
Vážení spoluobčané,

uběhly nám zase další tři měsí-
ce a Vy máte v rukou další, již 
šesté vydání časopisu Obecní-
ho úřadu Žeranovice „Žeranov-
ják“, nyní s číslem 2/2008. 
Jsme si vědomi u předešlé-
ho čísla problémů s vydáním 
a určitých nepřesností u obsa-
hu, ale doufáme, že se nám 
ve spolupráci s kolektivem 

učitelů a žáků polygrafických 
oborů SPŠ polytechnické-COP 
Zlín podařilo vydat zajímavé 
číslo časopisu. 
Nastává čas prázdnin a dovo-
lených a členové OZ v Žera-
novicích přejí Vám všem, aby 
jste tyto chvíle strávili Vám co 
možná nejpříjemněji a načer-
pali síly a inspiraci pro svou 
další práci, ať již ve škole, na 
pracovišti či doma. 

2/2008

OMLUVA
V minulém čísle došlo k chy-
bě ve Zprávách ze zasedání 
OZ, kde byla špatně uvedena 
částka dotace na odkanalizo-
vání a výstavbu ČOV, která činí 
34 632 000 Kč.
Dále v rubrice Sociální komise 
bylo zkomoleno jméno paní 
Cahlové, za což se jí velmi 
omlouváme.  

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

16. zasedání OZ 21. 4. 2008
Obecní zastupitelstvo obce Žeranovice
•  odsouhlasilo mandátní smlouvu s RTS, a.s. Brno pro zadání veřejné 

zakázky pro výběr dodavatelů na odkanalizování a výstavbu ČOV 
obce Žeranovice;

•  schválilo pro technický a stavební dozor pro odkanalizování 
a výstavbu ČOV firmu Chalupa - Stavitel, s.r.o.;

•  pověřuje starostu obce získáním možností překlenovacího úvěru na 
financování odkanalizování a výstavby ČOV obce Žeranovice.

Své příspěvky můžete 
i nadále posílat na 

zeranovice@volny.cz.
Uzávěrka dalšího čísla 

15. 9. 2008.

Úřední hodiny a kontakty Obecního úřadu
Pondělí: 8.00-12.00 hodin   19.00-20.30 hodin 
Středa:   8.00-12.00 hodin   19.00-20.30 hodin

telefon:  573 395 964
e-mail: zeranovice@volny.cz, web: www.zeranovice.cz

Posezení s důchodci



NAŠE ŠKOLA

•  9. 4. do školy přijel klaun a všechny nás po-
bavil

•  11. 4.  žáci vystoupili na „Setkání s důchod-
ci“

•  21. 4.  se konaly přijímací zkoušky na střed-
ní školy, na osmileté gymnázium byla přijata 
Radka Odstrčilová (i z vesnické školy lze 
vystoupat na Olymp)

•  22. 4. se chlapci zúčastnili fotbalového Mc 
Donald‘s cupu v Holešově (4. místo), ve 
stejný den žáci 5. ročníku psali celorepubli-
kové testy Scio

•  23. 4. proběhl na naší škole „Den s kerami-
kou“, žáci si vyráběli dárečky pro své ma-
minky

•  25. 4. 1.–5. ročník a děti z mateřské školy 
začaly plavat s Plaveckou školou Kroměříž

•  29. 4. na Dopravním hřišti v Kroměříži žáci 
4. ročníku získali Průkaz cyklisty

•  6. 5. se žáci  4.–5. ročníku „povybíjeli“ na 
turnaji I. ZŠ Holešov (4. místo)

•  7. 5. v tělocvičně školy vystoupil dětský pě-
vecký sbor při I. ZŠ Holešov BANANA VOX

•  mladí šachisté urputně bojovali na Školském 
poháru v Kroměříži a přivezli krásný pohár

•  15. 5. přijela do školy představit se Policie 
ČR, přivezli výstroj těžkooděnců, pouta, 
pendreky, auto s majákem a další pomůcky, 
to vše si mohli všichni vyzkoušet

•  tentýž den žáci vystoupili na Dni maminek
•  26.–30. 5. děti z mateřské školy pobývaly na 

Rusavě, aby si odpočinuly od svých rodičů
•  30. 5. se naši sportovci předvedli na 

XI. olympiádě malotřídních škol v Prusinovi-

cích, přivezli jsme celkem 8 cenných kovů, 
poděkování patří všem reprezentantům 
i panu Vojáčkovi, který nás bezpečně přivezl 
tam i zpět

•  1. 6. na vlastní žádost odešel z naší školy 
pan Mgr. Vít Hasník, v současnosti pracuje 
na Krajském úřadě ve Zlíně jako metodik pro 
školy církevní a soukromé

•  12. 6. – to je den tvorby těchto školních stříp-
ků, dnes proběhlo fotografování

•  13. 6. škola pomůže organizátorům dětské-
ho dne (OÚ) se soutěžemi

•  17. 6. se matematici 4. ročníku zapotí při ře-
šení matematické olympiády (Martin Klimek, 
Martin Řihák, Stanislav Šimčík a Monika 
Paarová)

•  dle počasí uskutečníme turistické výlety po 
okolí

•  25. 6. si naposledy v tomto školním roce 
zazpíváme lidovky i třeba Kabáty, a to vše 
v tělocvičně školy

•  27. 6. žáci převezmou svá vysvědčení, 
rozloučíme se s páťáky a  …a HURÁ NA  
PRÁZDNINY!!!!!!!!!!!!!

 XI. olympiáda malotřídních škol v Prusinovicích
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DOPOLEDNE S POLICIÍ NA ZAHRADĚ ŽERANOVICKÉ ŠKOLY
Cílem policistů 

bylo zopakovat 
s dětmi formou hry 
pravidla a proble-
matiku silničního 
provozu a dále je 

upozornit na úrazy a jejich ná-
sledky způsobené nedodržením 
těchto pravidel. 

Žáky Základní školy v Žerano-
vicích pravidelně navštěvují poli-
cisté. Besedují s nimi a povídají si 
o práci policie, o nutnosti dodržo-
vání pravidel, o problematice me-
zilidských vztahů a podobně. Nej-
větší pozornost je však zaměřená 
na dopravní problematiku, tedy na 
chování a jednání dětí jako chod-
ců, cyklistů či spolujezdců. Při be-
sedách ve třídě bývají děti velice 
aktivní, zdá se, že mají o pravi-
dlech silničního provozu a životní 
nutnosti jejich dodržování náležitý 
přehled. Aby se policisté přesvěd-
čili, že školáci tyto svoje teoretické 
znalosti dokáží dobře zvládnout 
i v praktické situaci, připravili pro 
ně na čtvrtek 15. května soutěžní 
dopravní dopoledne. Celý pro-
gram připravili policisté skupiny 

prevence z Kroměříže a holešov-
ského obvodního oddělení. Na 
pomoc si pak přizvali žáky ho-
lešovské střední policejní školy. 
Školní zahrada se během chvíle 
změnila v soutěžní prostor s de-
seti stanovišti. Na každém stál 
uniformovaný policista. Při nástu-
pu byla čtyřiceti dětem vysvětlena 
pravidla. Každé dostalo do ruky 
„průkaz závodníka“ s pokyny pro 
chodce i cyklisty. Do něj měly za 
úkol sbírat od policistů značky za 
absolvování disciplíny či splnění 
úkolu. K disciplínám  např. patřilo 
popsat vybavení kola, vysvětlit dů-
ležitost pravidla „vidět a být viděn“, 
zvládnout jízdu zručnosti, překáž-
kovou dráhu, vyjádřit se k místům 
vhodným či nevhodným pro hraní, 
poznat dopravní značky a vědět, 
jak se na nich zachovat a podob-
ně. Nejzajímavější bylo pro děti 
stanoviště, kde se seznamovaly 
s prací policie, mohly si prohléd-
nout a osahat služební výstroj, 
výzbroj i vozidlo. Taky tady na 
sebe navlékly neprůstřelnou vestu 
a zkusily se v ní proběhnout po 
připravené trase.

Pro děti, které splnily všechny 
úkoly, bylo přichystáno překvape-
ní. Policista obvodního oddělení 
je kousek svezl v opravdovém 
policejním autě a ještě na oka-
mžik pustil houkačku.  A tato čin-
nost uspokojila i ty nejnáročnější 
žáčky! Na závěrečném nástupu 
byly zhodnoceny výsledky dětí 
jako velice dobré a jejich chová-
ní jako hodně odpovědné. Dál 
pořadatelé rozhodli, že vítězi ne-
jsou jednotlivci, ale úplně všichni, 
kteří se zúčastnili a předvedli, co 
umí.  Odměnu za příkladně zvlád-
nuté slunečné dopoledne tedy 
dostali všichni stejnou - dopravní 
pexesa od BESIPu, reflexní sa-
molepku s policejním autem, po-
licejní propisku a další drobnosti. 
Pro policisty byl odměnou zase 
dobrý pocit, že udělali všechno 
pro to, aby školáky před blížícími 
se prázdninami připravili na ne-
bezpečí hrozící každému, kdo se 
účastní silničního provozu. Pro 
děti dalších škol budou podobné 
akce pokračovat v následujících 
týdnech. 

 nprap. Králová

DIVADELNÍ JARO
Na jarní měsíce jsme měli při-

praveny dvě divadelní vystoupe-
ní. Jako první se měli představit 
ochotníci z Rackové. Bohužel, 
březnový termín přeložili a ná-
hradní zrušili úplně z důvodu od-
jezdu představitele jedné z hlav-
ních rolí do zahraničí. Škoda. 
Velmi jsme se těšili na vystoupení 
známých tváří z vedlejší vesnice. 
Proto jsem hledala nějaký záskok, 
který se skutečně do týdne podařil 
sehnat. V sobotu 26. dubna 2008 
se nám představilo divadlo DNO 
(divadlo nahodilých ochotníků) 
z Vizovic se svojí hrou „Záskok“ 

od autorů Cimrman, Svěrák, 
Smoljak.

Týden po své holešovské pre-
miéře, v neděli 25. května 2008 
přijelo za námi Divadlo 6. května 
z Holešova s nastudovanou ko-
medií o tom, že zdaleka nestačí 
podat si inzerát a přijít na správnou 
adresu. Tuto situační komedii „Na 
správné adrese“ jsem zhlédla asi 
před pěti lety v Holešově v podání 
pražských umělců a mohu říci, že 
obě představení byla srovnatelná. 
Zkrátka holešovští ochotníci umí. 
Jen velká škoda, že byla velice 
malá účast žeranovského publika. 

Na závěr bych chtěla poděko-
vat mladým Tchořům, kteří vždy 

ochotně přišli a pomohli připravit 
a uklidit v sále U Sedlářů.

 Zdeňka Vyňuchalová
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KÁCÁNÍ MÁJA V ŽERANOVICÍCH - 2008
Vážení spoluobčané,
krátkým článkem bych se chtěl 

vrátit, řekl bych k již tradiční akci 
v naší obci, kterou si vzala pod 
svá křídla Žeranovská omladina 
a skupina mládežníků TCHOŘI, 
a to KÁCÁNÍ MÁJA V ŽERANO-
VICÍCH.

Určitě si všichni vzpomeneme 
na úspěšné obnovení této staro-
dávné tradice v naší obci loňským 
vzkříšením, kdy se setkala s vel-
kým ohlasem Vás všech. Proto se 
skupina mladých lidí, povzbuzena 
tímto úspěchem, rozhodla v této 
nastoupené tradici pokračovat. 
A tak 1. května 2008 opět nad 
Žeranovicemi stála dominanta 
májky, jakou široko daleko nevi-
děli (vlastně viděli, byla na to dost 
vysoká), ozdobena tentokrát tré-
novaným cyklistou, který měl na 
májce šlapat celý měsíc. Měsíc, 

který byl náročný pro všechny, 
kteří se rozhodli tuto tradici dovést 
až do cíle a tím byl poslední májo-
vý den a Slavnostní kácání mája 
v Žeranovicích. Po celou tuto 
dobu omladina nezahálela a ne-
jen střežení májky, které probíha-
lo nonstop, kdy se střídaly dvojice 
a někdy skupiny každý den za 
živých diskusí a debat, opékání 
špekáčků, dokonce i selete a po-

píjení všeho, co kdo k májce při-
nesl, ale také půlnoční eskorty do 
jiných lokalit (končily velkými úlov-
ky májek v osmi obcích), nakonec 
přivedla Žeranovská omladina 
toto úsilí až do konce a mohlo se 
31. května uskutečnit Slavnostní 
kácání mája v Žeranovicích.

Celé pozdní odpoledne prová-
zela skvělá nálada a atmosféra, 
kterou podpořilo trio muzikantů 
v čele s Jirkou Sedlářem, bohaté 
občerstvení a také program, který 
připravila Žeranovská omladina. 

Skvělé scénky na připraveném 
pódiu jako Otesánek nebo ex-
kluzivní Svět bez čísel nenechají 
zapomenout na vydařený večer, 

který vyvrcholil skolením 27,7 m 
vysoké májky (tipovací soutěž 
vyhrál Ladislav Vaňhara tipem 
27,5 m) pilou vedenou rukama 
V. Boušky a M. Bojnanského.

Již za soumraku všichni sle-
dovali velkolepou projekci, kterou 
skvěle připravil Eda Bečák a moh-
li jsme si při ní zavzpomínat, jak 
probíhalo kácání mája v naší obci 
za dob našich dědečků.

Závěrem patří jen poděkovat 
všem nejmenovaným, kteří se 
podíleli na znovuobnovení této 
tradice v naší obci a přát si, aby-
chom se další rok mohli společně 
pobavit u kácání mája v Žerano-
vicích.

 Váš Leoš Mareš

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti 50 let:
Sklenář Pavel
Zajícová Ludmila

Jubilanti 60 let:
Řiháková Marie č.p. 27
Řiháková Marie č.p. 192
Pálková Věra

Jubilanti 65 let:
Totek Josef
Vybíralová Anežka

Narození:
Dobeš Petr

Úmrtí:
Klimková Blažena

ZPRÁVA 
KULTURNÍ KOMISE

6. 4. 2008
Vítání občánků
Bouška Jan
Dvorníková Izabela
Janečka Adam
Matula Štěpán

11. 4. 2008
Beseda s důchodci

25. 5. 2008
Divadlo
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MYSLIVECKÉ JARO V MS ŽERANOVICE
Brzký nástup jara v letošním roce 

s sebou přinesl nově počínající ko-
lotoč celoroční myslivecké činnosti 
a péče o zvěř a její životní prostředí. 
Jako každoročně jsme první brigádu 
věnovali úklidu odpadků po zimním 
období v okolí hlavní silnice z Mar-
tinic do Rackové. Po mnoha letech 
„bohatých úlovků“ jsme letos mohli 
s potěšením konstatovat, že to ne-

bylo „zas tak hrozné“ a lidé si snad 
začínají uvědomovat, že příroda, 
byť se jedná o bezprostřední okolí 
pozemní komunikace, není smetiště. 
A tak můžeme jen doufat, že tato 
naše „očistná brigáda“ bude do dal-
ších let otázkou maximálně několika 
desítek minut anebo v lepším přípa-
dě už zůstane pouze jedna negativní 
vzpomínka, jak si někteří z nás kdysi 
nevážili přírody. 

S příchodem jara jsou neodmys-
litelně spjaty jarní práce v lesích, ke 
kterým patří zejména úklid a pálení 
klestu a zalesňování vytěžených 
ploch. A jelikož je součástí honitby na-
šeho mysliveckého sdružení i obecní 
les, tak jsme vždy rádi přispěli svojí 
činností k jeho obhospodařování. 
V letošním roce jsme se rozhodli po 
dohodě s obecním hajným vyčistit 
a připravit silně zabuřenělou plochu 
pro jarní zalesňování. Tato plocha 
byla velmi silně zarostená zejména 

ostružiníkem a maliníkem, pod jehož 
ochranou byla uložena vrstva staré-
ho klestu. Nakonec se nám však úkol 
podařil a během dvou nedělních bri-
gád jsme plochu kompletně připravili 
pro novou výsadbu. Zájem o stav 
obecního lesa dokladovala zejména 
účast na první brigádě, kde jsme se 
sešli téměř všichni a mnoho našich 
mladých příznivců. 

Součástí mysliveckého jara je 
i u nás každoroční údržba a péče 
o myslivecká zařízení. Členové čistí 
a asanují své krmelce a zásypy, aby 
byly připraveny a řádně desinfiková-
ny na další podzimní a zimní období. 
Zároveň musíme provést desinfekci 
a vyčištění odchovny bažantů. Letos 
jsme navíc provedli důkladnou opra-
vu velké části voliéry.

V dalších jarních měsících po-
kračovala naše činnost zejména 
v honitbě. Opravili jsme umělou 
noru na Hrádku, která slouží k lovu 
zvěře myslivosti škodící, zejména 
lišek a kun. Zrušili jsme poškozenou 
umělou noru ve Stráni a vybudovali 
novou. Tyto práce na lapacích zaří-
zeních a ostatních zařízeních k lovu 
„škodné“ budou pokračovat i v letních 
měsících, kdy máme v plánu opravit 
betonové sklopce a vybudovat ještě 
jednu lapací noru. Jedná se o velmi 
důležitou činnosti, jelikož ve dnešní 
zdevastované „kulturní zemědělské“ 
krajině bez rozptýlené zeleně, která 
místy připomíná měsíční povrch, se 
veškeré užitkové zvěři daří jen stěží 
udržet svoji reprodukční schopnost 
a setkání s některými druhy je stále 
větší vzácností. Naopak škodné 
zvěři se v těchto podmínkách daří 
velmi dobře a už dávno není v pří-
rodě vyvážen poměr predátor versus 
producent. 
A i z těchto důvodů je velmi důležitá 
činnost mysliveckých organizací, 
jejichž práce je dnes velmi nedoce-
něna, ale já osobně věřím, že v bu-
doucnu se karta obrátí a veřejnost 
zřetelněji prohlédne, která „zelená 
barva“ to myslí opravdu dobře pro 
naši přírodu.
 Jakub Zapletal
myslivecký hospodář MS Žeranovice
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SOUTĚŽE SDH 
ŽERANOVICE

Okrskové cvičení 
24. 5. 2008  Horní Lapač – 

Okrskové závody 
hasičského sboru 

Závody mladých hasičů 
 3. 5. 2008  Noční závody 

Ludslavice 
17. 5. 2008  Celoroční hra 

Plamen 
25. 5. 2008  Závody Racková
 8. 6. 2008 Závody Rymice

Více informací o závodech 
a o činnosti SDH Žeranovice 
získáte na stránkách 
http://www.sdhzeranovice.estranky.cz

DĚTSKÝ DEN
Pátek 13. 6. 2008 je pro 

spoustu lidí den smůly, ale my 
na to nevěříme. Zúčastnili jsme 
se spolu s ostatními spolky 
dětského dne na místním hřišti. 
Pro děti a rodiče jsme den pře-
dem připravili domek ze dřeva 
a vnitřek jsme vycpali slámou, 
dřevem… Na něm jsme chtěli 
demonstrovat ukázku hasičské-
ho zásahu, vyprošťování obětí, 
první pomoc. V pátek se zapálil 
domek, který opravdu velice 
hořel. Přijeli jsme hasičským vo-
zem jak k opravdovému požáru. 
Vyskákali dospělí hasiči a na 
hořící dům stříkali jak ze stře-
chy sousedního domu, tak i ze 
země. Požár se dlouho nedařilo 
uhasit, ale nakonec se to poda-
řilo. Dospělí hasiči nosili raněné 
a hodně se zapotili. Mladí hasiči 
poskytovali první pomoc zra-

něným z hořícího domu. První 
pomocí jsme ukázali, jak ošetřit 
nejrůznější zlomeniny, krvácení, 
popáleniny a dokonce i resusci-
taci.

Mladým hasičům se ukáz-
ka velmi povedla a vlastně to 
byla hravou formou příprava 

SPOLEK RYBÁŘŮ ŽERANOVICE
Vážení spoluobčané, 
srdečně vás zveme na tradiční Rybářské závody, které se ko-

nají 5. července 2008 na rybnících v Pasece. Do rybníků bude 
vysazeno 400 kg kaprů. Z toho 200 kg kapr výběr. Hodnotné 
ceny, občerstvení, tombola zajištěny. V podvečer příjemné po-
sezení při hudbě.

13. května provedl Spolek rybářů sběr železného šrotu v ob-
ci. Na obou rybnících byla vysečena tráva a proveden celkový 
úklid okolí rybníků. Nyní probíhají práce na dřevěném obkladu 
chaty a byla položena dlažba na terase chaty. Byla opravena 
meliorační vpusť na rybníce č. 1. Naše brigádnická činnost pro-
bíhá každou neděli a snad se nám do závodů podaří všechno 
zvládnout.

Na Vaši účast se těší rybáři.
 jednatel spolku Halašta Petr 

na budoucí hasičský zásah. 
Dle aplausu lze usoudit, že 
ukázka zásahu i první pomoci 
se všem líbila. Dále jsme měli 
pro děti připravenou soutěž 
nejen o sladkosti, ale i drobné 
odměny. Dětský den jsme ukon-
čili ukázkou požárního útoku 
mladých hasičů. Poté, co jsme 
uklidili veškerou výstroj, jsme 
se šli občerstvit. Dětí zmrzlinou 
a dospělí klobáskou. Dětský den 
se  i přes nepříliš pěkné počasí 
vydařil a děti si jej pěkně užily.
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Opět se přiblížil konec školního 
roku a jako každoročně i letos po-
řádala místní škola ve spolupráci 
s obecním zastupitelstvem Dětský 
den. Tento rok připadlo datum ko-
nání na pátek třináctého.

Datum konání tedy mohlo ty po-
věrčivé odradit, troufám si ale tvr-
dit, že nikdo z příchozích nelitoval.

Středisko dětí a mládeže TIMI 
Všetuly zapůjčilo skákací hrad, 
který se těšil jako každoročně vel-
ké přízni přítomných dětí.

Celou akci doprovázela hudeb-
ní skupina pana Jiřího Sedláře. 
Svou produkci ke všeobecné spo-
kojenosti ukončila až v pozdních 
nočních hodinách.

Počasí zpočátku trochu hrozilo 
deštěm, ale trávník hřiště nakonec 
pokropili jen místní dobrovolní ha-
siči, kteří v připraveném programu 
zvládli uhasit požár cvičného ob-
jektu a v další části předvedli po-

žární útok mladší žáci i starší žáci. 
Pak si všichni procvičili základy 
zdravovědy a nakonec mohli zá-
jemci soutěžit (patřičně vystrojeni 
a obuti) v požárním útoku.

Členové mysliveckého sdružení 
si rovněž tradičně vzali na starost 
střeleckou přípravu. Střílelo se na 
klasický terč, na „divočáka“ i na 
kužely. V naučné části pak děti 
soutěžily v poznávání trofejí lovné 
a škodné zvěře. Program ještě 
„myslivci“ zpestřili ukázkou práce 
loveckých psů při stopování a vy-
hledávání zvěře. 

Pro děti, které měly chuť a od-
vahu přesvědčit se, jak vypadá 
svět z koňského hřbetu, byli při-
praveni dva westernoví koně. Pro 
některé to byl vůbec první jezdecký 
pokus, ale jak jsem zjistil některé 
z dětí jsou již ostřílení jezdci.

Další atrakcí bylo předvedení 
funkční makety vrtulníku, pan 

Vaňhara s jistotou předvedl, co vše 
umožňuje pilotáž takovéto makety. 

Jako každoročně byla pro děti 
připravena i řada soutěží. Soutě-
žilo se v skákání v pytli, házení 
míčkem na cíl, strefování hřebíkem 
na udici do láhve, pro fotbalově za-
ložené děti – kopání míčem na za-
věšené láhve, chození na chůdách 
a další.

Celou akci sponzorsky zaštítil 
Obecní úřad. Poděkování si za-
slouží i další sponzoři: Tomaník 
František, Žůrek František, Smýkal 
Roman, pan Vaňhara, Hauptmann 
Marek, Čelustka František.

Na závěr bych chtěl poděkovat 
i všem ostatním, kteří se zapojili do 
přípravy a průběhu dětského dne, 
aby si všechny děti odnesly kromě 
vyhraných upomínkových předmě-
tů i spoustu příjemných zážitků. 

 Marek Hauptmann

DĚTSKÝ DEN 2008

FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL
Vážení spoluobčané, vážení fanoušci,
skončil další ročník fotbalových soutěží, naše 

mužstva neoslnila, ale také nezklamala a tak se 
můžeme začít těšit na další ročník s přáním lepších 
výsledků. Družstvo mužů chtělo skončit do páté-
ho místa, ale to se nakonec nepodařilo. U dorostu 
a žáků jde především o to, aby mladí hráli a spor-
tovali bez větších nároků na sportovní výsledek. 
Bohužel se v nadcházející sezóně budeme muset 
obejít bez našich žáčků vzhledem k malému počtu 
hráčů. Ještě je naděje na přihlášení se do soutěže 
mladších žáčků s počtem hráčů 7+1, kterého by 
se mohli zúčastnit hráči ročníku 1996 a mladší. Pro-
to prosíme všechny rodiče, jejichž děti mají zájem 

o tento sport, aby je podporovali. V dnešní době, kdy 
alarmujícím způsobem narůstá obezita dětí a jejich 
špatná fyzická zdatnost, je fotbal nebo jakýkoliv sport 
jednou z možností, jak proti tomu bojovat. Počítače 
samotné za to nemohou, zvládnout se dá obojí. Víte 
vůbec, že mnohé děti nezvládnou ani kotoul, který 
byl pro Vás rodiče samozřejmostí? Dále bych chtěl, 
abyste upozornili své potomky na slušné chování 
o prázdninách v našem sportovním areálu. Bohužel 
došlo v nedávné době k poškození sítí na brankách 
prostříháním nebo prořezáním a škoda byla vyčís-
lena na cca 5000 Kč. Loučím se s Vámi s přáním 
podpory v dalším ročníku fotbalových soutěží.

   Libor Dokoupil, sekretář SK Žeranovice
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Milí 
spoluobčané,

v tomto vydá-
ní čtvrtletníku 
Ž e r a n o v j á k u , 

jako poslanec na konec, jsem byl 
osloven já, Josef Pumprla. V tomto 
volebním období jsem kandidoval 
poprvé (a podle mé přítelkyně prý 
i naposledy). S tím, že budu zvo-
len, jsem téměř nepočítal, tudíž mě 
členství v zastupitelstvu překvapi-
lo. Nedokázal jsem si představit, 
co vše to bude obnášet.

Pro ty, co by se o mě chtěli 
dozvědět víc, jsou určeny násle-
dující řádky. Narodil jsem se v roce 
1981 v Přílepech. Po základní 
škole jsem se vyučil zedníkem 
v Kroměříži. Poté jsem absolvoval 
dvouletou nástavbu s maturitou. 
A nastala tvrdá realita. Vyřídil 
jsem si živnostenský list a spolu-
pracoval jsem v oboru s panem 
Bojnanským. Posléze jsem zkusil 
spolupracovat s panem Janochem 
z Horního Lapače, s kterým spolu 

J o s e f  P U M P R L A
s dalšími zkušenými zedníky sta-
víme a opravujeme domy dodnes. 
Práce zedníka je velmi časově 
i fyzicky náročná, a to především 
v sezónním období. Protože byd-
lím ještě s rodiči, tak se snažím 
jim vypomáhat s jejich hospodář-
stvím, tudíž mi nezbývá mnoho 
času na odpočinek. Letos v září 
učiním velký životní krok. Rozhodli 
jsme se společně s mou přítelkyní 
Markétou, že se prostě vezmeme. 
(Svatební dary můžete nosit do 
kanceláře obecního úřadu.)

Dost bylo slov o mě, pojďme 
tedy k práci člena zastupitelstva. 
Jsem členem finanční komise. 
Snažím se docházet na důležitá 
i méně důležitá jednání, abych 
měl alespoň trochu představu 
o dění v naši obci. Všechny důle-
žité akce, které se v obci plánují, 
byly rozepsány již poslanci pře-
de mnou. Pro mne je důležitým 
krokem zahájení stavby čističky 
odpadních vod. Jako zedník jsem 
rád, že všechny nově vybudované 
rodinné domy se budou moci při-
pojit na novou kanalizaci.

Podle mého názoru by se zde 
měla také připomenout práce obec-
ních pracovníků a samozřejmě jim 
za ni poděkovat. Jejich práce není 
zbytečná a je i náročná. Mnozí ob-
čané si nevšímají hotové a uprave-
né výsadby, zametených chodníků, 
posečené trávy atd. Naopak, každý 
z nás si všimne spíše toho, co není 
uděláno, co nestihli a za to jsou 
kolikrát terčem připomínek. I když 
nepořádek v obci si děláme sami 
a spoléháme na to, že to za nás 
obecní pracovníci uklidí.

Co říci závěrem? Rád bych 
chtěl popřát nám občanům a čle-
nům zastupitelstva do budoucna 
hodně trpělivosti a mnoho rozum-
ných nápadů, které by zlepšily 
život v naši obci.

  Josef Pumprla

FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL
MUŽI – OKRESNÍ PŘEBOR
Poř. Mužstvo Záp. V R P Skóre Body +/-
 1.   Lubná 26  19  2   5  71:28  59  (+20) 
 2.   Admira Hulín 26  15  7   4  74:29  52  (+13) 
 3.   Martinice 26  16  3   7  69:34  51  (+12) 
 4.   Skaštice 26  15  5   6  69:51  50  (+11) 
 5.   Chvalčov 26  13  6   7  61:43  45   (+6) 
 6.   Prusinovice 26  12  5   9  57:52  41   (+2) 
 7.   Kyselovice 26  11  4  11  51:41  37   (-2) 
 8.   Jelínek 26  11  3  12  42:64  36   (-3) 
 9.   Žeranovice 26  10  4  12  50:59  34   (-5) 
10.   Zdounky 26  10  2  14  52:61  32   (-7) 
11.   Němčice 26   8  4  14  46:62  28  (-11) 
12.   Záhlinice 26   6  4  16  40:58  22  (-17) 
13.   Ludslavice 26   5  4  17  45:87  19  (-20) 
14.   Břest 26   3  3  20  29:87  12  (-27)

DOROST – OKRESNÍ SOUTĚŽ, SKUPINA A
Poř. Mužstvo Záp. V R P Skóre Body +/-
 1.   Zádveřice 16  14  2   0  88:12  44  (+20) 
 2.   Tlumačov 16  11  1   4  42:28  34  (+10) 

 3.   Kašava 16  10  2   4  56:34  32  (+8) 
 4.   Žeranovice 16   8  2   6  39:39  26  (+2) 
 5.   Jaroslavice 16   7  3   6  36:28  24  (0) 
 6.   Trnava 16   5  3   8  30:51  18  (-6) 
 7.   Březová 16   5  1  10  32:43  16  (-8) 
 8.   Všemina 16   3  4   9  25:46  13  (-11) 
 9.   Kudlov 16   0  0  16  11:78   0  (-24)

ŽÁCI – OKRESNÍ SOUTĚŽ, SKUPINA A
Poř. Mužstvo Záp. V R P Skóre Body +/-
 1.   Tlumačov 18  14  1   3  82:23  43  (+16) 
 2.   Pohořelice 18  11  3   4  77:23  36  (+9) 
 3.   Louky 18  11  3   4  69:33  36  (+9) 
 4.   Halenkovice 18  11  2   5  75:32  35  (+8) 
 5.   Jaroslavice 18  10  3   5  96:49  33  (+6) 
 6.   Tečovice 19  10  2   7  72:44  32  (+5) 
 7.   Žeranovice 19  10  1   8  79:45  31  (+1) 
 8.   Březnice 18   7  1  10  58:55  22  (-8) 
 9.   Kostelec 18   4  0  14  31:98  12  (-15) 
10.   Spytihněv 18   3  0  15  23:111   9  (-15) 
11.   Lhota u Mal. 18   1  0  17  5:154   3  (-24) 
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Tiráž:
Žeranovják vydává obecní zastupi-
telstvo obce Žeranovice 
Náklad: 250 kusů
e-mail: zeranovice@volny.cz
www.zeranovice.cz
Grafické úprava, tisk a knihařské 
zpracování: kolektiv žáků a učitelů 
polygrafických oborů SPŠ polytech-
nické-COP Zlín
Výtisk neprošel jazykovou korekturou.


