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Vážení občané,
doufám, že byl pro vás vstup do roku
2014 úspěšný, a že jste jej zahájili
s výbornou náladou. Pro mnohé bylo
dlouhé vánoční volno takovým relaxem
před hromadou povinností, která se
na nás v novém roce sesypala. Měli
jsme alespoň čas zhodnotit ten loňský
rok, který byl, stejně jako každý rok,
plný novinek, událostí a zážitků. Za
posledním čtvrtletím loňského roku se
můžeme ještě jednou ohlédnout díky
vydání časopisu Žeranovják. Poté už
se ale musíme dívat směrem dopředu,
protože čas běží a na nikoho nečeká.
I naše obecní zastupitelstvo vykročilo
do posledního roku volebního období
a bude se opět snažit připravit mnoho
příjemného a užitečného. I když se
nikdy nepodaří zavděčit se všem, věříme, že toho dobrého letos ještě hodně uskutečníme. A snad budete spokojení.
To je to, co vám do nového roku přeji. Ať jste spokojení, ať máte stále úsměv na tváři, ať všechno zlé překonáte
a hlavně, ať jste zdraví a šťastní.
Sivková Hana

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

OZ odsouhlasilo

OZ projednalo

• Po představení komplexní pozemkové úpravy

• Návrhy rodičů na řešení nedostatku míst v MŠ

k. ú. Lechotice plán společných zařízení – cenu
pronájmu za hrobové místo, která se stanovuje
v souladu s Cenovým výměrem MF ČR č. 01/2013
ve výši 5,- Kč/m2/rok a cenu za služby spojené
s pronájmem hrobového místa ve výši 35,- Kč/m2/
rok.

Žeranovice. Byly zjištěny informace a projednáno
bylo několik možností. Bude se řešit podle aktuální
situace po zápisu do MŠ.

• Návrh pana Čmolíka na odkoupení inženýrských
sítí v místní části Marína. OZ prozatím odročilo
jednání.

• Zařazení správního území Obec Žeranovice do

• Byly projednány možnosti zimní údržby obce.

územní působnosti MAS partnerství Moštěnka.

Údržbu zajistí firma pana Šimčíka dle aktuální
potřeby.

• Odkup kanalizace u nově vystavěných rodinných
domů na Bařině.

Na veřejném zasedání byly předneseny
informace k investičním akcím:

• Po vysvětlení situace koordinátorkou dopravy byl
schválen příspěvek Zlínskému kraji na dopravní
obslužnost ve výši 85 Kč/občan pro rok 2014,
100 Kč/občan pro rok 2015.

• Oprava místní komunikace K Rybníku – dokončena.
• Oprava hasičské zbrojnice – probíhá.

• Příspěvek na adventní koncert ve výši 4000 Kč.

• CHLÚ – vyjmutí pozemků ze státních rezerv

• Obsazení pracovní pozice uklízečky obecního

cihlářské hlíny – probíhá, na Ministerstvu životního
prostředí prošlo 1. kolem schválení.

úřadu. Zastupitelstvem byla zvolena paní Ludmila
Kadlubová.

• Inventarizační komise.

Úřední hodiny a kontakty Obecního úřadu

• Rozpočtové opatření.

Pondělí:
Středa:

• Rozpočtové provizorium.
• Dočasné uložení kabelu NN na obecním pozemku

8:00 – 12:00 h
8:00 – 12:00 h

starosta: Antonín Dokoupil
zeranovice@volny.cz
tel.: +420 724 778 317

v travnatém pásu po dobu 4 měsíců.

• Výměnu kotle v bytě č. 53 dle cenové nabídky ve

19:00 – 20:30 h
19:00 – 20:30 h

místostarosta: Hana Sivková
sivkova.hana@seznam.cz
tel.: +420 724 086 643

www.zeranovice.cz

výši 59 368 Kč.

KRAJ OCENIL PRÁCI KNIHOVNÍKŮ

Výpůjční doba
Obecní knihovny v Žeranovicích

Odbor kultury Zlínského kraje v říjnu
ocenil odborný přístup a ochotu pracovat pro lidi ve svém volném čase. Odborná
komise, která hodnotila práci knihoven
a knihovníků, posuzovala několik aspektů,
jako například péči o knihovní fondy nebo
vzhled knihoven.

Pondělí: 18:00 – 20:30 h
Středa: 17:00 – 20:30 h

Kontakty
Knihovnice:
Mgr. Jarmila Odstrčilová
zeranovice.k@seznam.cz

Mezi oceněnými knihovníky byla i místní
knihovnice Mgr. Jarmila Odstrčilová, které se
dostalo uznání za dlouholetou vynikající práci.
Za tento velký přínos obci paní Odstrčilové
děkuji také za celé obecní zastupitelstvo.

www.knihovnazeranovice.webk.cz
On-line katalog:
http://www.knihkm.cz/clavius/zeranovice/
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍHO VĚNCE
První adventní neděle se letos opět nesla v duchu
předvánoční nálady. Spousta občanů si vyhradila
ze svého programu chvilku pro společně strávené
odpoledne při tradičním rozsvícení vánočního
stromu a žehnání adventního věnce. Celá akce
byla opět doprovázena dobročinným jarmarkem,
malým občerstvení a v neposlední řadě také
různými vystoupeními. Žáčci mateřské i základní
školy se předvedli s připraveným pásmem písniček
a říkanek, s vánočními písničkami se představila

i scholička a těsně před samotným vrcholem
večera jsme se mohli zaposlouchat do pěveckého
vystoupení žeranovického Spolku žen. Je pro nás
velkým potěšením, že se na této akci setkáváme
s příjemnou náladou v čím dál hojnějším počtu.
Za obecní zastupitelstvo děkuji všem, kteří přiložili
ruku k dílu i samotným návštěvníkům. Díky
spolupráci a kladnému přístupu občanů je tato akce
vždy velmi pěkným zážitkem a milým úvodem
předvánočního období.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

RUDOLF JANOVSKÝ

Po delší přestávce obecní zastupitelstvo opět uspořádalo Vítání občánků. Právě díky této pauze se nám
sešel opravdu hojný počet dětiček. Pan starosta tak

V předvánočním čase dne 8. 12. 2013 se v našem
zámku konala přednáška s výstavou Rudolf Janovský
– žeranovický rodák, významná osobnost Holešovska.
Akci připravila obecní knihovna za pomoci Ing. Jana
Dúbravčíka.
Prožili jsme příjemné odpoledne společně s milou
přednášející – mladičkou Mgr. Radkou Pilařovou z Holešova. Výsledkem jejího několikaletého bádání bylo
vydání publikace Rudolf Janovský – výjimečná osobnost. Byla vydána v roce 2013 u příležitosti 140 let od
narození tohoto našeho rodáka. Brožurku v ceně 30 Kč
s věnováním autorky bylo možno na místě zakoupit.

mohl do života obce přivítat Roberta Kublu, Matěje
Klimka, Adélu Kadlubovou, Sáru Kostkovou, Lukáše
Andrýska, Maxmiliána Jecha, Jiřího Andrýska a Elen
Smolinkovou. Za obecní zastupitelstvo přejeme roVelmi dojemné bylo setkání s potomky rodiny
Janovských. Zúčastnili se: Ludmila Kamenářová
z Fryštáku (roz. Janovská ze Žeranovic) se svým
synem, Robert Němec ze Žeranovic (syn Františky
Janovské) se synem Jakubem a pan Janovský z Břestu.
Panely z výstavy je možno si do konce ledna prohlédnout v prostorách knihovny. Publikace bude dostupná
v knihovně, ale taktéž
v místním obchodě.
Těšíme se na další
setkání v měsíci březnu.
Připravujeme přednášku o našem rodákovi
PhDr. P. Josefu Žůrkovi.
Mgr. Jarmila Odstrčilová, knihovnice

dinám ještě jednou spoustu šťastných dnů, mnoho
životního optimismu, pevné zdraví a občas i pevnou
ruku.
3

PODĚKOVÁNÍ

VÝLOV RYBNÍKA NA PASECE
Výlov rybníka se
konal 2. 11. 2013.
Byl to již druhý výlov rybníka po dobu
trvání rybářského
spolku. První výlov
se uskutečnil před
devatenácti lety na
rybníku číslo 1, tedy
v roce 1994.
Pro návštěvníky jsme měli připravené občerstvení
v podobě guláše a uzeného kabanosu. Bylo i pivo, a protože už bylo trochu chladno tak i svařák.
Samotný výlov probíhal bez problémů. Vyloveno
bylo spoustu ryb, z nichž nejpočetnější byl kapr. Toho
si bylo možno koupit u chaty, kde se
ryby třídily. Největší
vylovené ryby byly
tolstolobici. Všechny
zbývající ryby byly
vysazeny do rybníku
č. 1. Pro děti byly
největší atrakcí plevelné rybičky, které
přebývaly v kádích u
chaty, kde čekaly na
vysazení do vrchního
rybníka.
Počasí nám přálo
a doufám, že nám bude přát i při následujících pracích
na rybníku č. 2, kde nás čeká vyčištění dna rybníka od
sedimentu a celková oprava břehů.
Petrův zdar

Všem, kteří se zúčastnili besedy a vyprávění
o rodu Janovských. Byla jsem překvapena, jak
velký byl zájem ze strany občanů naší krásné
obce. Už v obci nebydlím čtyřicet šest let, stále
se ráda vracím. Také moje děti se rády do Žeranovic vracejí a vzpomínají na moji maminku
a tatínka.
Velké poděkování patří p. Ing. Janu Dubravčíkovi, který obětoval mnoho svého volného
času k vyhledávání a uspořádání rodokmenu
rodiny Janovských. Seznámil nás s rodokmenem od r. 1681 až do doby úmrtí mého otce
Antonína Janovského. Patří mu za to velké
poděkování.
Zároveň bych chtěla poděkovat slečně Mgr.
Radce Pilařové, která při své bakalářské práci
věnovala pozornost panu Rudolfu Janovskému
z Holešova, který rovněž pocházel ze Žeranovic.
Byl velkým badatelem, sběratelem, archeologem, vrchním ředitelem Spořitelny města Holešova a otcem osmi dětí. Děkujeme za přednášku
o této výjimečné osobnosti.
Děkuji také paní Mgr. Jarmile Odstrčilové,
knihovnici v Žeranovicích, že nám tuto možnost
o seznámení s rodem Janovských umožnila.
Za příjemně strávené chvíle všem, kdo se
podíleli a účastnili této besedy děkuje
Ludmila Kamenářová, roz. Janovská

POZVÁNKA

Za rybářský spolek Zapletal Jaroslav
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STŘÍPKY Z NAŠÍ ŠKOLY

Můj první slabikář

Dopravní hřiště Křoměříž
– žáci 4. ročníku

Všechny nás těší, když po vynaloženém úsilí sklízíme zasloužený úspěch. Tak i letošním prváčkům
určitě udělalo radost, když toho den ode dne uměli víc
a víc. Postupně se nám dařilo číst nejenom písmenka
a slabiky, ale i celá slova a věty. K dalšímu procvičování a objevování nových písmenek žáci dostali svůj
první slabikář. Doufám že vše půjde stejně dobře jako
doposud a že díky čtení budou objevovat nové a nové
příběhy.
Mgr. Marie Malošíková

Vánoční besídka

Vystoupení instrumentálně
vokálního souboru „Solideo“.
Vystoupili s hudbou gotiky, renesance
a baroka.

Nikola Dvorníková
naše zástupkyně
v pěvecké soutěži
„Kostelecký slavíček
2013„
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI

Poděkování za úrodu
Podzim vstoupil se svou barevností a štědrostí i do
prostor našeho chrámu při děkovné slavnosti za úrodu. Liturgický prostor byl zaplněn a vkusně nazdoben
nejrozmanitějšími
výpěstky a plody, hýřil barvami
a rozličnými tvary.
Každoročně v říjnu děkujeme Bohu
za plody zahrad
a polí, uvědomujeme si vděčnost za
dary, které máme
a které nejsou pro
každého samozřejmostí.

velkou radost, že se tato událost spojená s adventním
jarmarkem stala již tradicí a že se setkáváme s velkým
ohlasem a zájmem,
vás, občanů. Díky
spolupráci a zapojení
šikovných a ochotných lidí, solidaritě
a štědrosti mnohých
z vás se podařilo
podpořit bratry a sestry v nejchudších
částech světa a naší
žeranovskou troškou
zmírnit jejich trápení
a starosti. Děkujeme
touto cestou všem,
kteří přispěli k dobrému dílu.

Misijní neděle
Následující neděli
jsme si při bohoslužbě připomněli misie
a misijní dílo ve světě. Myslíme na nejchudší bratry a sestry
především modlitbou a také konkrétní finanční pomocí.
Slavnost oživil obětní
průvod, kdy děti přinášely barevné šátky
jako symboly jednotlivých světadílů
a ty pak položily před
sochu Panny Marie.

Žehnání adventních věnců
Do adventní doby jsme
vstoupili žehnáním a rozsvěcováním adventních
věnců. Příležitost k vlastnoruční výrobě věnce
měly děti také ve škole.
Byli bychom rádi, aby se
tato křesťanská tradice
ještě více rozšiřovala do
povědomí lidí.

Dušičky – Památka všech věrných
zemřelých
První listopadovou neděli jsme se sešli k modlitbám
za naše zemřelé. Farníci nesli z kostela svíce jako symbol vzkříšeného Krista - zdroje naděje a donesli je na
hroby svých blízkých na místním hřbitově. Společně
jsme se pomodlili také u pomníku padlých z 1. svět.
války.

Jarmark
Odpoledne o první neděli adventní jsme se sešli
na prostranství před obchodem.
Malí i velcí se těšili na slavnostní žehnání adventního věnce a rozsvěcování vánočního stromu. Máme
6

Svatý Mikuláš
Tohoto oblíbeného světce jsme přivítali mezi sebou
po páteční dětské mši sv., kdy za doprovodu andělů
přišel mezi děti a rozděloval dárky. Všechny děti
svorně tvrdily jak jsou hodné a tak nikdo nezůstal bez
sladkého balíčku.

Adventní koncert
15. 12. zavítala do naší farnosti schola z Drahanovic
pod vedením paní učitelky Janečkové. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl určen na opravu varhan. Pěvecké vystoupení bylo rozděleno do tří částí. V první
zazněly písně různých autorů, druhá část obsahovala
mariánské písně. Koncert uzavíraly adventní duchovní písně a koledy. Setkání bylo zakončeno společnou
modlitbou.

obyvatelům šťastný, pokojný a požehnaný nový rok.
Většinou byli odměněni přijetím, něčím dobrým
na zub a také finančním obnosem do charitní kasičky. Tento projekt České katolické charity je již
tradiční a neobešel by se bez zapojení dobrovolníků.
Je potěšující, že i obyvatelé Žeranovic projevili svou
štědrost a solidaritu. Celková vykoledovaná částka
činí 22 885Kč. Děkujeme všem dárcům i koledníkům.

Vánoční koncert
Holešovský dětský pěvecký sbor Moravské děti
podpořil svým zpěvem
Papežská misijní díla. Slečna Klára Řiháková členka
a sólistka sboru přišla
s návrhem realizace tohoto
koncertu po návštěvě otce
Jiřího Šlégra při loňské
Noci kostelů. Dobrý nápad
tak dostal v neděli 12. 1.
konkrétní podobu a chrámem sv. Vavřince zněly
především vánoční písně a koledy v podání toho vynikajícího tělesa pod vedením paní sbormistryně Lenky
Poláškové. Jsme potěšeni, že se koncert setkal s velkým
zájmem místních i přespolních.
Děkujeme.

Vánoce
Narození Ježíše Krista jsme slavili tradičně „půlnoční“ mší sv. 24. 12. ve 22:00 hod. Vánoční zvony
vyzváněly k bohoslužbě i následující den ráno.Odpoledne na Boží hod vánoční jsme se sešli ke Svátostnému požehnání.Děti, pod vedením paní Ivany Hurtíkové měly připraveno krátké pásmo koled. S chutí si je
s nimi zazpívali i dospělí.

Tříkrálová sbírka
První sobotu v lednu se Žeranovicemi rozléhal
zpěv malých koledníčků a jejich doprovodu. Vesnicí
obcházely tři skupiny vždy s jedním vedoucím a přáli

FARNÍ DEN
Všichni jste srdečně zváni na tradiční
Farní den, který se bude konat

16. 2. 2014 od 15.00 hod
na sále U Sedlářů.
Přijďte mezi nás prožít společné odpoledne.
Můžete se těšit na besedu, program,
občerstvení a tombolu.
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CO SE STALO U HASIČŮ

Drakiáda

Zakrmení

Po dobré zkušenosti z loňského roku jsme se i tentokrát rozhodli uspořádat drakiádu u Větřáku. A udělali
jsme dobře. Byla to krásná, slunečná neděle a zároveň
na tomto místě mírně pofukovalo. A tak všichni draci
krásně poletovali vysoko v oblacích. Nechyběla tradiční soutěž o ručně
vyráběného draka za
krásné ceny. Dále byl
připraven paintball,
honěná s provázky,
přetahovaná lanem,
a také akrobacie
modelu letadla P-51
MUSTANG.

Poslední schůzku v roce chodíme s mladými hasiči
zakrmit zvěři. Za odborného dohledu místního myslivce Miroslava Zapletala jsme do jeho přidělených
zásypů na Hrádku donesli jadrné krmivo, jablka
a mrkev. Účast byla velká, dokonce i některé maminky
se přidaly a pomohly. Byla to příjemná procházka za
světel baterek, kterými děti svítily. Od myslivce jsme
se dozvěděli zajímavé a důležité informace o zvěři
a myslivosti. Také už víme, jak myslivci mluví, a že
divočák by se nás bál více než my jeho.-

Závody
Děti se na závody hodně těšily, a tak jsme v říjnu
vyrazili do Koryčan. Pro některé to byly vůbec první
závody. Utvořili jsme 2 družstva, jedno bylo složeno z mladších žáků
a druhé bylo poskládáno z přípravky. Jen
velitelka byla školačka,
aby na ně dohlédla
a nikdo z „malošků“
se neztratil v lese.
Proto si toto družstvo vysloužilo na závodech název mateřská
školka.
Závod byl cca 2,5 km dlouhý. Na osmi stanovištích
děti plnily úkoly jako např. střelba ze vzduchovky,
vázání uzlů, poznávání značek atd.
Naši nejmenší měli nevýhodu v tom, že byli jediné
družstvo přípravky, a tak soutěžili proti školákům.
Úkoly zvládali dobře, hlavně kvíz o pohádkách měli
bez chyb, jen měli nejdelší čas. Ale nemůžeme se divit,
ještě mají krátké nožičky. Mladší žáci se umístili na
9. místě.
V listopadu jsme se zúčastnili závodu v Počenicích v uzlovací štafetě. Tentokrát jsme
utvořili jedno družstvo mladších žáků.
Všechny uzly správně
uvázali, jen na některých byla znát nervozita a trestný bod za
předčasné vyběhnutí
nám zajistilo 6. místo.

Mikuláš
O Mikuláše a jeho pomocníky je velký zájem. Místní
hasiči v převlecích navštívili přes 20 domácností s dětmi, aby hodné děti odměnili a výchovně postrašili.
Zájem rodičů nás velmi těší, proto pro příště plánujeme
dvě skupinky - dva Mikuláše, aby nemusel Mikuláš tak
pospíchat a popřípadě se mohl občerstvit

Výroční schůze
Každý rok
se v prosinci
sejdeme,
abychom zavzpomínali
a vyhodnotili činnost
sboru celého
končícího roku. Sejdeme se nejen hasiči našeho sboru, ale i z okolních obcí, takže jsme mohli přivítat
zástupce OSH Kroměříž, starostu okrsku, velitele
okrsku, starostu a zastupitele obce a hlavně naši
mládež s doprovodem rodičů.

Připravované akce:
Dětský karneval – téma Egypt 22. 2. 2014
Vodění medvěda 1. 3. 2014
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POČÁTKY HORNÍHO LAPAČE
tereziánského katastru z roku 1755 bylo na Horním
Lapači, kromě hospody, už sedm domků, které spadaly do kategorie zahradníků, protože okolo nich
byly poměrně velké přidělené pozemky pro zahrady.
Byly to domy podle číslování z roku 1876 číslo 10, 17,
18, 19, 21, 22 a 32 (hospoda měla přiděleno číslo 9).
Do roku 1784 byly postaveny ještě dva domky, dnešní
číslo 30 a domek poblíž dnešního čísla 23.
Opravdový stavební rozvoj nastal na Horním Lapači ale po roku 1789. Umožnila to především reforma
císaře Josefa II. zvaná „raabizace“ podle jejího autora
dvorního rady Františka Antonína Raaba. Reforma
z roku 1775 navrhla rozdělit panskou (dominikální)
půdu mezi poddané za určitý finanční obnos, který
bylo možno splácet 10 let. Rozloha přidělených pozemků měla postačit k uživení rodiny, tedy okolo pěti
hektarů. Familianti, jak se novým usedlíkům říkalo,
navíc nemuseli robotovat. To ovšem zaselo svár mezi
sedláky na selské (rustikální) půdě, kteří robotovat
museli a familianty. Druhou významnou podmínkou rozvoje Horního Lapače bylo zrušení nevolnictví
z roku 1781.
Mezi léty 1789 a 1800 (tedy za 11 let) bylo na Lapači postaveno celkem 21 nových domků. Majitelem
Žeranovic a celého žeranovického panství, které zahrnovalo i Martinice, Přílepy, Kurovice a Třebětice,
byl Kristián August hrabě Seilern. Zřejmě z důvodu
prudkého nárůstu obyvatel „kolonie“ i samotných
Žeranovic vznikla v Žeranovicích v roce 1789 i nová
škola. Když se roku 1876 Horní Lapač osamostatnil,
měl celkem 43 domkářských a familiantských usedlostí a 246 obyvatel.
Jan Dúbravčík

Dnes už málokdo ví, že dnešní samostatná obec
Horní Lapač bývala dříve součástí Žeranovic, jako
tzv. „kolonie“. Osamostatnění Horního Lapače
schválil po delším usilování jeho obyvatel Moravský
zemský sněm v roce 1876. Jestliže počátek samostatné obce je celkem zřejmý, počátek „kolonie“ se
zatím ztrácí v šeru. Podle ústní tradice zaznamenané
i v regionální literatuře stávala na cestě z Holešova do
Fryštáku formanská hospoda, kolem které se okolo
roku 1790 začala vytvářet osada s názvem Horní
Lapač. Vznik osady je spojován s dělením panského
dvora v Žeranovicích.
K podrobnějšímu pohledu na historii Horního Lapače nám opět mohou pomoci, stejně jako v případě
historie školy, matriky farního úřadu v Žeranovicích. V nich se zapisovalo také bydliště narozených,
oddaných nebo zemřelých poddaných. V matrice
narozených z roku 1710 se uvádí, že Johanu Marcigovi a jeho ženě Kateřině se 23. dubna narodila dcera
Marina. Jako bydliště rodičů je uveden „Horní šenk“.
Je to první historický záznam o existenci „šenku“ na
Horním Lapači. Stejné bydliště rodičů Václava a Veroniky Karlíkovy uvádí zápis z roku 1722. Formanská
hospoda na Horním Lapači existovala nepochybně již
na přelomu 17. a 18. století. Jak víme, v té době vlastnil Žeranovice Ferdinand Ignác Elborger z Dolního
Šenfeldu a zřejmě i on, jako většina drobné šlechty,
hledal nové zdroje příjmů. V Žeranovicích provozovala vrchnost už v roce 1655 pivovar a jedna hospoda
(na dnešním čísle 30) pro odbyt zřejmě nestačila.
Proto zřídila dva nové „šenky“ nazvané Horní a Dolní Lapač. Povinnost odebírat panské pivo měli ale
i poddaní, zejména fojti a sedláci.
Formanská hospoda na Horním Lapači, tehdy ještě na okraji
rozsáhlého lesa, nezůstala dlouho
osamocena. V matrice narozených
z roku 1729 je u Martina Daňačíka
a jeho manželky Alžběty uvedeno bydliště „Horní“. U Karla
Večeře a jeho manželky Kateřiny
v zápise z roku 1735 je uvedeno
bydliště „Lapač“. V tomto případě
nevíme, jestli se jednalo o Horní
nebo Dolní Lapač. V zápise z roku
1737 je u manželů Daňačíkových
poprvé uveden celý název „Horní
Lapač“ (Superiori Lapač). Zřejmě
nejpozději ve 20. letech 18. století tak žeranovická
vrchnost povolila svým poddaným (stále existovalo
nevolnictví) usadit se na jejich panské (dominikální)
půdě a postavit si tam své domky. Podle druhého

Na fotografii je původní formanská hospoda na
Horním Lapači, možná z přelomu 17. a 18. století.
Zbourána byla v roce 1932 a na jejím místě byl
postaven nový hostinec.
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HOBBY PRO KAŽDÉHO – VČELA MEDONOSNÁ PRO NÁS PRO VŠECHNY
Víte že - základní organizace českého svazu včelařů
Holešov a okolí sdružuje ve svých řadách 9 aktivních
včelařů z naší obce. Jejími členy jsou: Bezděčík Ladislav,
Bouška Martin, Odstrčilík Miroslav, Odstrčil Zdeněk,
Mališka Josef, Konečný Marian, Němec
Stanislav, Vyňuchal
Antonín se., Vyňuchal Antonín jr.
Víte že – Zimu přečkává včelstvo tak, že
vytvoří hustý hrozen
včel. Včely si vytvářejí
teplo vibrací hrudních
svalů a vzájemně se
zahřívají – energii čerpají z cukrových zásob
které jim včelař dodá
včas a v potřebném
množství, nebo z medových zásob které včelař ponechá
na zimu.
Víte že – V každém včelstvu je pouze jedna matka
(královna) která má svou svitu doprovodných včel,
které ji stále věnují zvláštní pozornost a péči. Je krmena
po celý život pouze mateří kašičkou.
Víte že – V aktivním období naklade včelí matka
vajíčka do připravených voskových buněk (stavebního
voskového díla – souší) v počtu až 200 000 ks za sezónu.

Víte že – základní organizace Holešov je připravena pomoc začínajícím včelařům všech věkových kategorií v jejich začátcích metodikou chovu.
Uvítá proto do svého kolektivu nové členy kteří
mají vztah k přírodě,
k velmi zajímavému
a nenáročnému koníčku a chtějí své blízké
potěšit vlastní produkcí
kvalitího medu a včelích produktů. Máme
mezi sebou muže, ženy,
děti i seniory. Měsíc
leden je tím správným
měsícem v roce pro rozhodnutí a přípravu na
sezónu 2014 pro začátečníky. Oslovuji tímto
i spoluobčany, kteří
nejsou rozhodnuti pro včelaření ale „tajemno včel“
je zajímá – k dispozici je literatura, nebo možné
prohlídky při ošetřování včelstev. Případný zájem
sdělte důvěrníkovi panu Bezděčíkovi nebo Vyňuchalovi se. , členu výboru. Zároveň zveme zájemce
o včelaření jako hosty na výroční schůzi konanou dne 26. 1. 2014 v 9 hod. v domě zahrádkářů
Holešov-Dlažánky.
Vyňuchal se.

Motto: Chceš-li být šťasný jeden den-opij se, chceš –li být šťastný jeden týden-ožeň se, chceš-li být šťastný celý
život pořiď si včely.
Členové kontrolní a revizní komise ZO Holešov a okolí na období 2010-2015:
aktuálně k 22. 1. 2012
Funkce

Jméno

Adresa

Telefon

E-mail

předseda KaRK Josef Ševčík

Jankovice

737 619 196

člen KaRK

Josef Polášek ml.

Roštění

773 855 001

beekeeper@email.cz

člen KaRK

Roman Uherec

Hulín

604 460 827

uherec@toyota-tmh.cz

Telefon

E-mail

469 677 452

mouckaj@seznam.cz

Ostatní:
aktuálně k 22. 1. 2012
Funkce

Jméno

Adresa

Prodejna Nasavrky
matky

začátečník

Jaroslav Sedláček

Příchovice 80, 334 01 Přeštice 377 980 126

Kašpar

Pekařov

Běhal

Žlutavy

Václav Škrabala

Dobrotice

739 594 728
lj.behalovi@seznam.cz
739 999 062
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vaclavskrabala@seznam.cz

JAK NA SOUSEDA

Co dělat, když mne soused
obtěžuje kouřem

Ringelmannova stupnice se porovnává s kouřovou vlečkou v místě výstupu kouře z koruny komína a určí se stupeň
tmavosti kouře. Při měření se provádí postupně 30 stanovení stupně tmavosti kouře v pravidelných půlminutových
intervalech. Délka jednoho odečtu činí 5 sekund. Měření se
vyhodnotí jako průměrná tmavost kouře ze třiceti odečtu.
Do vyhodnocení se nezohledňuje doba uvádění spalovacího
stacionárního zdroje do provozu v trvání nejdéle 30 minut,
pokud není v povolení provozu stanoveno jinak. Přípustná
tmavost kouře pak odpovídá stavu, kdy vypočtená průměrná tmavost kouře není vyšší, nebo jiné barvy, než stupeň
2 Ringelmannovy stupnice.

Soused svým komínem nebo pálením
zahradního odpadu obtěžuje okolí, co
mohu dělat?
V každém případě bychom se nejprve měli snažit se sousedem dohodnout. V naprosté většině případů sousedé vedle nás
žijí již mnoho let a zejména pokud patří mezi ty ,, dříve narozené“ si mnohdy neuvědomují, že něco dělají špatně a svého souseda, se kterým jinak vychází přátelsky, obtěžují. Porozprávět
si v klidu o problému, který máme, a o našich obavách např.
z ohrožení zdraví našich dětí a nás samých, přinese většinou
mnohem výsledky, než začít jednat rozpoutáním osobního
konfliktu, který se pak třeba léta nebude dařit urovnat.

Obecní úřad, který tmavost kouře měřil, zda naměřené
výsledky jsou v souladu s požadavky zákona o ochraně
ovzduší. V případě, že tomu tak není, přistoupí obecní úřad
k řešení přestupku.

Pokud dohoda možná není, je více než na místě zvážit
řešení situace podáním podnětu příslušnému úřadu obce
s rozšířenou působností.

Jedná-li se o první případ porušení zákona, pak je možno
situaci řešit vyžádáním si informací o provozu kotle od daného člověka, který kotel provozuje a následným nařízením
určitých nápravných opatření s cílem zlepšení provozu kotle,
tj. např. vyčištění kotle, komína, seřízení kotle, používaní
paliva, které je pro daný kotle určené výrobcem apod.

Povinnosti provozovatelů stacionárních zdrojů (kterým
je i Váš soused) obecně řeší § 17 zákon o ochraně životního
ovzduší. Zákon o ochraně životního ovzduší pamatuje také
na spalování v otevřených ohništích, kde je podle § 16 odst.
4 možné spalovat pouze suché materiály rostlinného původu,
neznečištěné chemickými látkami. Obce však mohou vyhláškou pro spalování v otevřených ohništích stanovit na svém
území doplňující podmínky, případně toto spalování zcela
zakázat.

Jde-li o opakované porušování zákona, kdy se stanovení
nápravných opatření míjí s účinkem, pak obecní úřad
přistoupí k restriktivním opatřením, tj. k řešení uložením
pokuty.
Za co a v jaké výši lze pokutu udělit?

Bohužel, ani nová legislativa však neumožňuje v případě fyzických osob (souseda) vstupovat do obydlí za účelem kontroly
lokálních topenišť. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
však i bez vstupu do obydlí mohou zkontrolovat přípustnou
tmavost kouře, nedodržení přípustné tmavosti kouře je přestupkem projednávaným podle § 23 zákona o ochraně ovzduší.

Provozovatel zdroje v případě provozu kotle:
• Neuvede do provozu nebo neprovozuje stacionární zdroj,
činnosti nebo technologie související s provozem zdroje
s podmínkami pro provoz tohoto zdroje stanovených zákonem o ochraně ovzduší – pokuta do 50 tis. Kč.

Měření tmavosti kouře je v této chvíli v podstatě jedinou
metodou využitelnou pro kontrolu provozu kotlů v rodinných
domech a uznávaným podkladem pro projednání přestupků.
Pro zjišťování tmavosti kouře se používá Ringelmannova
stupnice, která se sestává ze šesti čtvercových polí na bílém
podkladě, odpovídající příslušným stupňům tmavosti kouře:

• Nedodržuje přípustnou tmavost kouře podle § 17 odst.
1 písm. b) zákona o ochraně ovzduší – pokuta do 50 tis. Kč.

a) Stupeň 0 odpovídá 0 % černé barvy na bílém podkladě
(s definovanou odrazivosti světla 80 %).
b) Stupeň 1 odpovídá 20 % černé barvy na bílém podkladě.
c) Stupeň 2 odpovídá 40 % černé barvy na bílém podkladě.
d) Stupeň 3 odpovídá 60 % černé barvy na bílém podkladě.
e) Stupeň 4 odpovídá 80 % černé barvy na bílém podkladě.
f) Stupeň 5 odpovídá 100 % černé barvy na bílém podkladě
(slouží pro ověření optických vlastností stupnice, odrazivost světla do 5 %).

• Nepředloží příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání informace podle § 17 odst. 1 písm. d)(tj. o provozu
stacionárního zdroje a jeho emisích) – pokuta do 20 tis. Kč.

• V rozporu s § 17 odst. 1 písm. c) spaluje ve stacionárním
zdroji paliva neurčená výrobcem stacionárního zdroje
– pokuta do 50 tis. Kč.

• Spaluje ve spalovacím stacionárním zdroji o jmenovitém
tepelném příkonu 300 kW a nižším hnědé uhlí energetické,
lignit, uhelné kaly nebo proplástky – pokuta do 50 tis. Kč.
• Neprovede jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím
odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu
a provozu tohoto spalovacího stacionárního zdroje nebo
nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností potvrzení o provedení této kontroly – pokuta
do 20 tis. Kč.

Metoda měření tmavosti kouře:
a) Směr kouřové vlečky vystupující z komína je přibližně
v pravém úhlu na směr pozorování.
b) Pozadí kouřové vlečky tvoří rozptýlené světlo oblohy
během dne; měření nelze provádět proti slunci, proti zástavbě nebo okolnímu terénu.
c) Ringelmannovou stupnici drží pozorovatel ve volně natažené paži tak, že se síť jednotlivých polí slije do rozdílných
stupňů šedé barvy.

Provozovatel zdroje v případě otevřeného ohniště:
• V rozporu s § 16 odst. 4 spálí v otevřeném ohništi jiné
materiály než suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami – pokuta do 50 tis. Kč.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti 50 let:

Narození:

Úmrtí:

Zapletalová Eva

Šimčíková Erika
Smolinková Elen
Zapletal Václav
Čuřík Tomáš

Sivková Alena

Huta Zdeněk
Jubilanti 60 let:
Koldasová Marie
Klimková Zdena
Šuba Václav
Smolinková Jarmila

Svatby:
Janečka Libor + Babíková Silvie
Juráňová Hana + Čambal Jakub

NĚCO PRO ZASMÁNÍ

PROCVIČTĚ SI MOZKOVÉ BUŇKY

Potkají se Ostravačky a jedna druhé říká:

Do každého políčka vepiště jednu číslici od 1 do 9 tak,
aby se číslice neopakovaly v žádném řádku, sloupci ani
v žádné z devíti vyznačených ohraničených oblastí.

„Idem na maškarní, koupila jsem si nové šaty.“
„Tož to budeš zařiť.“

SUDOKU

„Ni za řiť, za princeznu.“

6

Ptá se Pepíček maminky jak se rodí děti a maminka
mu povídá:

4

3

1

5

„To se večer osprchuješ, pak pocukruješ a potom máš
děti“

8
7

3

8

2

...tak Pepíček udělá jak maminka řekla, ráno se probudí
má kolem sebe plno mravenců a říká:

7

„Kdybyste nebyly moje děcka, tak bych vás zabil!“

1
8

Opilec se připotácí do kostela, zapadne do zpovědnice
a mlčí.

4

2

2

2

Zmatený farář zakašle, aby upoutal jeho pozornost, ale
muž stále nic neříká.

9

1

6

7

Farář tedy zaťuká na přepážku, doufá, že se hříšník
konečně rozhovoří.

4

6

3
3

5

4

1

Z druhé strany se ozve:
„Boucháš zbytečně, kámo, tady taky není papír.“
Tiráž:

Na policejní stanici zvoní telefon.
Po zvednutí se z něj ozve:

Žeranovják vydává obec Žeranovice pod
redakčním vedením Hanky Sivkové

„Okamžitě přijeďte, právě jsem ho zabila.“

Náklad: 260 kusů

„Koho?“

e-mail: zeranovice@volny.cz, www.zeranovice.cz

„Králíka.“

Grafická úprava: Pavel Řihák

„Osobo nežertujte, tohle je tísňová linka! A kdo vůbec
volá?“

Tisk: HART PRESS spol. s r.o.
Výtisk neprošel jazykovou korekturou.

„Králíková.“
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