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Vážení spoluobčanéVážení spoluobčanéVážení spoluobčanéVážení spoluobčané    
Obecní zastupitelstvo si Vás dovoluje po dalším čtvrtletí svého funkčního 

období  znovu oslovit a informovat Vás o dění v obci za uplynulé tři měsíce a 
nastínit Vám svou vizi do dlouhodobého výhledu obce i stručně a konkrétně do 
třetího kvartálu letošního roku. Děje se tak na základě odezvy k prvnímu vydání 
čtvrtletníku, kde jsme zaznamenali vesměs kladné odezvy, nebo mírně zdrženlivé. 
S jednoznačně záporným stanoviskem jsme se nesetkali. Uvědomujeme si chyby a 
nedostatky, které byly v prvním čísle a upřímně děkujeme za Vaše názory a 
připomínky, které jste měli. Připomínky byly podány formou, ze které byla cítit 
snaha pomoci při zpracování dokumentu, nikoliv formou ostré kritiky. Chtěli 
bychom se omluvit za některé citlivé údaje o jednotlivcích, které nemusely být 
zveřejněny. Žádáme Vás rovněž o toleranci při zveřejňování fotografií nebo 
osobních údajů,  které by se případně mohly někoho dotknout. 

Dovolujeme si Vás požádat o aktivní zapojení do dění v obci, ať 
konkrétními připomínkami nebo účastí na veřejných zasedáních, které jsou určeny 
od názvu pro „veřejnost“. Jsme ochotni naslouchat Vašim věcným argumentům, 
návrhům a připomínkám, které nám pomohou při rozhodování o prioritách potřeb 
jak z krátkodobého tak z dlouhodobého výhledu. 

Úřední hodiny 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  
telefon:  573 395 964 
e-mail: zeranovice@volny.cz    

Ohlédnutí zpt Ohlédnutí zpt Ohlédnutí zpt Ohlédnutí zpt ---- události druhého �tvrtletí. události druhého �tvrtletí. události druhého �tvrtletí. události druhého �tvrtletí.    
Veřejné zasedání Veřejné zasedání Veřejné zasedání Veřejné zasedání ––––termínové velmi zjednodušené projednávání hlavních bodů jednání.termínové velmi zjednodušené projednávání hlavních bodů jednání.termínové velmi zjednodušené projednávání hlavních bodů jednání.termínové velmi zjednodušené projednávání hlavních bodů jednání.    
 
30.5.2007 6. zasedání OZ  

a) Příprava hlavních akcí v obci do r.2010 
- infrastruktura Třešňové sady 
- výstavba kanalizace a ČOV 
- oprava zámku 
- retenční nádrž pod skalkou 
- obnovitelné zdroje energie 
- víceúčelové hřiště 

b) schválení provozního řádu veřejného dětského hřiště 
Příprava dětského dne 15.6.2007 

20.6.2007 7. veřejné zasedání OZ  
a) Stanovení priorit investičních akcí 
b) Schválení závěrečného účtu obce Žeranovice 
c) Schválení závěrečného účtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
d) Prodej obecních pozemků včetně kupní smlouvy na 

rychlostní komunikaci  R49 
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SlužbySlužbySlužbySlužby    
Za uplynulé čtvrtletí byly zajišťovány služby místními živnostníky a podnikateli 
v původním rozsahu. Obec zaměstnává v trvalém pracovním poměru jednoho 
zaměstnance na údržbu prostranství a veřejných ploch. 
 

Investiční akceInvestiční akceInvestiční akceInvestiční akce    
Dětské hřiště. 
Firma Floraservis Brno realizovala výstavbu dětského hřiště v zámecké 
zahradě. V současné době je hřiště již v provozu. Zastupitelstvo obce 
odsouhlasilo provozní řád hřiště a žádá tímto občany o jeho dodržování. 
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  Provozní řád veřejného dětského hřiště 
1)Je zakázáno používání zařízení dětského hřiště nad rámec běžného užívání, přičemž 
běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané, a 
provozovatel neručí za případné následky tohoto nesprávného a zakázaného užívání. 
2) V celém prostoru dětského hřiště je zakázáno: 
- kouření 
- konzumace alkoholu a užívání omamných látek 
- manipulace s otevřeným ohněm 
- přinášet na dětské hřiště střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné   
předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat 
- vstup se psy a jinými zvířaty 
- jízda na kole přes pískoviště a další povrchy hřišť (trávníky, oblázkové apod.) 
- vjezd motorovými vozidly    
- poškozovat zařízení a vybavení dětského hřiště  
- znečišťovat dětské hřiště.  
3) Dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky, 
toto zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku. 
V případě zjištění, že je stavem dětského hřiště ohrožena bezpečnost dětí, nesmí 
dospělá osoba připustit, aby je dítě používalo. 
4) Vstup na dětské hřiště je zakázán: 
- pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo je jeho povrch namrzlý nebo 
na něm zjistíte závadu 
- pokud se v dopadové ploše nachází předměty, které by mohly ohrozit zdraví 
- v horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí 
vznik popálenin při doteku. Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení 
předem překontrolovat a případně vstup dítěti zakázat 
- pokud jsou dětské hřiště, herní prvky a vybavení poškozeny či ve stavu, který brání 
jejich užívání, je případný vstup na vlastní nebezpečí uživatele. 
5) Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, 
odpovědný zástupce či jiná dospělá osoba. 
6) Dětem mladším 6 let je vstup na dětské hřiště a užívání herních prvků a vybavení 
dětského hřiště povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, odpovědné 
osoby či jiné dospělé osoby. 
7) Uživatelé dětského hřiště jsou povinni řídit se ustanoveními provozního řádu, 
dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost. 
8) Z užívání dětského hřiště jsou vyloučeny osoby, které nerespektují pokyny 
provozního řádu, ohrožují zdraví, bezpečnost, pořádek, čistotu, osoby podnapilé a pod 
vlivem omamných a návykových látek. 
9) Za úmyslné poškození dětského hřiště dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním 
provozního řádu nesou odpovědnost v plné výši dohlížející rodiče, odpovědné osoby či 
jiné dospělé osoby. 
10) Provozovatel neručí na dětském hřišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví 
uživatele. 
11) Úklid dětského hřiště provádí dle potřeby provozovatel – Obec Žeranovice 
12)Tento provozní řád schválilo obecní zastupitelstvo dne 30.5.2007                                                       
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Bytová výstavba „Třešňové sady“. 
 
Obecní zastupitelstvo rozhodlo a na svém 7. veřejném zasedání (20.6.2007) 
již informovalo občany o záměru vybudování infrastruktury a prodeji 
obecních pozemků na výstavbu rodinných domků v lokalitě Třešňové sady. 
V současné době je zpracována objemová studie v souladu s územním 
plánem v několika variantách a bude se pokračovat na dopracování 
projektové dokumentace pro stavební povolení. Varianty technického řešení 
si mohou zájemci prohlédnout na OÚ. Obecní zastupitelstvo žádá místní 
občany, případné zájemce o koupi parcel pro výstavbu rodinných domků, ať 
projeví včasný zájem nejlépe osobně v úřední hodiny na obecním úřadě. 
Zájemcům bude vysvětlena vize a písemně předán podklad investičního 
záměru realizace připravenosti této výstavby. Budou seznámeni s rozsahem 
výstavby, stavem projektové dokumentace infrastruktury,  možností 
profinancování  připravenosti lokality a předpokládaného termínu možnosti 
zahájení výstavby rodinných domků. Investor infrastruktury si chce tímto 
průzkumem prověřit zájem místních občanů o výstavbu, evidovat  jejich 
počet a případné požadavky, které by případně mohly být zapracovány do 
projektové dokumentace. Podotýkáme, že zájem ze strany občanů je 
nezávazný, protože obecní zastupitelstvo zatím nemůže podrobně 
specifikovat případné výměry a tvary parcel, ceny ani konkrétní závazné 
termíny prodeje pozemků. Zastupitelstvo však předpokládá, že zájem o 
výstavbu bude, proto se rozhodlo záměr realizovat. Apelujeme na případné 
kupce, že bude platit známé heslo „kdo d řív přijde, ten dřív mele“ proto 
mladí i dříve narození spoluobčané co máte zájem o výstavbu rodinných 
domků neváhejte a nezávazné evidence využijte. 
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Kulturní akceKulturní akceKulturní akceKulturní akce    
 
Velikonoce  
Již tradičně když umlkly zvony na našem kostele ujala se mládež  hrkátek a 
řehtaček. Pravidelnými obchůzkami ve všech ulicích obce udržují hezkou tradici. 
Buď jim za to vzdány díky a chvála. 
 

 
 
 
 
Beseda s důchodci  
Již tradiční setkání důchodců vzájemně mezi sebou  a s představiteli obce se 
konalo dne 20.4.2007 v sále U Sedlářů. Setkání obohatilo vystoupení žáků 
MŠ a ZŠ Žeranovice. Po večeři byla volná zábava s tanečkem při „živé“ 
hudbě skupiny ORION. Účastníci setkání odcházeli spokojeně domů, 
mnozí i později než původně předpokládali. OZ přeje starším 
spoluobčanům pevné zdraví, nebo alespoň setrvalý zdravotní stav, aby se 
s nimi mohlo v příštím roce opět setkat. Na příští rok připravuje kulturní 
komise překvapení - částečně změněný program. 
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Velikonoční koncert 
 V podání komorního orchestru PS TREGLER Bystřice pod Hostýnem a 
Chrámového sboru Holešov se uskutečnil v kostele sv.Vavřince dne 
22.4.2007. Škoda, že posluchači nebyla využita plně kapacita kostela, ale 
mimořádně nás potěšil jednoznačně kladný ohlas, jak místních občanů, tak 
hojného počtu hostů z okolních obcí k uměleckému přednesení sborových 
skladeb i profesionálnímu vystoupení sólistů. (Kateřina Hájková-soprán, 
Roman Hoza– baryton). 
 

 
 
 
Stavění a kácení máje 

Skupina mladých nadšenců v obci obnovila lidovou tradici stavění, 
hlídání a kácení máje. Máj byl začátkem měsíce května postaven a 
nepřetržitě hlídán celý měsíc. Je nutno ocenit vytrvalost a snahu mládeže 
dotáhnout dílo do konce.  

Sláva kácení se vydařila v sobotu 26. 5. 2007 za hezkého počasí ke 
spokojenosti zúčastněných spoluobčanů obce i přespolních hostů. Hrála 
živá hudba, pro děti byly uspořádány různé soutěže a atrakce v podobě 
jízdy na koních nebo minimotocyklu. Perfektně zrežírovaný program byl 
prokládán divadelními scénkami na parodie pohádek. Tyto se musely pro 
velký úspěch v noci znovu opakovat. Hitem večera bylo rovněž „letní 
kino“,  kdy se ze staré 16mm promítačky ze stolu promítal krátký reklamní 
film slavné doby výroby obuvi ve Svitu Gottwaldov.  
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Májka byla ke spokojenosti pořadatelů i účinkujících velmi dobře 
zužitkována. Jak vršek ozdobený slivovicí a klobáskami v dražbě, tak část 
klády na nočním táboráku. Jako prémie byl rovněž k dispozici vršek májky 
ze sousední obce, kde neměli tak vzornou ostrahu. Na své si přišli všichni, 
jak organizátoři, kteří se prakticky měsíc nevyspali, (věříme však, že to 
utužilo nejedno přátelství – nebo vznikla možná i láska, jak to k měsíci 
květnu patří), tak i starší spoluobčané, kteří si „poklábosili“, vypili pivo 
nebo si dali dobrou klobásku. Nelze poděkovat jmenovitě, každý má ten 
svůj díl. Žeranovská mládež však dokázala, že umí, má zdravé sebevědomí, 
vytrvalost, smysl pro humor, toleranci a dokáže se nechat zdravě 
vyprovokovat. 

    
    

 Dětský den 
Tak jako každoročně, pořádala i letos Základní škola Žeranovice Dětský 
den. Celou akci sponzorsky zaštítil Obecní úřad, který zajistil občerstvení, 
odměny soutěžícím,  zajištění hudby a vypůjčení nafukovacího hradu, který 
byl dětmi po celý den obléhán. K poslechu a později i k tanci hrála živá 
hudba, která pro svou hudební produkci našla místo na korbě nákladního 
vozidla, zapůjčeného pro tento účel firmou TOSTA. Dětský den se 
uskutečnil v pátek 15.6.2007. V horkém počasí přišlo mnoha dětem vhod 
cvičení dobrovolných hasičů z naší obce, kteří předvedli požární útok, ale 
také stříkání na cíl. Jednou z nejobdivovanějších atrakcí byl nafukovací 
skákací hrad (byl zapůjčen od střediska dětí a mládeže TYMY Všetuly). Do 
organizace zábavy pro děti se zapojili i zástupci mysliveckého sdružení, 
kteří si vzali na starost organizaci střelby ze vzduchovky a zkoušeli děti 
z myslivecké teorie.                                               Marek Hauptmann             
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Sportovní klub rekapituluje sezónu: 
A" mužstvo SK Žeranovice se stalo vítězem III. třídy, sk. A okresní 
soutěže ročníku 2006/2007 a zajistilo si tak postup do vyšší soutěže - 
okresního přeboru. Stalo se tak po předposledním kole této sezóny.  
           

 
 
SK Žeranovice „TRILOBITI“  se zúčastnili turnaje „starých pánů“ 
v Ludslavicích dne 16.6.2007. S managerem, řidičem a hráčem Josefem 
Vojáčkem v jedné osobě se umístili na pěkném třetím místě. 
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Nesoutěžním kláním občanů a příznivců sportu byl již tradiční uliční 
turnaj ve fotbale za účasti čtyř týmů (Prosochov, Příhon+Hliník, Dědina a 
Bařina). Letošním vítězem po kvalitních výkonech všech týmů se stal 
mančaft Prosochova. 
 

 
 
 
Pozvánka do obecní knihovny 

Myslíte si, že je pro vás knihovna něčím co se přežilo, čemu již 
odzvonilo? Rádi bychom Vás přesvědčili, že naše knihovna není místo, kde 
se zastavil čas. Najdete tu například veřejný internet. Počítač, tiskárnu a 
internet můžete využívat zcela bezplatně. Můžete si zde třeba nerušeně číst, 
ale také popovídat s přáteli. Dětem bude  celé prázdniny knihovna sloužit 
jako klubovna, kam mohou zaběhnout zahrát si s kamarády. 

Zkuste někdy nahlédnout, knihovna je pro všechny. V roce 2006 měla 
knihovna  1460 návštěvníků. Zapsaných 133 čtenářů (60 dětí do 15 let, 60 
ženy, 13 muži) si vypůjčilo 4558 knih a časopisů. Internet využilo 590 
zájemců.  

 
Knihovna v 1.poschodí záměčku je pro veřejnost otevřena 6 hodin týdně. 

pondělí 18 – 20,30 hod Půjčování knih, přístup na internet 
středa 17 – 20,30 hod Půjčování knih, přístup na internet 
 
Radost máme z každého návštěvníka a zapsaného čtenáře. 
 
                                                                             Jarmila Odstrčilová, knihovnice 
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Co nás znepokojuje a neradi to vidíme ? Co nás znepokojuje a neradi to vidíme ? Co nás znepokojuje a neradi to vidíme ? Co nás znepokojuje a neradi to vidíme ?     
Nemáme nic proti čtyřnohým kamarádům - přátelům člověka psům, ale 
proti některým jejich majitelům. Chápeme, že na vesnici se vždycky 
nějakým způsobem psi pohybovali. Apelujeme na majitele, aby si své 
miláčky hlídali a při venčení sebrali jejich výkaly, hlavně z veřejných 
komunikací a nově vybudovaných chodníků. Víme, že je problematické 
přistižení pachatele a ještě problematičtější jeho potrestání. Proto Vás 
otevřeně žádáme ke vstřícnosti, dodržování dobrých mravů a vzájemné 
občanské ohleduplnosti. Fotografie tentokrát raději nezveřejňujeme. 
 

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 ?     
Rybářské závody. 
Zahájení soutěže bude v pátek 6.7. 2007 v 18.00 hod, konec soutěže 
v sobotu 7.7.2007 ve 14.00 hod. Po skončení závodů bude v prostoru 
závodiště na Pasece taneční zábava.  
Střelecké závody. 
MS Žeranovice uspořádá 21.7.2007 dvanáctý ročník závodu ve střelbě na 
asfaltové terče. Soutěž se uskuteční na uznané střelnici „U lesíka“. Poprvé 
bude uspořádán závod v brokovém čtyřboji. Univerzální trap – 25terčů, 
Lovecké kolo – 20terčů, Asfaltový zajíc – 20 terčů (10xjednotlivý + 5x 
dvojstřel), Kachna – 20 terčů (10x dvojstřel).              za MS Karel Žůrek 
 
Databáze místních živnostníků, služeb a řemesel 

Obecní zastupitelstvo připravuje přílohu do vydání čtvrtletníku pro třetí 
případně čtvrté čtvrtletí. Přílohou by měl být seznam živnostníků a firem, 
které zajišťují služby nebo jiné činnosti užitečné pro občany 
v Žeranovicích. Žádáme tímto podnikající subjekty v obci pokud budou mít 
zájem o zveřejnění v této příloze, ať se osobně, písemně nebo telefonicky 
přihlásí u paní Vyňuchalové (mobil: 776 091 800).  

Předpokládá se zveřejnění názvu firmy, druhu nabízených služeb nebo 
prací, telefon, mobil, e-mail nebo web, případně vlastní krátké poznámky 
(např. ceníky, termíny, dlouhodobé objednávky, akční sezóní slevy apod). 
Údaje nejsou povinné, každý si zveřejní co má k dispozici nebo uzná za 
vhodné. 

Adresář firem by měl být v každé domácnosti k dispozici jako určitá 
forma propagace a reklamy nabízejících služeb ze strany podnikatelů a 
zároveň by měl soužit jako „první pomoc občanům“ na koho se obrátit 
v případě, že potřebujeme něco vyrobit, dovést, upravit nebo vylepšit, 
případně pomoc při nepředvídaných poruchách v domácnostech apod. 
Vzájemnou informovaností i o zdánlivě malých nebo nepodstatných 
službách může být docíleno jednoduše spokojenosti spoluobčanů.   
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ZZZZ    římskokatolické farnosti Žeranoviceřímskokatolické farnosti Žeranoviceřímskokatolické farnosti Žeranoviceřímskokatolické farnosti Žeranovice    
Aktuální téma měsíce července je v naší farnosti takové, že náš pan farář  

P. Chmelař Rudolf , Mgr. bude přeřazen do jiné farnosti. Chtěli bychom mu 
touto cestou moc poděkovat za vše, co pro nás farníky a celou farnost 
vykonal. Za zvelebení fary, kostela, za jeho obětavou kněžskou službu. Za 
krásný přístup ke všem s nimiž se stýkal a prokazoval dobrodiní, hlavně 
starším a nemocným spoluobčanům. Je toho hodně za ta léta co s námi 
působil a prokazoval nám dobrodiní. Kéž bychom mu mohli vyprosit hodně 
Božích milostí a stálou ochranu Panny Marie, aby se mu v té další farnosti 
dobře dařilo a našel kolem sebe hodně porozumění a pomoci od všech 
s nimiž se bude setkávat. 
                                                                                        Eva Hodková 
 

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

Jubilea 2.čtvrtletí 2007Jubilea 2.čtvrtletí 2007Jubilea 2.čtvrtletí 2007Jubilea 2.čtvrtletí 2007    
Jubilanti 50 let:   Zapletalová Pavla 
                              Zapletal Miroslav 
                              Divílek Miroslav  
Jubilanti 60 let:   Vajdová Marie 
Jubilanti 70 let:   Řiháková Marie č.p.44 
                              Řiháková Marie č.p.89 
                              Čapková Emílie 
Jubilanti 75 let:   Jakubíčková Marie 
                              Bakala Miloslav 
Jubilanti 80 let:   Juráňová Jarmila 
Jubilanti 85 let:   Pálková Anežka 
V měsíci květnu oslavila 91. narozeniny paní Valdová Antonie 
 
Narození 
Žižlavská Ludmila  
 
Úmrtí 
Odstrčilová Marie 
Pálková Anežka 
Bakalová Jitka 
Doleželová Marie 
 
Svatby 
Ing. Antonín Vyňuchal (Žeranovice) – Romana Bořutová (Žopy) 
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Soutž pro pamtníkySoutž pro pamtníkySoutž pro pamtníkySoutž pro pamtníky    
    

 
 
Kdo je na fotografji, ale hlavně kde to je. Správné odpovědi budou 
uveřejněny v dalším čísle Žeranovjáku. Výherce bude vylosovaný na 
veřejném zasedání a obdrží volný nákup v místní prodejně potravin nebo 
konzumaci v Zámecké hospůdce v hodnotě 100Kč. 
Podepsané písemné odpovědi doručte na Obecní úřad nebo do prodejny 
potravin . Uzávěrka a losování bude na nejbližším veřejném zasedání OZ. 
 
------------------------ odstříhněte (lze použít i vlastní formulář)-------------------------- 
návratka soutěžícího  
Jméno a příjmení a číslo 
popisné s podpisem 
soutěžícího 

 

Na fotografii je budova  
 
Otázky mimo soutěž 

- vyjmenujte brigádníky na výkopových pracích 
- v kterém roce to asi bylo 
- kdo v té době dělal starostu (předsedu národního výboru) 
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Už je tady léto a dovolenéUž je tady léto a dovolenéUž je tady léto a dovolenéUž je tady léto a dovolené    
 
Zasloužené prázdniny 
 Uteklo to jako voda v potoce a už tu jsou prázdniny. Naši žáci si je 
opravdu zaslouží. 
Po celý školní rok  poctivě pracovali a dosahovali výborných výsledků. 
Žeranovská škola jim nabízí seberealizaci „dá se říci “ po celý den. Před 
vyučováním mohou využívat  7 počítačů, po vyučování navštěvují 
náboženství, sportovní  a šachový kroužek, výtvarný a dramatický kroužek . 
V příštím roce se rozjede kroužek animace. 
 V letošním roce  školu navštěvovalo  40 žáků a 28 dětí mateřskou 
školu. Poslední den školy se rozloučíme s žáky  5. ročníku, kteří přestupují 
na 1. ZŠ Holešov, se kterou naše škola úzce spolupracuje. 3. září 2007 nám 
do školy nastoupí 5 prvňáčků. 
 Konec roku je vždy hektický a je zaplněn spoustou akcí. Škola se 
zapojila do výtvarných soutěží ( Iberia, Adra), matematické olympiády  4. a 
5. ročníku.  Kluci se zúčastnili fotbalového turnaje Mc Donald ´s cup, výběr 
školy nás reprezentoval na atletické soutěži ve Starém Městě. Z olympiády 
malotřídních škol ve Vítonicích jsme přivezli pohár za 1. místo ve vybíjené, 
z atletických disciplín 5 zlatých, 3 stříbrné a  4 bronzové medaile. 
Plaveckého výcviku v Kroměříži se jako jediní z okolí zúčastňujeme celá 
škola a několik plaváčků máme i v mateřské škole. 
 Závěr roku je vždy spojen  se školními výlety. Ti mladší navštívili 
Archeoskanzen Modrá a ti starší vystoupali na nejvyšší kopec našeho okolí 
Kelčský Javorník ( 865 m). 
V rámci výuky vlastivědy jsme využili též možnost prohlídky holešovských 
památek (Černá kaple, muzeum, synagoga a židovský hřbitov). 
 Naši žáci jsou též výborní sběrači. V letošním roce jsme dohromady 
nasbírali 230 kg padaných jablek na školní zahradě, 50 kg šípků, 500 kg 
kaštanů, 70 kg sušené pomerančové kůry, 11 tun  starého papíru a  22 kg 
sušených kopřiv. 
 Jediná věc  nás ale trápí. A to úbytek žáků  v základní škole. 
Některým rodičům je vesnická škola málo, proto své potomky přihlašují do 
holešovských škol. Neuvědomují si však, že tímto krokem „ ubližují “ nejen 
škole, ale samozřejmě i obci, kterou únik těchto žáků stojí nemalé finanční 
prostředky. Tito rodiče pravděpodobně myslí jen na sebe a jejich okolí je 
vůbec nezajímá. 
 Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se podílejí na tom, aby 
škola fungovala tak,  jak má . 
                Mgr. Libor Ševčík, ředitel školy 
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Členové obecního  zastupitelstva  Členové obecního  zastupitelstva  Členové obecního  zastupitelstva  Členové obecního  zastupitelstva  přejí přejí přejí přejí 
všem svým voličům příjemně strávenou všem svým voličům příjemně strávenou všem svým voličům příjemně strávenou všem svým voličům příjemně strávenou 
dovolenou a dětem hezké prázdniny.dovolenou a dětem hezké prázdniny.dovolenou a dětem hezké prázdniny.dovolenou a dětem hezké prázdniny.    
 

 

Jak se luští sudoku? 
Každý řádek, sloupec a každý čtverec (3x3 políčka) musí obsahovat čísla od jedničky do devítky 

 

Pro ty co začínají 

   1 6 7  9 8 
9   5 2     
7 5 1     4 2 
2    1  4  5 
1 4  2 7 5  8 3 
8  5  9    6 
5 9     7 6 4 
    4 9   1 
6 1  7 5 2    
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Vážení spoluobčané. 
Byla jsem oslovena, abych poslední stránku tohoto čísla zaplnila Já svým 

stručným životopisem, neboť je třeba představit se těm občanům z druhého konce 
vesnice, kteří mne méně znají. Jmenuji se Jitka Řiháková, mám 42 let a do naší 
obce jsem se přivdala z Horního Lapače v roce 1983. Na podzim to bude krásných 
24 let, prožitých společně s mým manželem Miroslavem, se kterým máme tři děti – 
Miroslava, Ondřeje, a Jitku. 

Vyučila jsem se dámskou krejčovou a ačkoliv jsem v oboru pracovala jen do 
mateřské dovolené, oblékám svou rodinu dodnes a občas zhotovím halenku či šaty i 
pro někoho z okolí. Pak jsem vystřídala několik zaměstnání –JZD, Svit, soukromé 
obuvníky a nyní pracuji v Doubravě v Zahnašovicích jako ošetřovatelka. 

Vždy jsem se zapojovala do chodu obce, jak na Horním Lapači, tak i u nás a 
proto když za mnou přišel v r.1994 pan Dokoupil ze Mlýna, abych kandidovala do 
obecního zastupitelstva, nabídku jsem přijala. A tak se již přes 12 let snažím 
aktivně podílet na chodu naší obce. Byla jsem ráda, že jste mi opět při volbách 
v loňském roce projevili důvěru a já můžu pokračovat ve své započaté práci 
v sociální, školské a kulturní komisi. Mám ráda kolem sebe lidi, a tak mám 
i s ostatními na starosti organizaci kulturních akcí, besedy s důchodci, dětského dne 
a různých dalších společenských událostí. S paní Vyňuchalovou přemýšlíme o 
opětovném obnovení vítání nových občánků. Roznáším gratulace občanům, kteří 
dovršili kulaté životní jubileum. Myslím, že s klidnou duší můžu napsat, že se 
v naší obci vykonalo mnoho práce, na které jsem se i já podílela svým dílem. 
Každý z nás, kteří jsme byli zvoleni má své úkoly a povinnosti i když to mnohdy 
není na první pohled zřejmé. Od toho máme veřejná zasedání, aby se občané 
dozvěděli, co momentálně řešíme, co už jsme vyřešili a co plánujeme do budoucna. 
Snad proto jsem očekávala na minulém zasedání větší účast občanů. Vždyť na 
programu bylo vybudování inženýrských sítí pro novou ulici a protipovodňové 
nádrže ve Skalce. Při lijáku v minulém týdnu se nám opět potvrdilo, že tato 
výstavba je nutná. K nové ulici v Třešňovém sadu bych jen chtěla dodat, že není 
umění za milióny udělat cestu a stavební místa prodat zájemcům ze Zlína, ale 
získat dotace od státu, nebo EU a pozemky prodat našim občanům za rozumný 
peníz. Věřím, že při řešení těchto i jiných otázek se sejdeme na příštím veřejném 
zasedání a to v bohatém počtu občanů. 
                                                                   Tímto se s Vámi loučí Jitka Řiháková 
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