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Vážení spoluobčanéVážení spoluobčanéVážení spoluobčanéVážení spoluobčané    
 

Dostává se Vám do rukou informační leták o životě v obci za první čtvrtletí roku 
2007 a informace o připravovaných akcích, nebo zajištění služeb občanům. 
Nedílnou součástí „Žeranovjáku“ bude rovněž společenská rubrika. Uvítáme 
upřímnou odezvu na naši snahu Vás informovat nejenom prostřednictvím 
rozhlasu a nástěnek, ale rovněž touto formou, která je naprosto adresná. Víme, 
že všichni zatím nejste uživateli služeb internetu, ale připravujeme rovněž 
komunikaci s Vámi prostřednictvím webu. 
 
 

Kdo jsou členové zastupitelstva obce, jak  Vám slouží Kdo jsou členové zastupitelstva obce, jak  Vám slouží Kdo jsou členové zastupitelstva obce, jak  Vám slouží Kdo jsou členové zastupitelstva obce, jak  Vám slouží ---- jaké mají funkce a jak je možné se  jaké mají funkce a jak je možné se  jaké mají funkce a jak je možné se  jaké mají funkce a jak je možné se 
ssss    nimi kontaktovat.nimi kontaktovat.nimi kontaktovat.nimi kontaktovat.    

 
Úřední hodiny na obecním úřadě pro veřejnost:  
 Pondělí:   8.00 hod – 12.00 hod,   19.00 hod – 20.30 hod 
 Středa:    8.00 hod – 12.00 hod,   19.00 hod – 20.30 hod  
  

 
PŘEDSTAVITELÉ OBCE – ČLENOVÉ OBECNÍHO 

ZASTUPITELSTVA 
 
 funkce telefon e-mail 
Dokoupil Antonín starosta 605 362 268 
Ing. Diatka 
Stanislav 

mistostarosta 604 443 945 

Žůrek Karel předseda komise 
finanční 

 

Bouška Václav člen komise 
finanční 

 

Pumprla Josef člen komise 
finanční 

 

Řiháková Jitka předseda komise 
sociální 

 

Vyňuchalová 
Zdeňka 

člen komise 
sociální, předseda 
komise kulturní 

 

Uhlár Štefan člen komise 
kulturní 

 

Hauptmann Marek člen komise 
kulturní,   člen 
komise kontrolní 

 

Smýkal Roman předseda komise 
kontrolní 

 

Halašta Petr člen zastupitelstva   
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OhlédnutOhlédnutOhlédnutOhlédnutí zpt í zpt í zpt í zpt ---- události prvního �tvrtletí. události prvního �tvrtletí. události prvního �tvrtletí. události prvního �tvrtletí.    
    

 
 

Veřejné zasedáníVeřejné zasedáníVeřejné zasedáníVeřejné zasedání    
 
 

Za funkční období současného zastupitelstva (od voleb v roce 2006) se 
uskutečnilo celkem šest zasedání. Termínové velmi zjednodušené projednávání 
hlavních bodů jednání. 
 
 
1.11.2006 
 

Ustavující zasedání OZ– volba starosty, místostarosty a členů 
komisí 

22.11.2006 1. veřejné zasedání OZ – poskytnutí dotace SK Žeranovice ve 
výši 230 000 Kč, úprava ceny vodného 

18.12.2006 2. veřejné zasedání OZ – projednání zápisu  zříceniny Hrádek do 
ústředního seznamu kulturních památek 

31.1.2007 3. zasedání OZ – schválení finančního příspěvku na lavice do 
místního kostela sv. Vavřince v částce             100 000 Kč 

21.3.2007 4. zasedání OZ – schválení cenové nabídky fi Flora servis Brno 
na výstavbu dětského hřiště v částce 96 027 Kč, z důvodů 
nevyjasněných vlastnických vztahů k navrhovaným pozemkům se 
OZ rozhodlo k zbudování dětského hřiště v areálu výletiště u 
zámku, na zasedání byl rovněž schválen návrh rozpočtu na rok 
2007 

28.3.2007 5.veřejné zasedání OZ – schválení rozpočtu na rok 2007. 
V kapitole příjmy celkem 5 652 500 Kč, v kapitole výdaje 5 115 
000 Kč. Za zmínku stojí částky z kapitoly výdaje (např. 183 000 
Kč–pitná voda, 510 000 Kč–odvodnění a čistění odpadních vod, 
360 000 Kč–odvoz komunálního odpadu, 641 000 Kč–provoz 
místní školy, 120 000 Kč–výstavba dětského hřiště, 100 000 Kč 
lavice do kostela). 
Občanské sdružení nestraníků předalo finanční příspěvek v částce 
15 624Kč starostovi na výstavbu dětského hřiště.  
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SlužbySlužbySlužbySlužby    
 
Odvoz odpadů: 
V prvním čtvrtletí roku 2007 byl prováděn pravidelný odvoz odpadků, bylo 
přistaveno šest kontejnerů a pravidelně podle potřeby odvezen tříděný odpad. 
Děkujeme občanům za trpělivost, že ne vždy se na odvoz tříděného odpadu 
podařilo včas zajistit odvoz. 
 
Údržba veřejného prostranství: 
Byla zajišťována pracovníky OU a svépomocí občanů. Zastupitelstvo tímto 
děkuje občanům za provádění jarního úklidu nejenom na svých pozemcích, ale 
rovněž v bezprostřední blízkosti svých domů, nemovitostí a jiných ploch (např. 
chodníků, místních komunikací, autobusových čekáren apod.). 
 
Údržba hřbitova: 
Byla zajišťována pracovníky při údržbě veřejných prostranství. Obec žádá 
občany o dodržování čistoty kolem kontejneru. Byly zakoupeny nové máry pro 
pohřební obřady. 
 

Investiční akInvestiční akInvestiční akInvestiční akcececece    
 

Odkanalizování obce je stále ve stádiu projektové přípravy a zajišťování 
profinancování stavby. Vzhledem k zadluženosti obce se žádné „jiné velké“ 
investice nepředpokládají.  
Na základě požadavku spoluobčanů rozhodlo zastupitelstvo o vybudování 
nového dětského hřiště. 
Obec se rozhodla podpořit investiční akce fotbalového klubu při výstavbě, 
(dokončení) výstavby nových šaten a tím pomoci sportovnímu vyžití mládeže 
v obci. Zastupitelstvo obce předpokládá transparentnost SK o použití 
prostředků. 
Další finanční investicí, na které se bude obec podílet je doplnění interiéru lavic 
v místním kostele sv. Vavřince. 
 

Kulturní akceKulturní akceKulturní akceKulturní akce    
 
Obec provozuje obecní knihovnu, kde kromě půjčování knih  je možné využívat 
služeb internetu. 
Provoz knihovny a přístup k internetu: 
Pondělí:  18.00 hod – 20.00 hod -  internet 
Středa:    17.00 hod – 20.00 hod - internet a půjčování knih 
Obecní zastupitelstvo odbor kultury vyzývá občany, ať se přijdou podívat, co je 
nového! 
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Konec roku 2006 byl uzavřen oslavou silvestrovské noci, kterou organizovalo 
Občanské sdružení nestraníků na sále u Sedlářů. Spoluobčané se rovněž sešli na 
návsi a v prostoru u kostela ke vzájemnému „sousedskému“ popřání zdraví a 
úspěchů v nadcházejícím roce. 
Tříkrálová sbírka v naší obci byla provedena dne 6.1.2007 prostřednictvím 
celostátní organizace Charity. Fyzicky byla zajišťována prostřednictvím farního 
úřadu, konkrétně ministranty a mládeží. Celkem se vybralo 17 711 Kč.  
Vodění medvěda – končiny proběhly dne 17.2.2007 za tradiční organizace 
místního hasičského sboru. Tato hezká tradice se dostává do popředí kulturního 
zájmu obcí a měst, kde se léta nekonala a znovu se obnovuje.  S politováním 
v některých okolních obcích, kde se léta traduje, je účast účinkujících stále 
menší a organizátoři zvažují další ročník. Proto je třeba dvojnásobně poděkovat 
místnímu dobrovolnému  hasičskému sboru za snahu dodržování lidové tradice. 
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Plesová sezóna v letošním roce představovala celkem dva plesy. Rybářům dne 
20.1.2007 hrála kapela ŽOPANKA a Myslivcům dne 3.2.2007 kapela RYTMIX. 
Plesy proběhly za účasti spoluobčanů a příznivců jednotlivých sdružení ke 
spokojenosti se zajišťováním služeb, rozsahů tomboly a vzájemnému sbližování 
účastníků. 
Košt slivovice zorganizoval fotbalový klub dne 10.2.2007 v klubovně na hřišti. 
Vítězem se stal p. Košina co se týká kvality. O množství se nemluvilo, proto 
doporučujeme občanům jej příležitostně navštívit, když půjdou okolo. Další 
v pořadí – Andrýsek Antonín, o třetí místo se dělili Janál Milan, Bojňanský 
Michal a Žůrek František 
Humanitární sbírka – sdružení člověk v tísni uspořádala sbírku ošacení a 
potřeb pro obyvatele oblastí, kde je tato pomoc velmi žádaná. Naše obec se 
pokusila o spolupráci s nejasným výsledkem. Byli jsme překvapeni ochotou 
spoluobčanů pomoci druhým, což dokázali velkým množstvím darů oblečení, 
elektrospotřebičů apod. Tato sbírka se rovněž setkala s pozitivní odezvou 
spoluobčanů na zástupce obce při organizaci a zajištění průběhu. 
Divadelní představení v naší obci proběhlo znovu takřka po dvaceti letech 
v sále u Sedlářů dne 24.3.2007 nastudováním hry BLANÍK. Hostujícím 
souborem bylo divadlo nahodilých ochotníků „DNO“ z Vizovic. Po odvážném 
pokusu zastupitelů zorganizovat divadlo v obci byl nakonec o tuto akci 
mimořádný zájem a ohlas byl rovněž pozitivní. 
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Pohled dop�edu Pohled dop�edu Pohled dop�edu Pohled dop�edu ---- co se p�ipravuje ?  co se p�ipravuje ?  co se p�ipravuje ?  co se p�ipravuje ?     
    

 

Ve 2.čtvrtletí 
 
20.4.2007 – Beseda s důchodci v sále u Sedlářů 
22.4.2007 – Velikonoční koncert v kostele sv. Vavřince v Žeranovicích 
  8.6.2007 – Dětský den 
21.6.2007 – Slavnostní otevření šaten 
 
Ve 3.čtvrtletí 
 
6.7 až 7.7.2007 - Rybářské závody 
21.7.2007 - Střelecké závody 
nekonkrétní termín - Uliční turnaj v kopané 
 
 
 
 
 

Spole�enská kronika Spole�enská kronika Spole�enská kronika Spole�enská kronika     
    

Jubilea 1.čtvrtletí 2007Jubilea 1.čtvrtletí 2007Jubilea 1.čtvrtletí 2007Jubilea 1.čtvrtletí 2007    
 
Jubilanti 50 let:   Langr Josef  
Jubilanti 65 let:   Řiháková Ladislava 
Jubilanti 75 let:   Bartík Bohuslav 
                            Klimková Blažena 
                            Janoch Jan 
Jubilanti 85 let:   Přikrylová Jarmila 
 
NarozeníNarozeníNarozeníNarození    
Tobolíková Beáta  
 
ÚmrtíÚmrtíÚmrtíÚmrtí    
Andrýsková Jiřina  
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SpoSpoSpoSportovní klub zve na fotbal:rtovní klub zve na fotbal:rtovní klub zve na fotbal:rtovní klub zve na fotbal:    
 

FOTBALOVÁ SOUT ĚŽ SK ŽERANOVICE  
Muži – III.t řída, skupina A – jaro 2007 

datum čas Kdo s kým Poznámk
a 

1.4.07 16,00 Žeranovice – Hlinsko 16.kolo 
8.4.07 16,00 Žeranovice – Břest 17.kolo 
15.4.07 16,30 Zahnašovice –  Žeranovice  18.kolo 
22.4.07 16,30 Žeranovice – Žalkovice 19.kolo 
29.4.07 16,30 Kostelec u Holešova – 

Žeranovice 
20.kolo 

6.5.07 16,30 Žeranovice – Kyselovice 21.kolo 
13.5.07 16,30 Chvalčov – Žeranovice 22.kolo 
20.5.07 16,30 Žeranovice – Rusava 23.kolo 
27.5.07 16,30 Rymice  - Žeranovice 24.kolo 
3.6.07 16,30 Žeranovice – Komárno 25.kolo 
10.6.07 16,30 Loukov  - Žeranovice 26.kolo 

 
 
 

 

17.6.07 16,30 Tučapy - Žeranovice 15.kolo 
Vstupné 15Kč,  důchodci 10Kč.      Bližší informace na webu 

www.skzeranovice.wz.cz 
 
 

Tabulka muži – III.třída, skupina A – před jarními koly 
1.      Žeranovice    14     13     1     0     74:19     40     (+19)     
2.   Chvalčov 14  13  0  1  67:18  39  (+18)  

3.   Kostelec u 
Holešova 14  10  2  2  44:28  32  (+11)  

4.   Žalkovice B 14  5  5  4  26:30  20  (-1)  
5.   Tučapy 14  6  1  7  35:33  19  (-2)  
6.   Loukov 14  6  1  7  28:36  19  (-2)  
7.   Zahnašovice 14  5  3  6  24:26  18  (-3)  
8.   Rymice 14  5  2  7  27:31  17  (-4)  

9.   Hlinsko pod 
Host. 14  4  4  6  26:33  16  (-5)  

10.   Rusava B 14  4  4  6  19:31  16  (-5)  
11.   Pravčice 14  4  3  7  23:47  15  (-6)  
12.   Komárno 14  3  2  9  30:40  11  (-10)  
13.   Kyselovice B 14  3  2  9  23:38  11  (-10)  
14.   Břest B 14  1  2  11  10:46  5  (-16)  
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Jak se snaží sporJak se snaží sporJak se snaží sporJak se snaží sportovci budovat svůj areál:tovci budovat svůj areál:tovci budovat svůj areál:tovci budovat svůj areál:    
 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

Co nás tší a zCo nás tší a zCo nás tší a zCo nás tší a z    �eho máme radost ? �eho máme radost ? �eho máme radost ? �eho máme radost ?     
Je to, že mladí občané se nestěhují za „lepším“ a snaží se opravovat starší domky, respektive stavět nové na 
místě starých.  
 

  

 
 

- 9 - 
 



 

Co nás znepokojuje a neradi to vidíCo nás znepokojuje a neradi to vidíCo nás znepokojuje a neradi to vidíCo nás znepokojuje a neradi to vidíme ? me ? me ? me ?     
 
 

          
BEZ KOMENTÁ ŘE 

 

  

ŠETŘEME S PROSTOREM – PŘEVOZ VZDUCHU STOJÍ PENÍZE 

 
- 10 - 



 

    
 

Vážení příznivci sportu, vážení spoluobčané 
Využili jsme první vydání „Žeranovjáku“ k tomu, abychom Vás seznámili se 
změnami, které proběhly v našem oddíle a představami dalšího rozvoje 
sportovní činnosti. Zároveň chceme poděkovat všem, kteří nám na činnost 
přispívají, nebo jinak pomáhají. Jak již jste si mohli všimnout, naše fotbalová 
mužstva mají v současné době o co hrát. Družstvo mužů bojuje o postup do II.tř. 
a družstvo dorostu 
se po úspěšném postupu do vyšší soutěže snaží tuto pozici udržet. Hráči i nové 
vedení oddílu se snaží pro to udělat maximum. V důstojnějších podmínkách, 
které představují nově postavené šatny a které byly financovány i za pomocí 
naší obce, se naše cíle budou plnit snadněji. Pro naše nejvěrnější fanoušky jsme 
vytvořili internetové stránky http://skzeranovice.wz.cz, kde najdou 
nejčerstvější oddílové informace a kde nás mohou také podpořit. Únorová valná 
hromada byla ve znamení nástupu nové generace do vedení oddílu. Předsedou se 
stal p.Roman Smýkal, který ve funkci nahradil p.Jaroslava Klimka a nově 
vzniklou funkci místopředsedy obsadil p.František Čelůstka. 
Nejbližším mimo sportovním úkolem je dokončení výstavby šaten a  přípravu  
slavnostního otevření /21.červen/, na které Vás všechny 
srdečně zveme. Dalším významným plánem do budoucnosti je vybudování 
víceúčelového hřiště, které by nesloužilo jenom nám, ale z větší části široké 
veřejnosti. Povrch s umělou travou by v zimních měsících zajišťoval kvalitní 
přípravu mužstev, v letních měsících by byl k dispozici všem, kteří máte rádi 
tenis, případně jiné pohybové aktivity, nebo by hřiště využívaly děti z naší 
školy. Bohužel jde o hodně náročnou investici, kterou bychom se pokusili 
financovat stejně jako výstavbu šaten, ale bez podpory obce a vlastně Vás všech 
se tato výstavba nemůže uskutečnit. Byli bychom rádi, kdyby jste nás v našich 
záměrech podpořili a hlavně nám na jaře co nejvíce fandili !!! 
                          Za SK Žeranovice děkuje  Libor Dokoupil 
                                                                sekretář oddílu 
 

Ohlédnutí za Silvestrem 2006 
Myšlenka pořádat silvestrovskou veselici vznikla na jednom ze setkání 
Občanského sdružení nestraníků při diskusi, jak příjemně strávit konec roku a 
rozšířit zároveň neformálním způsobem společenskou činnost v obci. Takto 
vznikl i nápad, že výtěžek věnujeme na vybudování dětského hřiště v obci. 
Nechci vyzvedávat zásluhy jmenovitě, protože bych nerad někoho opomenul, 
ale poděkování si zaslouží všichni, kdo se na přípravě podíleli. Poděkování si 
zaslouží i všichni, kteří tuto akci podpořili svou přítomností, sponzorským 
darem nebo aktivním přístupem ke komunikaci. Společně se tak zasloužili o 
příjemné zakončení roku 2006, ale také podpořili výstavbu dětského hřiště 
v naší obci. Samotný průběh hodnotili všichni přítomní pozitivně a doufám 
nejen proto, že při odchodu také většina „pozitivní“ byla. Výtěžek 15 624 Kč 
pořadatelé předali starostovi obce na veřejném zasedání konaném dne 
28.3.2007. 
Za pořadatele ještě jednou děkuje           
                                                      Marek Hauptmannn 
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V předvolební kampani v roce 2006 jsem byla oslovena, jestli nemám zájem pracovat v obecní 
samosprávě a jsem ochotna přijmout kandidaturu. Protože mne práce s lidmi baví (dříve jsem 
pracovala ve státní správě, byla jsem knihovníci na Horním Lapači, vedla Osvětovou besedu) jsem po 
chvíli váhání s kandidaturou souhlasila. Na kandidátce jsem se nechala napsat ke konci jako nestraník.  

Výsledky voleb mne překvapily, až zaskočily. Uvědomila jsem si teprve zodpovědnost ke svým 
voličům, kteří mi dali tak velký počet hlasů, za což jim děkuji a jsem velmi vděčná za projevenou 
důvěru. 

Bohužel jsem nepřijala funkci odpovídající výsledkům voleb, protože jsem si netroufla 
zodpovědně zastávat post starosty nebo místostarosty, čímž jsem možná některé voliče částečně 
zklamala. Důvody, které mne k tomuto kroku vedly byly v malé zkušenosti s komunální politikou, 
nejsem řidička motorových vozidel, stěží se orientuji v zákonech a současně platné legislativě 
samosprávy, dotační politice a určitou roli na vážkách rozhodování byly také zdravotní důvody. 

Nicméně v současné době pracuji jako předsedkyně kulturní komise a členka sociální komise. Je to 
parketa, která mi vyhovuje, práce mne baví a myslím si, že je v obci hodně věcí napravovat i na úseku 
této kapitoly. Chtěla bych navázat na obecní tradice pospolitosti občanů na setkáních při divadle, 
estrádě nebo koncertu.  

Rovněž kvalitní taneční zábavy, plesy, výstavy, sport a tělovýchovu budu podporovat a 
jednotlivým spolkům a organizacím se budu snažit za obec vyjednat maximálně vstřícné podmínky 
pro provádění těchto akcí. Spolky mohou z mé strany očekávat maximálně možnou podporu při 
dodržování tradic, soutěží, sportovních klání a společenských událostí. 

Jsem si vědoma množstvím zajímavých staveb, soch, památných stromů v obci a jejím okolí. I zde 
je třeba dohlédnout na jejich stav a údržbu. 

Jsem si vědoma i toho, že jsou v podstatě omezené finanční prostředky na kapitolu sportu a 
kultury. Chtěla bych však organizovat akce tak, aby nebyly alespoň ztrátové, když nebudou výdělečné. 
Toho však nemohu dosáhnout sama bez Vás, podpory občanů a rodáků. Choďte se pobavit, 
zasportovat, zavzpomínat, poklábosit nebo zazpívat na námi organizované akce. Příkladem a 
povzbuzením k práci bylo divadlo v obci po dvaceti letech v sále u Sedlářů. Chci Vás pozvat na 
velikonoční koncert do kostela sv. Vavřince dne 22.4.2007. 

Mojí vizí je dále obnovení „vítání občánků“ – vždyť jsou to  ti naši nejmladší spoluobčané, tak 
proč je do obce nepřivítat. Myslím rovněž na dříve narozené občany a rodáky, chci se s nimi 
kontaktovat, informovat je o životě obce a navázat s nimi komunikaci.  

Mimo kulturní a sociální práci, kterou vykonávám jako Váš zástupce si neodpustím ještě jedno 
profesní přání (původně jsem stavební projektantka). Výstavbu obce a její infrastrukturu bedlivě 
sleduji, ale trošku z povzdálí. Chtěla bych za své funkční poslanecké období prosadit variantu rozvoje 
obce v souladu s územním plánem – provést přípravu nové bytové zástavby v lokalitě „Třešňových 
sadů“ v Prosochově. Nesmíme přeci pokulhávat za sousedními obcemi (např. Racková, Martinice, 
Horní lapač, Lechotice). Dejme příležitost mladým, ať se zde usadí, pracují a jsou spokojeni. Jedině 
tímto způsobem můžeme v budoucnu plnit třídy v místní škole, která má málo žáků, hodně prostoru a 
nároků na provoz. 

Ještě jednou Vám občané děkuji za důvěru a očekávám vaše náměty, kritiku, ale hlavně podporu, 
protože bez publika není koncert koncertem, divadlo divadlem a sportovní soutěž soutěží. 

                                        
                                                                           Vaše Zdeňka Vyňuchalová  
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