
ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Vážení spoluobčané,

po horkém letním čtvrtletí 
se vám do rukou dostává další 
vydání Žeranovjáku, které by 
bez vašich příspěvků jistě ne-
bylo tak zajímavým počtením 
pro všechny generace naší 
obce. Tímto chci poděkovat 
všem, kteří se na jeho tvorbě 
podíleli, ať už svým článkem, 
fotkou či inzerátem a zároveň 

chci vyzvat všechny, kteří se 
buďto nestihli nebo neodvážili 
vyjádřit, aby nezoufali a střá-
dali si své připomínky do dal-
šího vydání našeho čtvrtletní-
ku. Samozřejmě jsou vítány 
nejen vaše názory a náměty, 
ale také kladná i záporná 
kritika, která by nás mohla 
„nakopnout“ ke stále lepším 
výsledkům a ještě spokojeněj-
šímu životu v obci.

3/2008

17. zasedání OZ 23. 6. 2008
OZ schválilo:
•  závěrečný účet obce Žeranovice 

za rok 2007 bez výhrad,
•  závěrečný účet příspěvkové or-

ganizace Základní škola a mateř-
ská škola Žeranovice za rok 2007 
s převedením hospodářského 
výsledku do rezervního fondu,

•  odkoupení pozemku od pana 
Kopřivy, 

•  finanční příspěvek ve výši 
90 000 Kč MS Žeranovice,

•  pana Halaštu jako třetího člena 
v sociální a kontrolní komisi.

18. zasedání OZ 18. 7. 2008
OZ schválilo:
•  uzavření úvěrové smlouvy 

s Českou spořitelnou, a.s., jejímž 
předmětem je poskytnutí inves-
tičního úvěru ve výši 34,65 mil. 
Kč na předfinancování dotací 
přidělených SZIF na akci „vý-
stavba kanalizace s ČOV v obci 
Žeranovice“, 

•  záměr nákupu pozemku p.č. 
155/6 o výměře 2069 m2 na vý-
stavbu víceúčelového hřiště. 

19. zasedání OZ 24. 7. 2008
OZ po projednání:
•  rozhodlo na základě doporučení 

hodnotící komise, že nejvýhod-
nější nabídku na zhotovení 
Kanalizace a ČOV Žeranovice 
předložila firma SYNER Manďák 
a.s. a odsouhlasilo přidělení za-
kázky výše uvedené firmě.

20. zasedání OZ 27. 8. 2008
OZ schválilo:
•  prodloužení nájemní smlouvy na 

nájem obecních bytů na další 

3 roky pro paní Fuksovou a paní 
Suchomelovou,

•  výjimku z počtu žáků pro ZŠ Žera-
novice pro školní rok 2008–2009.

21. zasedání OZ 17. 9. 2008
OZ a hosté ze stavební firmy 
Syner: 
•  informovali občany o zahájení 

stavby Kanalizace a ČOV Žera-
novice.

OZ schválilo:
•  rozpočtové změny na rok č. 1/

2008,
•  nákup pozemku p.č. 155/6 o vý-

měře 2069 m2 na výstavbu více-
účelového hřiště z a cenu 
125 000 Kč.

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
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Od října je na našem obecním úřadě zřízeno kontaktní 
místo veřejné správy – CZECHPOINT, kde si bude možno 
bez cestování zajistit různé druhy dokumentů.

Co poskytuje Czech POINT

Czech POINT v současné 
době poskytuje čtyři druhy vý-
stupů. To znamená, že každý, 
kdo zaplatí příslušný poplatek 
na místě Czech POINT, může 
požádat o následující:

1.  Výpis z Katastru 
nemovitostí
O výpis z Katastru nemo-

vitostí České republiky může 
požádat anonymní žadatel. 
Výpis lze požadovat na zákla-
dě listu vlastnictví nebo podle 
seznamu nemovitostí. 

Pokud žadatel žádá výpis 
podle listu vlastnictví, musí 
znát katastrální území a číslo 
listu vlastnictví. Vydání první 
strany výpisu je zpoplatněno 
částkou, jejíž maximální výše 
je zákonem omezena na 100,- 
Kč; každá další strana výpisu 
je zpoplatněna částkou, jejíž 
maximální výše je zákonem 
omezena na 50,- Kč. 

Pokud žadatel žádá o výpis 
podle seznamu nemovitostí, 
měl by znát katastrální území 
a dále buď parcelní číslo po-
žadované nemovitosti, jedná-li 
se o pozemek, nebo stavební 
parcelu nebo číslo popisné, 
jedná-li se o stavbu. I v tom-
to případě je ověřený výstup 
zpoplatněn stejně. 

O výpis lze zažádat i podle 
seznamu jednotek v případě, 
že budova je dělena na jed-
notky, což je typické u větších 
staveb, dělících se na jednot-
livé byty, garáže atd. V tomto 
případě pochopitelně musí ža-
datel znát nejen popisné číslo 

domu, ale i přesné číslo bytu 
v domě.

2.  Výpis z Obchodního 
rejstříku
O výpis z Obchodního rejs-

tříku České republiky opět 
může požádat anonymní ža-
datel. Výpis lze požadovat na 
základě znalosti IČ obchodní 
organizace. I zde je vydání 
první strany výpisu zpoplat-
něno částkou, jejíž maximální 
výše je zákonem omezena na 
100,- Kč; každá další strana 
výpisu je zpoplatněna částkou, 
jejíž maximální výše je záko-
nem omezena na 50,- Kč.

3.  Výpis z Živnostenského 
rejstříku
I v tomto případě může 

o výpis z Živnostenského rejs-
tříku České republiky požádat 
anonymní žadatel. Výpis lze 
požadovat na základě znalosti 
IČ obchodní organizace. 

I v tomto případě je vydání 
první strany výpisu zpoplat-
něno částkou, jejíž maximální 
výše je zákonem omezena na 
100,- Kč; každá další strana 
výpisu je zpoplatněna částkou, 
jejíž maximální výše je záko-
nem omezena na 50,- Kč.

4.  Výpis z Rejstříku trestů
Podle § 11a odst. 1 zákona 

č. 269/1994 Sb. o Rejstříku 
trestů v platném znění, lze 
vydat výpis z evidence Rejs-
tříku trestů osobě, které se 
výpis týká, pouze na základě 
písemné žádosti. Tuto žádost 
není třeba ručně vyplňovat, 
klient ji obdrží vyplněnou 

k podpisu předtím, než mu je 
výpis z Rejstříku trestů vydán; 
tuto žádost úřad archivuje dle 
zákona. Osoba, které lze na 
pracovišti Czech POINT výpis 
vydat, musí mít platný doklad 
totožnosti a musí mít přiděle-
no rodné číslo. To znamená, 
že výpis se může vydat i cizin-
cům, kteří mají například trvalé 
bydliště v České republice. 

Na pracovištích Czech PO-
INT lze vydávat výpisy i zpl-
nomocněncům, kteří žádají 
o výpis z Rejstříku trestů na 
základě úředně ověřené plné 
moci.

V případě, že je možné 
vyřídit žádost o výpis z Rejst-
říku trestů elektronicky, zaplatí 
klient podle zákona za tento 
výpis 50,- Kč jako správní po-
platek úřadu za přijetí žádosti 
o vydání výpisu z evidence 
Rejstříku trestů. Na tento výpis 
se nevylepuje žádný kolek.

V případě, že žádost ne-
mohla být vyřízena elektronic-
ky a musí být manuálně zpra-
cována na pracovišti Rejstříku 
trestů, musí žadatel o výpis 
požádat způsobem podle § 11 
odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. 
o Rejstříku trestů v platném 
znění – tedy formou papírové 
žádosti. Systém Czech POINT 
umožňuje vytisknout žada-
teli tuto papírovou žádost již 
předvyplněnou jeho osobními 
údaji, které sdělil obsluze pra-
coviště Czech POINT. V tomto 
případě se neplatí správní 
poplatek úřadu, ale vylepí se 
kolek v hodnotě 50,- Kč a žá-
dost úřad pošle ke zpracování 
na Rejstřík trestů.
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STŘÍPKY Z NAŠÍ ŠKOLY
Předprázdninový výlet

Děti z mateřské školy prožily krás-
ný týden na chatě Jestřábí na Rusavě. 
Počasí přálo, strava byla výborná 
a personál chaty velmi ochotný.

Děti budou jistě dlouho vzpomínat 
na výlet na sv. Hostýn, ukázku výcviku 
dravce, táborák s kytarou a krásné vy-
cházky po rusavských kopcích.

Hola, hola… škola volá!!!
Dne 1. září 2008 do naší školy 

v Žeranovicích přišlo 9 nových žáčků 
prvňáčků, samozřejmě v doprovodu 
svých rodičů. Všechny je přivítal ředi-
tel školy Libor Ševčík, zastupitel obce 
Roman Smýkal, pan farář Mgr. Antonín 
Ptáček a samozřejmě jejich nová paní 
učitelka Mgr. Eva Bednaříková. 

V letošním školním roce 2008/09 
se bude ve třech třídách učit celkem 
38 žáků. A jak jsou rozděleni? 1. a 2. 
ročník vyučuje Mgr. Eva Bednaříková, 
3. ročník má paní učitelka Petra Loga-
jová. Je na škole novickou za pana 
učitele Mgr. Víta Hasníka, který naši 
školu opustil již před koncem minu-
lého školního roku (1. 6.) a přešel na 
Krajský úřad Zlínského kraje. Nyní ale 
již působí na 1. ZŠ Holešov.  4. a 5. 
ročník učí Libor Ševčík a Mgr. Rado-
van Machálek, který nastoupil za Mgr. 
Vlastimila Lochmana, který si už užívá 
zaslouženého odpočinku. Tímto bych 
chtěl panu učiteli Lochmanovi poděko-
vat za několikaletou poctivou a kvalitní 
práci pro školu v Žeranovicích.

Po vyučování mohou žáci navště-
vovat školní družinu, kterou vede paní 
vychovatelka Marie Konečná, a několik 
kroužků (výtvarný, sportovní, čeština je 

hra, angličtina hrou) a jeden nepovinný 
předmět náboženství.

O čistotu a pořádek ve škole se 
starají paní Věra Diatková a Hana 
Kadlubová.

Administrativní a finanční stránku 
hlídá paní Bronislava Tomaníková. 
Ke škole samozřejmě patří i „školka“, 
která hlásí plný stav (28 dětí). Paní uči-
telky Zdeňka Fuksová a Eva Chytilová 
se o ně s radostí starají.

Věřím, že letošní školní rok pro-
běhne bez velkých problémů a všichni 
učitelé se budou snažit a dělat vše pro 
to, aby všichni žáci chodili do školy rádi 
a s veselou. L. Š.

Víte, že…
žáci ze Základní školy v Žeranovi-

cích pod vedením pana ředitele Libora 
Ševčíka pomáhali při vývoji velmi 
potřebné učební pomůcky pro výuku 
dopravní výchovy? Jsme přesvědče-
ni, že nová učební pomůcka přispěje 
v budoucnu ke zvýšení dopravní káz-
ně a zafixování dopravních značek 
do paměti žáků a bude jim celý život 
pomáhat zorientovat se na silnicích 
i ulicích vesnic a měst. Očekáváme, že 
pomohou snížit i počet nejen dětských 
obětí na silnicích. Firma „Škola hrou“ 
jim touto cestou děkuje za všechny 
podněty, nápady a ochotu při vytváření 
pomůcky. Daniel Měrka

Branný závod 
– rozloučení s prázdninami

Skončily prázdniny a aby se dětem 
lépe začínalo ve škole, připravilo obec-
ní zastupitelstvo ve spolupráci s míst-
ními spolky 1. ročník branného závo-
du. Ten proběhl v sobotu 6. 9. 2008 

u rybníka Na pasece. Již od rána jsme 
připravovali trať, která začínala u chaty 
na rybníku, pokračovala po cestě na 
louku za Dokoupilovým a dále přes les 
zpátky k rybníkům. Po cestě děti plnily 
řadu úkolů, jako hod granátem na cíl, 
střelba ze vzduchovky, poznávání stop 
zvířat a dopravních značek a odhad 
vzdálenosti. Hasiči připravili zajímavé 
lanové překážky. I přes urputné horko 
se zúčastnilo 23 soutěžících ve 3 ka-
tegoriích. Po absolvování závodu bylo 
pro soutěžící, a nejen pro ně, připrave-
no občerstvení (limo, pivo, kabanos, 
makrely), které připravili na své chatě 
místní rybáři. O zábavu se postaral 
náš známý D. J. Eda Běčák, který 
všem přítomným pouštěl jednu pecku 
za druhou. Všichni soutěžící na památ-
ku tohoto závodu dostali různé ceny.
I přes počasí, které nám přálo až 
moc, musíme konstatovat, že se akce 
povedla a těšíme se na příští ročník 
začátkem září 2009.

 Stanislav Diatka

Výsledková listina
 Kategorie 6–8 let Kategorie 9–12 let Kategorie 13–15 let

1. místo Hauptmannová Sára Figová Simona Řiháková Petra

 Smýkalová Aneta Procházková Michaela Vaculová Vendula

2. místo Smýkalová Nikola Navrátil Jiří Vaculová Veronika

 Řiháková Monika Řihák Martin Řiháková Magda

3. místo Havelková Veronika Marek Samuel  

 Odstrčilík Matouš Řihák Martin  

 Šimčík Vojtěch   

4. místo Havelka Tomáš Šimčík Stanislav  

 Navrátilová Barbora Řihák Michal  

5. místo  Paarová Monika  

  Čelůstková Michaela  



ZVEME VÁS DO KNIHOVNY, KAŽDÝ ČTENÁŘ JE NÁŠ VZÁCNÝ HOST!

V ŽERANOVICÍCH BUDOU STAVĚT NOVOU ČISTIČKU ODPADNÍCH VOD
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Žeranovice – Položení základního kamene je vždy 
slavná událost, zvláště pokud se jedná o stavbu pro-
spěšnou veřejnosti. V Žeranovicích bude k veřejné po-
třebě sloužit stavba kanalizace a čistírny odpadních vod, 
která vyřeší potřebu odvádění odpadních vod z obce do 
mechanicko-biologické čistírny. Ve čtvrtek 4. září se na 
místě budoucího staveniště sešli za účasti náměstka 
hejtmana Zlínského kraje V. Jurčíka zástupci Žeranovic 
i stavební firmy. Richard Kovářík, odborný ředitel firmy 
SYNER Morava, a. s. uvedl: „Stavba v celkové výši 
zhruba 38 milionů korun je financována z devadesáti 
procent z evropských dotací, a to prostřednictvím Stát-
ního zemědělského intervenčního fondu. Zbývající část 
hradí obec. Stavba zahrnuje jednak odkanalizování obce 
v několika větvích a dále výstavbu samotné čistírny od-
padních vod. V letošním roce má být podle předpokladů 
prostavěno asi 17 milionů korun, celá stavba má být do-
končena do konce října příštího roku.“

Starosta dynamicky se rozvíjejících Žeranovic An-
tonín Dokoupil vyjádřil důvěru firmě, která již v obci 
odvedla kvalitní práci, a současně přiblížil problémy 
předcházející realizaci tohoto projektu: „Získat souhlasy 
ke stavbě téměř od sta vlastníků pozemků nebylo jedno-
duché, ale většinou jsme našli pochopení. Projektovat 

a na papír nakreslit se dá cokoli, pokud se vám však ne-
podaří zajistit dostatek finančních prostředků, může celý 
projekt skončit v šuplíku.“ Pomocnou ruku při projektové 
činnosti podala obci kroměřížská firma, která využila této 
příležitosti k oznámení o změně názvu. Po více než 18 
letech už podnik nenese jméno zakladatele Manďáka 
a pokračuje v transformačním procesu převodu od ro-
dinné v dynamickou společnost. 

Eva Mikešková  – materiál zveřejněný v Týdeníku 
Kroměřížska č. 37 9. 9. 2008

 Obecní knihovna se již delší dobu 
zaměřuje na soustředění literatury 
s regionální (krajová oblast) témati-
kou. U čtenářů jsou oblíbená zejména 
historická témata.

Nově nabízíme dvě velmi čtivé 
vzpomínkové publikace Jana Juráně 
s názvem Dědečkova kronika a Vzpo-
mínky. Autor i jeho rodina žili v Žerano-
vicích v domě číslo 100 (později Náběl-
kovi, dnes Matulovi). Početná rodina 
se odstěhovala po 2. světové válce do 

pohraničí. Do Žeranovic se vždy rádi 
vracejí. Stále jsou v kontaktu s někte-
rými žeranovickými občany. Zvláštností 
je, že autor publikací je slepý.

Vzpomínky budete číst jedním 
dechem! Doporučujeme nejenom 
autorovým vrstevníkům a starší ge-
neraci. Obsahem zaujmou vzpomínky 
i mladé čtenáře. Především pro ně 
budou k přečtení také na internetu na 
adrese www.zeranovice.cz ve složce 
KNIHOVNA.

Stojí za to vracet se k událostem 
i osobám, které zanechaly stopu 
v našem životě, v historii rodu i v his-
torii obce. Uvědomíme-li si tu neko-
nečnou generační řadu svých předků, 
umíme si odpovědět na otázky: „Kdo 
vlastně jsem? Odkud jsem?” Pátrat 
v minulosti je zároveň velmi tajemné. 
I proto minulost oslovuje také nás, 
současníky.  

 Mgr. Jarmila Odstrčilová
 knihovnice

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ NA ZÁMKU
Letošní program vavřinecké pouti v Žeranovicích 

obohatila výstava fotografií s názvem „Žeranovjáci 
v 1. světové válce a v československých legiích“. Vý-
stavu připravil Ing. Jan Dúbravčík za finančního přispění 
obce Žeranovice.

Výstava byla zahájena v sobotu 9. srpna 2008 za 
přítomnosti starosty obce pana Antonína Dokoupila 
a některých zastupitelů a trvala do neděle 10. srpna. Ob-
čané Žeranovic měli možnost shlédnout fotografie jejich 
spoluobčanů, kteří museli odejít v letech 1914 až 1918 
do 1. světové války. Výstava byla rozdělena do tří částí. 

První část obsahovala úplný seznam všech Žeranovjáků, 
odvedených do 1. světové války a jednotlivé i skupinové 
fotografie velké jejich části, které byly seřazeny podle 
popisných čísel v obci. Druhá část obsahovala fotografie 
a osobní údaje Žeranovjáků, kteří padli, zemřeli nebo 
zůstali nezvěstní. Třetí část byla věnována příslušníkům 
československých legií z řad občanů Žeranovic. 

Výstavu shlédlo více jak 100 návštěvníků především 
z řad starších občanů, ale výjimkou nebyli ani mladí 
návštěvníci, kteří se v mnoha případech měli možnost 
poprvé seznámit s údaji o svých předcích.



OHLÉDNUTÍ ZA ČTVRTLETÍM SDH
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ZÁVODY STARÝCH PÁNŮ 
V SAZOVICÍCH

I naši dříve narození členové 
se chtějí bavit a zažít trochu toho 
vzrušení při závodech. A proto se 
již několikátý rok zúčastňují závodu 
v Sazovicích, které jsou určené pro 
dříve narozené. Závodí se v požár-

ním útoku a ve štafetě 4x100 metru 
překážek, ale nestandardních. Ve 
štafetě se zdolávají tyto překážky: 
proskakování oknem, přenesení 
hasícího přístroje, odsunutí dřevěné 
klády, a nakonec nejrychlejší vypití 
piva. Po štafetě následuje požár-
ní útok. Závodu se účastnilo pět 
družstev. My jsme bohužel skončili 
poslední, ale to vůbec nevadí. Užili 
jsme si spoustu legrace a popovídali 
jsme si u dobrého pivečka. Hlavně 
jsme opět trošku utužili kolektiv 
a přátelství s okolními sbory a to je 
důležitější než vyhrávat. Za staré 
pány již nyní můžu říct, že již teď se 
těší na další závody.

EXKURZE TAJMAC-ZPS 
Letos již třetím rokem jsme na-

vštívili den otevřených dveří v Tajma-
cu-ZPS. Jako i v předchozích letech 
jsme ihned při vstupu dostali drobné 
dárečky a především spoustu balón-
ků. Také byly připraveny soutěže, 
pěkné ceny, spousta skákacích 
hradů a nejrůznějších vystoupení. 
Poté, co jsme dali dětem rozchod, 
se některé z nich rozběhly k připra-
veným atrakcím a hrám a některé 
si šly prohlédnout např. odlévání 

forem a skládání nejrůznějších stro-
jů. Spoustě dětem se ani nechtělo 
domů, vždyť ty atrakce byly tak láka-
vé. Již teď víme, že pokud příští rok 
bude opět den otevřených dveří, jistě 
se jej opět s radostí zúčastníme. 

VÝLET MH DO ŠANOVA
Pátek 4. 7. 2008

Tento výlet jsme uspořádali pro 
mladé hasiče jako odměnu za jejich 
práci, reprezentaci a snaživost ve 

sboru dobrovolných hasičů. Protože 
máme více mladých členů než je 
míst v autě, dumali jsme nad tím, jak 
to udělat, ale na konec se to vyřešilo 
samo a jednoduše. Jak všichni víme, 
začaly prázdniny a někteří jeli k moři, 
na tábor a taky se u nás v Žeranovi-
cích konaly rybářské závody. Možná 
některé děti odradila velká bouřka 
v noci před odjezdem. V pátek jsme 
měli v plánu zdolávat lanové cen-
trum na Mladcové, ale kvůli dešti 
jsme navštívili muzeum v Bojkovi-
cích – bohužel zámek byl uzavřen. 
V muzeu jsme mohli vidět nástroje 
dříve používané k práci, oblečení, 
které se dříve nosilo, a taky jsme ob-

jevili koutek s hasičskými věcmi – to 
bylo něco pro nás. Z muzea jsme se 
rovnou vydali na tu naši chatu – byla 
to chata lyžařská i s vlekem, docela 
nás překvapilo, že není posečená 
tráva, ale později jsme se dozvěděli, 
že se tráva neseče, protože se v ní 
pohybuje chráněny pták chřástal, 

kterého jsme dobře slyšeli a pan 
Vojáček dokonce i viděl. 

Přestalo pršet a sem tam se ob-
jevilo i sluníčko, ale po dlouhé cestě 
autem byly děti hladové a unavené. 
Po svačině se hrály různé hry (pexe-
so, karty, šachy, twistr) a někteří šli 
na procházku kolem chaty (lesem, 
loukou, vesnicí). Večer si děti udělaly 
„Pyžamovou párty“, oblékly se do 
pyžamka, holky si na hlavě udělaly 
chaos, opékaly špekáčky, hrály spo-
lečně hry a hlavně tančily. Mezi tím 
starší kluci měli čas nachystat stezku 
odvahy. Až byla venku pořádná tma, 
mladí hasiči se teple oblékli a seřadili 

do dvojic, trojic jak chtěli a šli zdolá-
vat svůj strach. V posteli jsme se od 
odvážlivců dozvěděli, že strašidla 
byla čtyři a vlastně to ani nebyla stra-
šidla, ale schovaní kluci. To, že se jim 
stezka líbila, jsme poznali, protože 
zážitky a dojmy si mladí hasiči vymě-
ňovali až do ranních hodin. V devět 
hodin se na hasičské zbrojnici sešlo 
17 dětí a 7 dospělých, to už jsme se 
do hasičského auta vešli, ještě jelo 
osobní auto s jídlem a batohy. 
SOBOTA 5. 7. 2008

Některé holky se vzbudily už 
v šest hodin a neváhaly nachystat 
snídani pro ostatní spáče. Mléko 
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na kakao bylo už teplé, na stole 
nachystané pečivo, máslo, sýry, 
salám, marmeláda, nutela – prostě 
každý si mohl vybrat na co má chuť, 
ale z postele nikdo nevstával. Holky 
ještě chvíli nechaly lenochy v poste-
li, ale až jim byla dlouhá chvíle, vrhly 
se na spící Růženky. Později už 
bylo v chatě pořádně živo, všichni 
se oblékali, umývali a cvičitelé veleli 
nástup na rozcvičku. Po rozcvičce 
jsme si dali vydatnou snídani, ob-
lékli plavky, zabalili ručníky a vyrazili 
do aquaparku v Uherském Brodě. 
Kluci se okamžitě vrhli na tobogán. 
Protože tu nebylo moc lidí, nemuseli 
čekat dlouhou řadu. Holky zase šly 
vyzkoušet, jak proudí voda dokola, 
nejdříve se bály, ale pak se jim to 
moc líbilo. Objevili jsme spoustu 
lákadel – vodopády, bublinky, malý 
bazén se skluzavkou, sauna, vy-
hřívaný bazének s bublinkami. Děti 
dělaly vlnu, stojky ve vodě, kotouly, 
potápěly se a skákaly. Když všech-
no vyzkoušely, byly, tak unavené, že 
při zpáteční cestě na chatu některé 
i usnuly. „Nákupní auto“ nám přivez-
lo další zásoby jídla + melouny. Po 
knedlíčkové polévce jsme si tedy 
dali pořádný meloun. Po obědě 
byla asi hodinka volna – každý tento 
čas využil podle svého – odpočin-
kem, hrami… Pak jsme vyrazili ke 
slovenským hranicím, po cestě 
hasiči plnili svou odbornost. Jen 
kuchařky zůstaly na chatě a plnily 
odbornost vařením špaget. Protože 
jsme byli už ze všeho dost unavení, 
rozdělili jsme se u srdce z kamene 
a dál k hranicím šel jen Franta, pan 
Vojáček, Petra, Martin a Jirka. Sim-
ča s ostatními jedenácti dětmi šla 
zpět na chatu. Zpáteční cesta byla 
trochu složitější, protože jsme si 
cestu chtěli zkrátit, ale cesta nikam 
nevedla. Byl to ale zajímavý zážitek, 
šli jsme kolem krav a býků, podléza-
li ohradu, prodírali se lesem a taky 
jsme narazili na chaloupku s ježiba-
bou. Zanedlouho jsme si na chatě 
plnili bříška velkou porcí špaget. 
Šťastně se vrátila i druhá skupinka 
ze Slovenska. Jen co se setmělo, 
děti připravily stezku odvahy pro 
dospělé. Stezka byla moc dobře při-
pravená, cestu dospělým ukazovaly 
kahánky a na každém rohu číhalo 
originální strašidlo. 

Neděle 6. 7. 2008
Tentokrát jsme vstávali později, 

až kolem deváté hodiny, ale nic nám 
nebránilo v ranní rozcvičce. Po sní-
dani následovalo balení svých věcí 

a úklid chaty. Rozloučení s chatou, 
s přírodou a společné foto a hurááá 
směr domov. Bylo krásné počasí, 
a proto jsme zastavili v lanovém 
centru na Mladcové. Mnozí jen uvi-
děli překážky 8 m vysoko a už se 
báli, že nikam nepolezou. Nejdříve 
si všechny lanové překážky zkusili 
v lese jen pár čísel nad zemí. Potom 
instruktoři lanového centra děti na-

vlékli do popruhů a připevnili lanem. 
Vysvětlili, jak se připevnit, spouštět 
kamaráda pomalu dolů, zabrzdit 
lano a odpojit se. Byla tam spousta 
překážek, všechno jsme ani nestihli 
vyzkoušet. Ještě jsme zdatným 
mladým hasičům rozdali diplomy 
za plnění odbornosti a náš výlet byl 
u konce. Během těchto tří dnů měly 
děti ovládat odbornost mladých ha-
sičů. Děti se rozdělily do dvojic nebo 
trojic a vybraly si, jaké úkoly budou 
vykonávat. Např.: Velitel – ovládá 
uzlování, optické signály… 
Zdravotník – ví, co patří do lékárnič-
ky a umí ošetřit úraz… 

Spojka – ví, jak přivolat pomoc, zná 
telefonní čísla IZS… 
Cvičitel – po ránu umí zorganizovat 
rozcvičku, hlásí nástup, hry… 
Kuchař – má vždy připravené chutné 
jídlo, zná správné stolování… 
Plavčík – organizuje vodní hry, dohlí-
ží, aby se nikdo neutopil… 
Průzkumník – umí se maskovat, 
vyzná se v mapě a umí pracovat 
s buzolou… 
Střelec – vyrobí si luk a šípy, rozezná 
ptáky a stopy… 
Táborník – umí rozdělat oheň, posta-
vit stan… 

Tohle všechno musí mladí hasiči 
ovládat při podzimních soutěžích. 
Většina to už dobře zná, ale opako-
vání neuškodí. 

Také máme nové členy, kteří se 
všemu teprve budou učit, a tak byly 
společně strávené dny perfektní 
příležitostí si všechno vyzkoušet for-
mou zábavy.

VAVŘINECKÉ HODY
9. – 10. 8. 2008

Již tradičně se v naší obci konají 
Vavřinecké hody. Pro nás hasiče 
hody začínají již v pátek, a to pří-
pravou místního výletiště na sobotní 
zábavu. V sobotu se ještě přes den 
dokončují nějaké maličkosti tak, 
aby večerní veselice proběhla co 
nejzdárněji. Letos nám hrála kapela 
Melody Boys, ale zamrzel nás ne-
zájem místních obyvatel, protože 
málo z nich využilo příležitosti pose-
dět u pěkné muziky a třeba popíjet 
s přáteli dobré vínečko. Ale tak co 
se dá dělat, příští rok to snad bude 
lepší. Nakonec i přes malou účast 
lidí se zábava protáhla do pozdních 
hodin a ti, kteří se zúčastnili se vý-
borně bavili. V neděli jsme vstávali 
již časně ráno. Po příjezdu okolních 
sborů jsme šli ve slavnostním průvo-
du do místního kostela na mši sva-
tou. Letos nás v průvodu doprovodil 
i taneční kroužek krojovaných a živá 
hudba společně s čestnou stráží. 
Celkem se nás v kostele sešlo na 50 
hasičů. Po mši jsme průvodem došli 
na výletiště, kde bylo připraveno po-
hoštění. Točené pivečko a k obědu 
řízek s bramborem. Po jídle jsme 
ještě chvíli poseděli u dechové hud-
by, která nás celou dobu doprováze-
la. Jelikož bylo po celý den nádherné 
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počasí, vypomáhali jsme místnímu 
zámku s občerstvením hostů, kteří 
se přišli trošku zchladit na výletiště 
pod vzrostlé kaštany. Ve večerních 
hodinách jsme se připravili na další 
zábavu, a to již hodovou. Ta začala 
v osm hodin a hrála rocková kapela 
PRESS. Oproti sobotě, kdy přišlo 
okolo 70 lidí, v neděli to vypadalo, 
jako v mraveništi. Jsme pyšní na re-
kordní účast, navštívilo nás přes 700 
hostů. Při takovém počtu lidí jsme 
měli co dělat, abychom stíhali všech-
ny obsluhovat. Ale myslím si, že 
jsme to zvládli na jedničku. Tato akce 
končila taktéž až v brzkých ranních 
hodinách. Někteří odcházeli až okolo 
čtvrté hodiny ranní a jiní šli přímo ze 
zábavy do práce. Je nutno poděko-
vat všem, kteří pomáhali připravit 
tuto náročnou akci, také těm, kteří po 

celé dny obsluhovali, ale také všem, 
kteří se přišli pobavit. Veliké díky.

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE MH
V sobotu 30. 8. 2008 jsme vyrazili 

na jeden z posledních závodů v po-
žárním útoku, a to do Míškovic. Po 
příjezdu jsme se šli zaregistrovat, ale 
tam nás čekalo nemilé překvapení. 
Původně jsme se nahlásili na první 
místo, ale nějakou chybou jsme měli 
startovat jako jedni z posledních, což 
by bylo až v odpoledních hodinách. 
A jelikož jsme se museli do dvanácti 
hodin vrátit, rozhodli jsme se, že 
nebudeme čekat a místo závodů si 
uděláme sportovní dopoledne. Tak 
jsme vyrazili zpátky do Žeranovic 
na hřiště. Na hřišti jsme hráli fotbal 
a někteří trénovali požární útok. A 
můžu říct, že se konečně starším 

holkám podařil velice pěkný čas, 
jenom škoda, že se jim tak nedařilo 
i v průběhu roku. Ale to se příští rok 
určitě napraví. Celé dopoledne jsme 
si užili, hodně se nasmáli a nakonec 
jsme usoudili, že to bylo lepší než 
celé závody. Nyní nás už čeká pří-
prava na podzimní kolo celoroční hry 
PLAMEN.



ROZHOVOR
Tuto malou, ale rozhodně ne 

málo důležitou část časopisu jsme 
se rozhodli věnovat Jakubu Zaple-
talovi. Ptáte se proč? Dle našeho 
názoru málokdo ví o jeho mnohých 
úspěších ve velkém světě broků 
a asfaltových holubů. Proto jsem 
si dovolila položit mu pár otázek.

První z otázek zní: „Jak správně 
pojmenovat sport, kterému se ak-
tivně věnuješ?“  

Sportovní broková střelba, disci-
plína SKEET. Jedná se o tu samou 
disciplínu, v jaké získal zlatou medaili 
v roce 1976 v Montrealu náš Josef Pa-
náček a stříbrnou medaili v roce 2000 
v Sydney Petr Málek. Málokdo ví, že 
střelba je suverénně nejúspěšnějším 
sportem samostatné České republiky. 
Žádné jiné sportovní odvětví nezískalo 
tolik medailí ze světových a evrop-
ských šampionátů. A za poslední 4 
letní olympijské hry je to celkem 8 me-
dailí. Přesto je náš sport stále zejména 
mediálně nedoceněn, snad s výjimkou 
několika týdnů po skončení olympiády.

„Jak dlouho jsi vášnivým střel-
cem?“

Pokud nebudu počítat úplné za-
čátky na „mysliveckých závodech“, 
tak se aktivně věnuji svému sportu od 
léta 2000, kdy jsem začal dojíždět na 
tréninky do areálu brněnské střelnice 
v Soběšicích, kde jsem se postupem 
času propracoval pod vedením tre-
néra Luboše Adamce do střediska 
vrcholového sportu Kometa Brno, za 
který střílím jako smluvní sportovec 
už pátým rokem.

„Kdo nebo co Tě přivedlo k této 
ne zrovna obvyklé zálibě?“

Na otázku „kdo“ je velmi jednodu-
chá odpověď. Na počátku mojí spor-

tovní kariéry stál otec a především on 
má zásluhu na tom, že jsem u sportu 
vydržel i v nejtěžších chvílích, kdy 
to šlo hodně ztuha. Jeho materiální 
a zejména psychické podpory si vel-
mi vážím a snažím se mu ji vracet 
alespoň dílčími úspěchy.

„Kdo je Tvým velkým vzorem?“
Nejsem zrovna ten typ, který by 

se upřel na svůj vzor a snažil se ho 
překonat. Ve sportu se řídím heslem: 
ZATÍM TO JDE. Není to o tom, že 
bych na přípravu kašlal a čekal, jak 
to dopadne, ale o tom, že tomu dám 
vše, co myslím, že je nejlepší a pak 
uvidím, jaký bude výsledek. Prostě 
nepřemýšlet o výsledku dřív než 
po závodě. Ale je pravda, že jedno 
jméno musím zmínit. A tím je jméno 
mého osobního trenéra pana Luboše 
Adamce, jednoho z našich historicky 
nejúspěšnějších brokových střelců. 
Mohu jen děkovat osudu, že mi 
překřížil cestu s tímto pánem. Svojí 
neskutečnou pílí, pracovitostí, opti-
mismem, vírou v to dobré a v nepo-
slední řadě svojí odborností se mi stal 
obrovskou motivací a živoucím pří-
kladem toho, že i bez velkého talentu 
se může člověk vypracovat na vrchol. 
Takže pokud mám někoho jmenovat, 
tak jsou to otec a trenér.

„Jakých úspěchů jsi ve své ka-
riéře dosáhl?“

Na domácí scéně to bylo vítězství 
v Českém poháru, několik medailí 
z Mistrovství republiky a několik týmo-
vých titulů. Na mezinárodním poli bych 
vyzdvihl individuální bronzovou me-
daili na prestižním juniorském závodu 
v německém Suhlu, juniorský titul Mi-
strů Evropy z roku 2006 ze Slovinska 
a letošní týmovou stříbrnou medaili 
z mistrovství Evropy na Kypru.

„Který z nich pro Tebe nejvíce 
znamená?“

Po každém závodě má člověk 
v sobě mnoho pocitů a já jsem vždy 
rád, když převažují ty kladné. Avšak 
největší emocionální zážitek mi při-
neslo letošní ME na Kypru, kde jsem 
se stal tahounem týmu a do posled-
ních výstřelů bojoval o účast ve finá-
le, přičemž jsem v rozstřelu porazil 
minulého olympijského vítěze Itala 
Benelliho a zůstala za mnou většina 
účastníků letošní pekingské olympi-
ády. No a závěr tohoto nervově vy-
pjatého závodu v padesátistupňovém 
vedru nám osladila stříbrná medaile 
pro vicemistry Evropy.

„Jaké jsou Tvé další plány a vy-
sněné cíle?“

Pokud se jedná o osobní život, tak 
si ty sny nechám pro sebe. A co se 
týká těch sportovních, tak moc neplá-
nuji ani nesním. Vždy se směji otci, 
když začne filosofovat o olympiádě 
apod. Jak jsem řekl, sport beru s mot-
tem „Zatím to jde“ a vždy se snažím 
udělat maximum pro dobrý výsledek. 
Ona je střelba především o dobré 
psychice a stane se, že je dík vnitřní 
nepohodě třeba celá sezóna špatná. 
A proto nezbývá než dál makat a uvi-
díme, jestli budou někdy ty koláče 
s pěti kruhy.

Těšíme se na další úspěchy, které 
určitě ve všech z nás vzbudí aspoň 
trošku hrdosti, že právě v naší obci 
se zrodil možný adept českých re-
prezentantů na jedné z letních olym-
piád… Do dalších chvil plných sou-
středěnosti, ať už při pilném tréninku 
nebo při ostrém závodě, Ti přejeme 
hodně štěstí, pevnou ruku a hlavně 
přesné trefy.  
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MĚSÍČNÍ KRAJINA
V jednom z minulých čísel naše-

ho čtvrtletníku jsem si dovolil použít 
sousloví „měsíční krajina“ ve vztahu 
k dnešnímu intenzivnímu zeměděl-
ství. Považuji za povinnost Vám po-
drobněji osvětlit, co jsem tím myslel. 

Žijeme v kulturní krajině, která 
slouží nám všem k uspokojování 
základních životních potřeb, využití 
svých movitých statků, slouží jako zá-
kladní výrobní faktor pro řadu odvětví 
lidské činnosti. Středem zájmu se tedy 
stává produkční funkce krajiny. V pří-
rodních společenstvech však veškerý 
život funguje na principu koloběhu 
látek a energie. Není to žádná věda. 
Každý zahrádkář či vášnivý pěstitel ví, 
že je půdě třeba vrátit látky a energii 
transformovanou do podoby šťavna-
tého kusu zeleniny. A tak je pro něj 
samozřejmé s přicházejícím podzi-
mem vyvézt na pole hnůj a vrátit půdě 
to, co jí vzal. Tento příklad koloběhu 
látek a energie lze použít v malém 
měřítku jednoho člověka a jeho pole 
pro nastínění problematiky. Pokud se 
však jedná o celé ekosystémy obhos-
podařované orné půdy, je zde proble-
matika daleko složitější. Nechci zde 
však motat čtenářům hlavy složitými 
analýzami nutriční degradace půd. 
Účelem je objasnit sousloví „měsíční 
krajina“.

Člověk se dnes často omezuje 
pouze na využití produkční funkce 
krajiny, přičemž mu naprosto uniká 
velmi nedoceněná, pro existenci vše-
ho živého však neméně významné 
funkce mimoprodukční. Tyto funkce 
mají totiž přímou vazbu na ty produkč-
ní. Konkrétními příklady jsou retenční 
schopnost krajiny, vodoochranná, 
půdoochranná, krajinotvorná, klima-
tická a v neposlední řadě také funkce 
rekreační. A teď zodpovězme otázku. 
Do jaké míry je intenzivní zemědělská 
výroba, tak jak ji známe dnes, schop-
na zajistit dostatečně kvalitní plnění 
těchto funkcí? Já se domnívám, že 
bohužel není. Za pravdu mi dává pro-
hlubující se proces degradace půdy, 
silná půdní eroze při každém silnějším 
dešti, znečištění a vyčerpání podzem-
ní a povrchové vody. K tomu všemu 
stále vyšší spotřeba fosilních paliv 
k čerpání vody pro zavlažování, na-
hrazování živin, ochranou před škůd-
ci, regeneraci prostředí a k prostému 
udržení produkce na stávající úrovni. 
Jedná se o globální problémy a ty ur-
čitě nevyřeší lidé na vsi, či z jednoho 

zemědělského podniku, ale pokud se 
k nim budeme všichni stavět zády, tak 
nás v budoucnu jejich dopady zasáh-
nou tím nejhorším způsobem. A proto 
každý z nás může krajině pomoci. 
Stačí jen začít trochu jinak přemýšlet 
a více si uvědomovat vazby mezi pro-
středím a živými organismy.

Nenapadlo Vás nikdy při pro-
cházce volnou krajinou, že v ní něco 
chybí? Dovolím si tvrdit, že Vám, 
kteří máte alespoň trochu citu a lás-
ky k přírodě, chybí více rozptýlené 
zeleně. Zeleně v podobě travnatých 
pásů, křovinatých břehů, stromových 
alejí apod. A tato zeleň, ač mnohdy 
opovrhována a opomíjena, splňuje 
hned několik požadavků na zlep-
šení současného stavu. Meliorační 
činnost jejích kořenů zlepšuje půdní 
vlastnosti, tvorbou biomasy oboha-
cuje půdu o živiny, svojí přítomností 
zlepšuje odolnost proti půdní i vodní 
erozi, je potravou a zároveň životním 
prostředím nespočetného množství 
živočišných organismů, je obrovskou 
zásobou vázané vody, výrazně kladně 
ovlivňuje vznik klimaticky extrémních 
lokalit, výrazně zvyšuje biodiverzitu 
ekosystémů a je základním faktorem 
koloběhu celé řady prvků. Toto jsou 
v kostce hlavní pozitiva rozptýlené 
zeleně, přičemž dalších je celá řada. 
On je pohled na tuto zeleň dlouhá léta 
zkreslován jediným přímým negati-
vem. A to je jistý záběr zemědělsky 
obhospodařované půdy. Pokud si 
však uvědomíme přínosy v porovnání 
s minimem plochy, kterou zeleň za-
bere, je výsledkem jednoznačné ano 
pro zeleň. Její pozitivní vliv na erozi, 
degradaci či vodní a klimatický režim 
nám výnos z těch pár metrů čtvereč-
ních bezesporu vynahradí. A to se 
nebavím o silně pozitivní krajinotvor-
né funkci. 

Ruku na srdce, přátelé. Zkusili jste 
si někdy představit, že jste součástí ži-
vočišné říše jako jiný druh než člověk? 
Zkuste někdy přemýšlet při pohledu 
do otevřené krajiny třeba jako zajíc. 
Představte si, že Vám během několi-
ka dnů či týdnů zmizí obilná pole, ve 
kterých přebýváte, že traviny a byliny, 
kterými se živíte, jsou seschlé a bez 
vody, v potoce už suchem tečou pouze 
splašky. Není pak snadné žít v takové 
krajině a věřte, že zaječí pozdní léto je 
přesně takové. A právě zajíc je jedním 
z celé řady. Není náhodou, že dnes 
znají naše děti dříve notoricky známá 

zvířata, jako třeba sýkora či koroptev, 
pouze z obrázků a že se čím dál tím 
víc i venkov odklání od přírody. Říci, 
že už těmto problému nejde pomoci 
a vše maskovat za dnešní zrychlený 
život řízený tržním hospodářstvím je 
pouhý alibismus. 

Taky jsem si tyto souvislosti neu-
vědomoval, než jsem se zkusil myš-
lenkami alespoň na chvíli odprostit od 
zajetých kolejí lidské každodennosti. 
Než jsem pochopil, že věty jako: To 
je nesmysl a tak to nejde, jsou pouze 
prostou lidskou výmluvou, abychom 
nemuseli zkoušet něco nového. 

Často zažitým zvykem je používat 
metody našich otců, dědů apod. Za-
jisté byli moudří a vzdělaní, ale i oni 
byli pouze lidé a dělali chyby stejně 
jako my. Dnes už víme, že jsme se 
dopustili „zločinů“ na naší krajině, 
v které žijeme. Příklady jsou všude 
kolem nás. Odvodnili jsme hustou sítí 
meliorací, aby nám pak voda chyběla 
a mi zavlažovali či trpěli suchem. Zlik-
vidovali jsme krajinou zeleň a otevřeli 
cestu erozi. Těch příkladů je více, ale 
je třeba se z těchto chyb poučit a ne-
poroučet přírodě. 

Nejsem žádným fanatikem ani 
militantním ekologem či rádoby-
ochráncem přírody. Jsem však člo-
věk, kterému se stala práce v přírodě 
zálibou i povoláním. Mohu i přes svůj 
mladý věk říci, že většinu pozitivních 
změn při práci s lesem jsem dosáhl až 
po pochopení principů funkce celých 
ekosystémů. Byl bych nerad, kdyby 
tento článek bral kdokoliv z Vás jako 
osobní útok na jeho styl práce či ně-
jak podobně. Nejde mi o kritiku, ale 
o ukázku možností jiné cesty. Cílem 
článku je snaha o zamyšlení se nad 
problémy, které si možná při dnešním 
uspěchaném a penězi řízeném životě 
nepřipouštíme. Nebuďme krátkozra-
cí a mysleme na generace našich 
dětí a jejich potomků. Mým osobním 
přáním je, aby si lidé na vsi opět 
začali vážit volně rozptýlené zeleně 
a přestali ji brát jako nutné zlo i v těch 
případech, kdy jim přímo nic nedává. 
Zkusme každý udělat v rámci svých 
možností něco pro tu naši krajinu, ať 
není „MĚSÍČNÍ“ teď ani v budoucnu.  

Jakub Zapletal

kontakt pro případné dotazy 
nebo zájem o spolupráci

jakubzapletal@seznam.cz
 +420605451339
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SPOLEK RYBÁŘŮ ŽERANOVICE
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PRODÁM NEBO PRONAJMU 
v Žeranovicích zahradu s ovocnými stromy, parcely 

č. 221/3 a 221/4 o celkové výměře 1 374 m².

ANEŽKA ŠVÁBOVÁ
Telefon +420 603 542 063

DOUČOVÁNÍ ANGLIČTINY 
pro děti i dospělé. 

Cena dohodou.
KRISTÝNA ZAPLETALOVÁ 

Telefon +420732219237

5. července uspořádal Spolek rybářů Žeranovice již 
tradiční rybářské závody dospělých na Pasece. Závodů 
se zúčastnilo celkem 69 sportovních rybářů, ulovilo se 
celkem 30 kaprů a 2 amuři. Slavnostního vyhlášení se 
zúčastnil i starosta obce pan Antonín Dokoupil a pogra-
tuloval vítězům. Na 1. místě se umístil pan Petr Paar 
ze Žeranovic s úlovkem kapra 55 cm, na 2. místě pan 
Josef Havelka z Martinic s amurem 53 cm a na 3. místě 

pan Adam Šimčík z Napajedel s úlovkem kapra 52 cm. 
Zvláštní cenu získal pan Jaroslav Komárek z Chomýže 
s celkovým úlovkem ryb 140,5 cm.

12. července Spolek rybářů uspořádal II. ročník dět-
ských rybářských závodů. Těchto závodů se zúčastnilo 
celkem 26 mladých sportovních rybářů. Na 1. místě 
se umístnil Radek Kadlčík s úlovkem štika 61,5 cm, na 
2. místě Adam Vybíralík s kaprem 50 cm a na 3. mís-

tě David Doležel s úlovkem kapra 43 cm. 
Zvláštní cenu za nejvíce ulovených ryb získal 
Tomáš Paar, který nachytal 95 cm ryb. Na 
obou závodech nás doprovázelo hezké poča-
sí a pro návštěvníky bylo nachystáno i něco 
k snědku. Na další přízeň se těší rybáři. 

 Jednatel spolku Petr Halašta



Fandové a sportovci, 
milí spoluobčané.

Před necelým měsícem odstar-
tovala nová fotbalová sezona a Vy 
opět můžete fandit a navštěvovat 
zápasy našich mužstev v krásném 
areálu SK Žeranovice. Mistrovské 
zápasy sice začaly před měsícem 
ale sportovní akce probíhaly i o 
prázdninách. Uskutečnil se tradiční 
Uliční turnaj, ve kterém zvítězilo 
mužstvo Prosochova.Turnaj se hrál 
tentokrát na zmenšeném hřišti a 
určitě tímto přinesl mnoho zajíma-

vých a dramatických fotbalových 
momentů.

V měsíci srpnu sehráli starší žáci 
svůj poslední turnaj v této kategorii 
a na domácím hřišti se rozloučili ví-
tězstvím v turnaji. V následující se-
zoně na trávníku uvidíte již družstvo 
mladších žáků, které premierově 
v našem klubu začíná rozvíjet talent 
v této druhé nejmladší kategorii.

Závěrem bych chtěl popřát v no-
vé sezoně všem příznivcům našeho 
klubu co nejvíce radosti z našich 
zápasů a fotbalistům, kteří nosí na 

drese kocůra hodně štěstí a zdraví 
při boji o mistrovské body a poděko-
vat za podporu všem ,kteří finančně 
podporují náš Sportovní klub, a také 
za podporu  od  Obce Žeranovice.
 Roman Smýkal
 předseda SK Žeranovice, o.s.

FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL

MUŽI
 1. Žeranovice Admira Hulín 09. 08. 16.30 SO
 2. Záhlinice Žeranovice 17. 08. 16.30 NE
 3. Kyselovice Žeranovice 24. 08. 16.30 NE
 4. Němčice  Žeranovice 31. 08. 16.30 NE
 5. Žeranovice Prusinovice 07. 09. 16.30 NE
 6. Žeranovice Skaštice 14. 09. 16.00 NE
 7. Mrlínek Žeranovice 21. 09. 16.00 NE   Loukov
 8. Žeranovice Tučapy 28. 09. 15.30 NE
 9. Chvalčov Žeranovice 05. 10. 15.30 NE
10. Žeranovice Počenice 12. 10. 15.00 NE
11. Martinice Žeranovice 19. 10. 14.30 NE
12. Žeranovice Roštění 26. 10. 14.00 NE
13. Zdounky Žeranovice 02. 11. 13.30 NE

DOROST 
1. Březová Žeranovice 24. 08.  14.00 NE
2. Žeranovice Kostelec 31. 08.  14.00 NE

3. Lukov Žeranovice 07. 09.  14.00 NE
4. Jaroslavice Žeranovice 14. 09.  13.30 NE
5. Žeranovice Kašava 21. 09.  13.30 NE
6. Všemina  Žeranovice 28. 09.  10.00 NE
7. Žeranovice Tlumačov 05. 10.  13.00 NE
8. Trnava Žeranovice 11. 10.  15.00 SO Neubuz
9. Žeranovice Halenkovice 19. 10.  12.00 NE

ŽÁCI
1. Ludslavice Žeranovice 24. 08. 14.00       NE
2. Žeranovice Chvalčov 31. 08. 10.00 NE
3. Slavkov p. H. Žeranovice 07. 09. 10.00 NE
4. Prusinovice Žeranovice 14. 09. 12.15 NE
5. Žeranovice Rymice 21. 09. 10.00 NE
6. DFK Holešov Žeranovice 27. 09. 10.00 SO   Tučapy
7. Žeranovice Martinice 05. 10. 10.00 NE
8. Žeranovice Ludslavice 12. 10. 10.00 NE
9. Chvalčov Žeranovice 19. 10. 10.00 NE

R O Z L O S O V Á N Í  S E Z O N Y  2 0 0 8 – 2 0 0 9  P O D Z I M
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NĚCO PRO 
ODREAGOVÁNÍ
SUDOKU – jedna z nejoblíbenějších her světa

8 9 5

8 6 2

6 7 3 9

1 3

8 7 6 1

4 2 8 6
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5 2 7

9 1 8 7

ŠPATNÉ ČÍSLO
Zvoní v železářství telefon: 
„Manžel mi koupil podprsenku, přijdu si ji vyměnit!”
„To máte ale špatné číslo!”
„Právě proto si ji přijdu vyměnit!!!”

LETADLO
Veliké dopravní letadlo. Boeing 747 Jumbo Jet. Plné 
lidi – všichni nastoupeni, uvelebují se v sedačkách. 
U zadních dveří se spustil nějaký povyk a uličkou mezi 
cestujícími kráčí do pilotní kabiny první pilot. Černé brýle 
na očích, bílou hůlkou oťukává cestu. Za ním druhý pi-
lot – taktéž s černými brýlemi, s hůlkou a se slepeckým 
psem. Cestující koukají jak ve snu – to bude nějaký fór, 
ne? BzzzzZZZZZ nabíhají motory, letadlo se dává do 
pohybu. Cestující znervózněli – to nás skutečně po-
vezou ti dva!? Letadlo zrychluje, cestující přilepení do 
sedaček, strachy ani nedutají. Letadlo jede ještě rychleji, 
už by mělo být ve vzduchu, blíží se konec ranveje! První 
cestující nevydrželi a začali ječet, během vteřiny už ječí 
všichni v letadle. V ten moment se letadlo prudce zved-
ne, všichni mají žaludky až v kalhotách, slabší nátury 
sahají po pytlících... A v pilotní kabině povídá jeden pilot 
druhému: „Kolego, mám obavy, že jednoho dne nezač-
nou ti vzadu ječet včas a všichni se tady zabijeme.” 

OPRAVA
Přijde montér na jednotku intenzivní péče, chvíli si pro-
hlíží pacienty, všichni na přístrojích, a pak povídá: „Po-
řádně se nadechněte, budu měnit pojistky.”



  Jmenuji se Štefan Uhlár. 
Před půl stoletím jsem se narodil 
v Krnově. V pohraničí na Bruntál-
sku jsem prožil své dětství, v krás-
né přírodě a s fotbalovým míčem.

Při rozhodování o mé budouc-
nosti zvítězil sport nad přírodou 
a já šel studovat tělesnou výchovu 
do Olomouce místo na „lesárnu“ 
do Brna. Vystudoval jsem tedy 
učitelství (tělesná výchova a ma-
tematika), pak trenérství (samo-
zřejmě fotbal). Sport byl na prvním 
místě a politika v tom širokém slova 
smyslu šla mimo mě. Nerad jsem 
schůzoval, byl někým organizován. 
Raději jako učitel, trenér jsem or-
ganizoval sám sebe nebo někoho 
jiného (žáky, hráče).

No a co přišlo před několika 
lety? Při posledních komunálních 
volbách v Žeranovicích jsem svým 
podpisem chtěl podpořit změnu. 

Š t e f a n  U H L Á R
Třeba i ve složení zastupitelů obce 
Žeranovice, neboť „změna je život“ 
nebo i jinak „Čas nikoho nezasta-
ví“.

No a stalo se to, co jsem vůbec 
nečekal, občané počtem hlasů mě 
zvolili do zastupitelstva obce Že-
ranovice. Tímto dodatečně děkuji 
všem za hlas (myslím si, že díky 
mé aktivní hráčské kariéře a stře-
leným brankám za „Kocúry“, to byly 
fotbalové hlasy). Do té doby jsem 
byl snad jednou na veřejné zchůzi 
v obci a o činnosti obecních zastu-
pitelů jsem se dozvídal jen zpro-
středkovaně u piva v hospodě nebo 
u švagra na zabijačce. Ale jen slepý 
a nesoudný člověk by neviděl velké 
pokroky v obci, za které patří podě-
kování hlavně panu Čápovi. A ne-
jen za to, co se podařilo vybudovat 
v obci, ale také za to, že pan Čáp 
byl učitelem a Tonda Dokoupil jeho 
učenlivým žákem ve „starostování“.

No a co já a zastupitel? Snažím 
se být více než 1/11 našeho za-
stupitelstva (našeho týmu). Naučil 
jsem se konečně naslouchat svým 
zkušenějším „politikům - zastupite-
lům“ a hlavně občanům naší obce.

A věřte, není to nic jednoduché-
ho v dnešní době, kdy občan dost 
často všechny politiky, i nás komu-
nální „amatéry“, hází do jednoho 
pytle.

Z minulých příspěvků zastupi-
telů ve Zpravodaji bylo cítit jejich 
odhodlání vést obec Žeranovice co 
nejlépe a zodpovědně. A zároveň 
popsali svoje priority do budoucna.

A co já? Mou prioritou je a bude 
podporovat všechny spolky – zod-
povědně říkám fotbalisty, rybáře, 
hasiče, myslivce, vzdělávání dětí 
v místní škole a školce, jejich aktiv-
ní přínos a spoluúčast na dění v ob-
ci. Jsem přesvědčen o tom, že se 
podařilo nenásilně a nenuceně za-
stupitelům obce a hlavně občanům 
Žeranovic navázat na předchozí 
tradice a zvyky z let minulých. Obec 
Žeranovice prostě žije.
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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.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození:

Karolína Bočková
Antonín Vyňuchal

Svatby:
Tomáš Zapletal
Jana Mikulaštíková
Karel Žůrek
Eva Řiháčková
Josef Pumprla
Markéta Bučková

Jubilanti 50 let:
Petr Sedlář
Josef Drahotůský
Svatopluk Andrýsek
Leopold Sivek

Jubilanti 60 let:
Růžena Janálová
Věra Diatková

Jubilanti 65 let:
Josef Hradil

Jubilanti 80 let:
Anna Zavadilová

Úmrtí:
Václav Němec

VÍTÁNÍ  OBČÁNKŮ
V neděli 14. září proběhlo v pořadí již třetí 
Vítání občánků. V obnovené tradici byli do 
života obce panem starostou přivítáni Vít 
a Inka Kuželovi, Petr Dobeš, Karolína 
Bočková a Antonín Vyňuchal. Obecní 
zastupitelstvo přeje rodičům hodně síly, zdraví, důslednosti, trpělivosti a lásky 
při výchově potomka. „Ať je Vaše starost a odpovědnost korunována neplacenou 
odměnou v podobě lásky, radosti a úsměvu.“ 

P Ř I P R AV U J E M E
Říjen
V druhé polovině měsíce října připravuje-
me kurz aranžování suché vazby. Využijte 
proto krásného počasí k pěkné procházce, 
při které můžete nasbírat vhodné rostliny 
pro samotnou tvorbu – květiny, trávy, vět-
vičky, bodláky apod. Dále obecní zastupi-
telstvo připravuje Výstavu trofejí a sbírek. 
Pro letošní rok bude zaměřena na oblast 
zvířat (mmj. ryby, hmyz). Proto prosíme ty 
z vás, kteří mají co nabídnout k pastvě oka 
i ducha nás ostatních, aby nemeškali a se 
svými sbírkami se pochlubili široké veřej-
nosti. Informace k připravované akci podají 

Jitka Řiháková (tel. 739 511 286) a Zdenka 
Vyňuchalová (tel. 776 091 800). O termínu 
konání výstavy budete včas informováni.

Prosinec
Po mimořádném úspěchu loňského jarmar-
ku plánuje OZ jeho opakování. A přestože 
se sluníčko ještě snaží zpříjemnit nám babí 
léto, již v předstihu připomínáme všem ši-
kovným spoluobčankám a spoluobčanům, 
že chystáme před vánočními svátky Živý 
Betlém spojený s prodejními trhy. Proto se 
už můžete pomalu pustit do práce a připra-
vovat výrobky… Výtěžek z letošní prodejní 
akce bude použit na opravu soch v okolí 
naší obce.


