
Vážení spoluobčané,

konečně se zdá, že už máme za 
sebou předlouhé „temné“ období 
a teď už nás čeká jen samý květ, 
sluníčko a vůně jara. Než se 
ale vrhneme do jarního úklidu, 
probouzení zahrádek, nakupování 
hadříků či startování motorek, 
pojďme se společně podívat, jestli 
má naše obec za sebou zimní 
spánek nebo období plné aktivit 
a novinek. Samozřejmě všichni 
víme, že žádný zimní spánek na 
programu nebyl, a proto držíte v rukou letos první vydání obecního časopisu, které vás 
o tom přesvědčí. Přeji vám krásné, prosluněné jaro a pořádný přísun energie.   –HS–

1/2009

24. zasedání OZ 14. 1. 2009     OZ schválilo
•  žádost ŘSD o povolení kácení dřevin,  
•  žádost ŘSD o uzavření nájemní smlouvy k dotčeným pozemkům 

– výstavba R49,
•  Obecní vyhlášku 1/2009 – poplatky služby Czechpointu.

25. zasedání OZ 9. 3. 2009     OZ schválilo
•  návrh rozpočtu obce Žeranovice na rok 2009,
•  souhlas se zařazením obce Žeranovice do územní působnosti MAS 

– Partnerství Moštěnka, o.s.,
•  podmínky Rozhodnutí o udělení dotace na modernizaci pracoviště 

CZECH POINT.

26. zasedání OZ 25. 3. 2009     OZ schválilo
•  rozpočet na rok 2009,
•  opravu cesty k Waldovému.

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

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

Výpis z evidence Cena za 1. stránku Cena za každou další
i započatou stránku

Obchodní rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Živnostenský rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Katastr nemovitostí 100,- Kč 50,- Kč
Rejstřík trestů 50,- Kč bez ohledu na počet stran
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STAVBA KANALIZACE A ČOV ŽERANOVICE FINIŠUJE

I přes nepřízeň počasí 
v I. čtvrtlletí roku 2009 stavba 
kanalizace a ČOV Žeranovice 
úspěšně pokračuje a blíží se do 
závěrečného finiše.

Postup prací nebyl přerušen 
stavební firmou ani při špatném 
počasí a proto můžeme  konstato-
vat, že hlavní rozvody kanalizace 

v obci jsou těsně před dokončením 
a  postupně  budou dokončovány 
přípojky kanalizace k jednotlivým 

domácnostem. Hlavní objekt čis-
tírny odpadních vod bude 15. 4. 
2009 stavebně  připraven pro 
montáž technologie.

A co je pro občany obce nejpod-
statnější, je blížící se termín zapra-
vení všech překopů komunikací 
a uvedení chodníků a prostranství 
obce do původního stavu.

Na závěr chceme poděkovat 
všem účastníkům výstavby za 

zodpovědný přístup a pracovní 
nasazení. Poděkování patří také 
všem občanům za toleranci ke 
zhoršeným podmínkám, které se 
vyskytly při provádění stavebních 
prací v obci.
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Kroužek anglického jazyka v mateřské škole

S přípravou na osvojování anglického jazyka jsme 
v naší mateřské škole začali v tomto školním roce 2008/
2009. Anglický jazyk se vyučuje jednou týdně v dopoled-
ních hodinách 30 minut. Přihlášeny jsou téměř všechny 
předškolní děti. Výuka probíhá podle učebnice pro 1. roč-
ník, přičemž učivo je přizpůsobováno předškolnímu věku. 

Děti se seznamují 
se základy ang-
ličtiny formou her, 
zpívají písničky, učí 
se říkanky, hrají po-
hybové hry, učí se 
prostou nápodobou 
a opakováním. Při 
výuce používáme 
různé pomůcky, ob-
rázky, nahrávky z CD. Děti vnímají hodiny angličtiny spíše 
jako hru, která je baví. Kroužek pokračuje pro děti v 1. roč-
níku, a tak je zajištěna návaznost na znalosti z mateřské 
školy a děti mají možnost se dále jazyku věnovat.

V naší mateřské škole jsou vytvořeny dobré podmínky 
pro výuku cizího jazyka a děti si základy jazyka osvojují 
velmi rychle a spontánně. Rozhodující pro nás není 
množství toho, co se dítě naučí, ale to, aby děti rozuměly 
mluvenému slovu a správně anglicky vyslovovaly. Nejdů-
ležitější pro nás je, aby dítě získalo motivaci a přirozený 
zájem o výuku cizího jazyka a v pozdějším věku to pociťo-
valo jako přirozenou, potřebnou a užitečnou záležitost.

 Petra Logajová

STŘÍPKY Z NAŠÍ ŠKOLY

„Také bychom chtěli touto cestou poděkovat firmě 
SYNER Morava, a.s., která věnovala naší mateřské škole 
17 reflexních vest. Vesty jsou plně využívány k zajištění 
bezpečnosti našich žáčků. Ti jsou nyní při vycházkách 
mnohem lépe vidět.“ 

ABRAKA MUZIKA

V pondělí 2. března 2009 se 
žáci naší školy zúčastnili výchov-
ného koncertu skupiny Abraka 
Muzika v holešovském kině Svět. 
Atmosféra byla velmi bezprostřed-
ní a účinkující si rychle získali po-
zornost dětského publika. Hlavním 
tématem vystoupení byly lidské 
emoce a nálady. Již při vstupu do 
sálu nás zaujala velká nafukova-
cí kulisa duhy.  Uprostřed duhy 
se na nás chvíli usmíval a chvíli 
mračil velký žlutý smajlík, který 
vyjadřoval jednotlivé pocity a ná-
lady. Měli jsme možnost shlédnout 
scénky s dramatickými výstupy 

a s improvizacemi. Děti 
nebyly pouhými pozo-
rovateli, ale mohly se 
také zapojit do dění na 
jevišti. Nedílnou sou-
částí představení byly 
také písničky. Byla nám 
představena radost, 
smutek, nuda, pohoda, 
štěstí, zmatek a strach. 
Každé náladě byl věno-
ván jiný hudební žánr. 
Zatančili jsme si v rytmu rocku, 
blues, jazzu, hip hopu, folku, popu 
a ska. Zároveň nás svým tanečním 
uměním okouzlila tanečnice Jana, 
která ovládá klasický i moderní ta-
nec. Mohli jsme tak sledovat taneč-

ní variace rock´n´rollu, jazzu, ale 
také popu a hip hopu. Celý koncert 
sklidil velký aplaus. Žáci odcházeli 
veselí a příjemně naladěni. Pře-
dem se už těšili na další podobné 
vystoupení této skupiny.

„Tereza Fuksová spolupracuje s muzikanty.“

VÝSTAVA DRAVCŮ

V úterý 3. března 2009 se žáci školy po druhé vy-
učovací hodině vypravili na výlet do sousední vesnice 
Racková, kde pro nás byla připravena výstava živých 

dravců. Všichni jsme byli zvědaví, jaké druhy ptáků 
uvidíme a těšili jsme se, co nového se dozvíme. Sku-
tečnost předčila naše očekávání. Mnozí z nás měli 
poprvé možnost vidět na vlastní oči výra velkého, 
puštíka obecného, rarocha nebo dokonce orla moř-



ského. Úvodní část byla věnována besedě o životě dravců ve volné 
přírodě. Dozvěděli jsme se o jednotlivých druzích spoustu zajíma-
vých informací, například o způsobu jejich života, o tom, jak loví, 
kde hnízdí, ale také o stavbě jejich těla a o důležitých smyslových 
orgánech, které jim pomáhají přežít. Na závěr nám pan ornitolog 
předvedl výcvik výra velkého, který se jmenoval Kuba a puštíka 
obecného Čeňka. 

Celá výstava se nám velmi líbila a doufáme, že budeme mít brzy 
možnost zúčastnit se podobně zajímavé akce.
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STŘÍPKY Z NAŠÍ ŠKOLY

PÁTEK TŘINÁCTÉHO

Pátek třináctého února 2009 
neodradil budoucí prvňáčky ke 
vstupu do místní žeranovské 
školy. Toho dne se totiž ko-
nal zápis do 1. ročníku. Dětí 
se dostavilo 8, samozřejmě 
v doprovodu rodičů a sou-
rozenců. Všem přítomným 
učitelům dokázali, že jsou 
již výborně připraveny na 
vstup do opravdové školy. 
V průběhu zápisu malovaly, 
poznávaly barvy a pomocí 

obrázku se dostaly do lesa, či na 
dědečkův dvůr. Asi nejzábavněj-
ším úkolem bylo chytání zlatých 
rybek pomocí speciální udice. Za 

své snažení byly odměněny pěk-
nými dárečky. 

Do nového školního roku 
2009/2010 pravděpodobně na-

stoupí 10 prvňáčků. Jed-
no dítě z mateřské školy 
přímo přechází na 3. ZŠ 
Holešov a rodiče neuznali 
za vhodné to oznámit panu 
řediteli školy. „Zásady sluš-
ného chování se prostě letos 
nenosí.“
 ZŠ a MŠ Žeranovice

„Lovení zlatých rybiček“

ŽÁCI VYUŽILI KRÁSNOU LADOVSKOU ZIMU K BOBOVÁNÍ A BRUSLENÍ

„Martin Řihák jako budoucí sokolník“

GELOVÁ MODELÁŽ NEHTŮ za rozumnou cenu 
ZUZANA MATULOVÁ  •  telefon +420 737 519 466

DOUČOVÁNÍ ANGLIČTINY pro děti i dospělé 
KRISTÝNA ZAPLETALOVÁ  •  telefon +420 732 219 237  •  Cena dohodou



Nová služba: Jak jsme se doslechli, někteří naši občané by měli zájem o dovoz obědů z naší zámec-
ké hospůdky. Tuto službu lze uskutečnit jen v případě většího zájmu strávníků. Zájemci se mohou hlásit 
na obecním úřadě nebo přímo v zámecké hospůdce. Cena obědu 50 Kč + příplatek za dovoz.
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Žeranovská omladina letos 
připravila již druhý ročník maškar-
ního plesu pro dospělé, který se 
konal 14. 2. 2009. Nevíme, zda 
nízkou návštěvnost způsobilo va-
lentýnské datum či pouhý nezájem 
našich spoluobčanů. Navzájem 
se uklidňujeme řádící chřipko-
vou epidemií, špatným datem 
a nedostatečnou reklamou, 
ale asi budu mluvit za všechny 
pořadatele, když vám prozra-
dím, že stále přemýšlíme, co 
děláme špatně. Proč mladí lidé 
v obci nemají zájem o zábavu, 
za kterou nemusí nikam jezdit, 
na kterou se nemusí nijak zvlášť 
šlechtit (za bezdomovce přece 
může jít každý) a na kterou nemusí 
nic připravovat? Odpověď je mi stá-
le neznámá.  

Avšak přes všechny tyto ne-
příjemnosti musím říct, že všichni 

zúčastnění se zdáli být velmi 
spokojeni. Mezi pestrobarevnou 
škálou masek se snad nenašel 
neoriginální převlek, což nás 
velmi potěšilo. Člověk se až 
nestačil divit, co všechno 
lze vytvořit. Známé tváře se 
tak na chvíli staly knězem, 
Mexičanem, Řekyní, uklizeč-

kou, alkoholikem, tetinou, dýní 
nebo kozou Lízou, nechyběla 
ani Marilyn Monroe, strýček 
Pompo, vojenské komando 
Urna Žeranovice, světoznámá 
rodinka Simpsonových a spousta 

dalších krásných a nápaditých 
přestrojení. Večer plný legrace 
a smíchu provázelo duo muzikan-
tů, nechybělo skvělé občerstvení 
a bohatá tombola. Tímto bychom 
chtěli poděkovat všem sponzorům, 

kteří naši tombolu obohatili. Z výčtu 
firem: Nestlé Česko, s. r. o., Tosta 
Žeranovice, František Čelůstka, DL 
plast Holešov, Jana Hauptmanová, 
AB TECH, Penny Market, Milan 

Šimčík, Marie Matulová, SDH Že-
ranovice, SK Žeranovice, Cream 
Café, Holešov, Solárium Holiday, 
Holešov a další. 

Pevně věřím, že se nenecháme 
odradit a udržíme tuto krásnou tra-
dici aspoň pro ty, kteří neváhají jít 
za zábavou, udělat si legraci sami 
ze sebe a navodit tak skvělou at-
mosféru. Proto se už nyní těšíme 
na další plesovou sezónu a vy 
máte další rok na to, abyste vy-
mysleli originální masku a těšili se 
s námi na další ročník maškarního 
plesu. 

Za pořadatele (voják, kat, pirát, 
Mexičan, boxerka, maková panen-
ka, doplňovač tekuté energie a dal-
ší) vaše Kleopatra

MAŠKARNÍ PLES PRO DOSPĚLÉ 2009

PŘIPRAVUJE SE
V pátek 24. dubna od 16 hodin proběhne, tra-

dičně jako každý rok POSEZENÍ S DŮCHODCI. 
Na programu bude mimo jiné vystoupení mladých 
hasičů ze Žeranovic, kteří si nacvičili divadelní 
představení „Sněhurka a sedm trpaslíků“, dále se 
představí skupina VITOVECKÁ JEDNIČKA pod 
vedením pana Libora Mikla, ředitele hudební ško-
ly ve Zlíně s repertoárem lidových písní z 30. let 
a  vystoupí také děti ze ZŠ a MŠ. K tanci a posle-
chu zahraje Alois Cholasta. Těšíme se na hojnou 
účast.

Velikonoční koncert v sobotu 18. dubna v 17 ho-
din v kostele sv. Vavřince. Vystoupí učitelé základ-
ní umělecké školy z Holešova.
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HASIČI V ZIMĚ NEZAHÁLEJÍ
Víte co dělají mladí hasiči v zimě?  Myslím si, 

že většina lidí by řekla nic. Ale opak je pravdou. 
Mladí hasiči se i v zimě připravují na závody tím, 
že se učí zdravovědu, topografii, orientaci v příro-
dě, nejrůznější uzly a spoustu dalšího. To je jen 
malý výčet věcí, které musí zvládnout. Ale přece 
jen k tomu letos přibyla nová věc. Divadlo! Ano, 
letos se děti učily na divadelní představení. Vy-
braly si pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků. Pod 
vedením Simony Smolinkové se děti tuto pohádku 

učily desítky hodin a svou píli zúročily na hasičském 
karnevale, kde byla premiéra této pohádky. Přestože 
celá po hádka trvá jen něco okolo 30 minut, sklidily 
děti velký úspěch. A řeknu vám, bylo to nádherné. 
Sice se našly malé chybičky způsobené trémou, ale 
to vůbec nevadí. Ještě nás čeká jedno vystoupení, 
to se nám už povede na jedničku. Všem dětem chci 
poděkovat, že se jim možná povedlo obnovit starou 
tradici a doufám, že i na příští rok si připraví nějaké 
to představení. Podle zájmu a příležitosti je možné 
uskutečnit veřejné vystoupení. Jen ale pokud bude 
opravdu projeven zájem.

EXKURZE (14. 2. 2009)

Připravili jsme pro děti, ale i pro 
dospělé exkurzi na hasičskou zbroj-
nici do Zlína. Ve Zlíně jsme navští-
vili své profesionální bratry hasiče. 
Díky nejmenované osobě jsme se 
dostali i do míst, kam se jen tak 
někdo nedostane. Mohli jsme se 
podívat do centrálního hasičského 
dispečinku, kde jsou přijímána tís-
ňová volání. Zde nám vysvětlili, jak 
se ohlašuje požár, zkrátka jak to vše 

funguje. Také jsme byli i svědky jednoho takového vo-
lání. Poté co nás provedli dispečinkem, přesunuli jsme 
se do garáží, kde následovala prohlídka aut a celého 
vybavení. Vyzkoušeli jsme si fixační lehátko, nehořlavý 
oblek, mohli jsme si ohmatat dýchací přístroje, vyzkou-
šet si, jak funguje termovize a spoustu dalšího. Také si 
pro nás připravili ukázku slaňování a záchrany na laně. 
Prostě paráda. Na závěr si ti starší mohli zkusit sjet i po 
tyči, ale nebylo to tak jednoduché. Exkurze trvala téměř 
dvě hodiny. Odjížděli jsme všichni plní dojmů a informa-
cí. Jen škoda, že dospělých hasičů se moc nezúčastni-
lo. Jejich chyba.



HASIČI V ZIMĚ NEZAHÁLEJÍ
VODĚNÍ MEDVĚDA (21. 2. 2009)

Do nového roku jsme vstoupili krásnou tradicí – voděním 
medvěda. Vše se uskutečnilo v sobotu 21. února. Začali jsme 
se scházet již okolo osmé hodiny ranní na zbrojnici, kde jsme 
se převlékli do krásných masek a taktéž jsme se nechali nalí-
čit. V čele tradičního průvodu byl letos náš tank, který jsme si 
vyrobili. Můžu říct, že to byla fuška. Masek se sešla spousta 
– vojáci, policajti, cigáni, čertící, hudebník a samozřejmě také 
medvěd. Vesnicí jsme procházeli až do pozdních odpoledních 
hodin. A nebýt několika zastávek, kde pro nás bylo připrave-
né občerstvení, je možné, že by někteří ani nedošli. Naštěstí 
jsou mezi námi lidé, kteří tuto tradici ctí a prakticky ji prožívají 
s námi. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na Bednárnu, kam 
jsme se přesunuli po projití celé vesnice. Letošní medvěd se 
vydařil, masopustní průvod byl dlouhý a podle četných darů 
usuzujeme, že se občanům letos medvěd líbil. Děkujeme 
všem, kteří nás obdarovali. Jsme rádi, že tuto tradici podporu-
jete a věříme, že společně ji zachováme i pro další generace.
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HASIČSKÝ KARNEVAL (7. 3. 2009)

Hasičský karneval pro děti se 
stal již tradicí. Letos to byl 5. ročník, 
a proto jsme se snažili jej udělat vý-
jimečný. Snad se nám to povedlo! 
A to i přes vysokou cenu tohoto 
karnevalu. Je škoda, že se nám ne-
podařilo sehnat žádného sponzora, 
který by spolufinancoval tuto akci, 

kromě obce, která nás sponzoruje. 
Karneval byl jedinečný v několika 
bodech: teplé občerstvení, hromad-
né představování masek, tombola, 
vystoupení mladého tanečního 
páru a hraná pohádka mladými 
hasiči – Sněhurka a sedm trpaslí-
ků. Karneval měl i nový rekord co 

se týče návštěvnosti. Sešlo se nás 
okolo 140. Z toho 61 masek. Tyto 
masky již při příchodu dostaly drob-
né odměny a samozřejmě poukaz 
na párek a tombolu. Po celou dobu 
nás provázela reprodukovaná hud-
ba. V průběhu karnevalu jsme měli 
připraveno několik soutěží o drobné 
výhry, do kterých jsme se snažili za-
pojit i dospělé. Jsem rád, že se nám 
to povedlo. Závěr patřil velké disko-
téce, která končila až pozdě večer. 
Ještě bych zapomněl, že po celý 
karneval nás doprovázela Šmoulí 
rodinka, která dělala „průvodce“ 
celou akcí a stala se hlavním sran-
distou. Díky jim za to.
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REKONSTRUKCE ZBROJNICE

I zbrojnice potřebuje pravidel-
nou údržbu. Jako první jsme se 
pustili do rekonstrukce kuchyně. 
Celá rekonstrukce začala úklidem 
a demontáží staré kuchyňské linky. 
Poté se natáhlo nové vodovodní 
potrubí. Museli jsme postavit novou 
stěnu, kterou jsme obložili krásný-
mi obkladačkami. Po vymalování 
jsme namontovali opět kuchyňskou 
linku, ke které jsme nechali dodělat 
nějaké poličky, přidali jsme nový 
dřez a další. Cela rekonstrukce 

byla financována z vlastních zdrojů 
sboru. Zároveň na tuto opravu na-
vazovala rekonstrukce garáže, kde 
jsme začali s montáží nové šatní 
stěny. Tuto stěnu nám vyrobila 
firma Tosta. Pan Tomaník nám ji 
věnoval jako sponzorský dar. Touto 
cestou mu velmi děkuji. Materiál 
pak zaplatila obec, které taktéž dě-
kuji. Tím však rekonstrukce garáže 
jen začala a je nutno ji dodělat. 
Stejně tak nás čeká v letošním 
roce ještě několik oprav. Věřím, 
že se vše dokončí a že brigádníků 
bude jen přibývat a ne ubývat.

UPOZORNĚNÍ

Chtěl bych upozornit na naše hasičské stránky. 
Najdete na nich spoustu užitečných informací a také 
obrovskou fotogalerii z našich akcí. Máme zde i ná-
stěnku, kde je vše, co se bude dít nebo co již proběhlo. 
Chystáme i nějaké nové věci, zkrátka naše stránky 
se stále zlepšují. Jen je škoda, že málo kdo využívá 
těchto stránek třeba ke kontaktu s námi. Nebojte se 
napsat nám vzkaz do knihy návštěv. Budeme rádi za 
každou zprávu, ať už kladnou či zápornou. Náš sbor 

hledá dlouhodobé i krátkodobé sponzory. Zatím máme 
jen dva. Pokud byste se chtěli i vy stát našimi sponzory 
napište nám, budeme rádi. Kdo má zájem se k nám 
přidat a stát se jedním z nás, dveře máme stále ote-
vřené. A to jak pro mladé hasiče, kterých je dnešnímu 
dni již 31, tak i těm starším kterých je stále velmi málo. 
Závěrem bych chtěl poděkovat redakci – Žeranovják je 
velmi oblíbený a myslím si, že spousta lidí si bez něj 
Žeranovice nedokáže představit. Také děkuji všem, 
kteří podporují náš sbor dobrovolných hasičů.

www.sdhzeranovice.estranky.cz

HASIČI V ZIMĚ NEZAHÁLEJÍ

JAK SE ŽIJE V OBECNÍM LESE
Jistě se mnoho z nás, občanů naší obce, zatoulá při 

nedělních či jiných procházkách do končin našeho obec-
ního lesa. Někteří jednou, jiní vícekrát a někteří z nás se 
lesem prochází pravidelně. Procházky berou jako balzám 
na duši a v tak nádherném ekosystému, jakým je les, 
načerpají energii, kterou během týdne spotřebovali a tzv. 
dobijí baterie. Máme proto velké štěstí, že naše obec má ve 
svém katastru a vlastnictví ucelený komplex lesa, který nám 
dobití baterií a příjemný relax umožní. Les je taktéž velmi 
důležitým krajinným prvkem, který velkou měrou ovlivňuje 
vodní, vzdušné, půdní a klimatické poměry a v neposlední 
řadě dává katastru naší obce charakteristický krajinný ráz. 
A je také samozřejmě domovem a životním prostředím pro 
nespočet rostlinných a živočišných druhů. 

Často se setkávám při hospodaření v lese a při jednání 
se zástupci některých obcí, že starostové bojují s myšlenkou 
obecní les prodat. Argumentují tím, že obci stejně těch pár 
hektarů žádné finance nepřinese, mají s obhospodařováním 
lesa jen starosti a významné zákonem dané povinnosti. Je 

těžké tento názor vyvracet, když druhá osoba vidí jen pení-
ze. Ano, peníze hýbou světem, ale pořád platí, že úplně vše 
jimi nelze měřit. A to jsou především celospolečenské zájmy, 
reprezentované např. výše zmíněnými přínosy existence 
lesa. A tak mi nezbývá, než stále přesvědčovat starosty 
o tom, že když les svěří do péče odborníků, dokáže si les na 
sebe vydělat a nezatěžuje tím rozpočet obce, tak není jediný 
důvod, proč se ho zbavovat. Slouží přece všem, lidem, rostli-
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JAK SE ŽIJE V OBECNÍM LESE
nám a ostatním živočichům. Mohu s potěšením konstatovat, 
že obecní zastupitelstvo naší obce se k tomuto problému 
staví tím způsobem, že v existenci lesa ve vlastnictví obce 
žádný problém nevidí, ba naopak.

A jak jsme tedy hospodařili v našem obecním lese v loň-
ském roce? Z pohledu těžby dříví jsme přes vyšší množství 
polomů a vývratů (tzv. nahodilé těžby) v jarních měsících 
nepřekročili plánované množství těžby celkové. V roce 2008 
jsme tedy vytěžili 298 m3 surového dříví, přičemž dominantní 

těženou dřevinou byl smrk (98 %), dále pak zanedbatelné 
1 % tvořila borovice a spíše jednotliví jedinci byli vytěženi 
u dubu, olše, habru a břízy. Pokud se podíváme na zalesňo-
vání vytěžených ploch v loňském roce, tak bylo celkem vy-
sázeno 2 150 ks dubu letního, 600 ks smrku, 300 ks borovice, 
125 ks jasanu, 200 ks lípy a 250 ks buku. Z dřevinné skladby 
je jasně patrné, že se snažíme obnovovat porosty pestrou 
dřevinnou skladbou a vytvářet tak předpoklad kvalitních, vě-
tru a sněhu odolných porostů, jejichž „plody“ budou jednou 
sklízet děti našich dětí. Ten, kdo se v obecním lese prochází 
častěji, může zaznamenat naši další činnost, bez které by 
nebylo možné úspěšně hospodařit s lesními porosty. V prů-
běhu roku jsme dále prováděli úklid klestu, přípravu ploch 
pro zalesnění, ožínání mladých lesních porostů, výřez a vý-
sek nežádoucích dřevin, prořezávky, postřik travnaté buřeně 
a ostružiny herbicidy, ochranu mladých porostů proti zvěři 
nátěry repelenty, stavbu oplocenek, údržbu lesní cestní sítě 
atd. Při ochraně obecního lesa proti kůrovcům byly položeny 
a posléze asanovány 3 stromové lapáky, což jsou pokácené, 
odvětvené a klestem přikryté stromy, na které kůrovci nalé-
tají a my kontrolujeme jejich početnost a vývoj larev a kukel. 
Dále jsme umístili 3 feromonové lapače, což jsou plastové 
zařízení k odchytu kůrovců. Novinkou v loňském roce se sta-
ly tzv. otrávené lapáky, které jste mohli vidět na dvou místech 
ve formě dřevěných trojnožek s feromonovou návnadou na 
kůrovce. V letošním roce se bude dokonce náš les podílet na 
výzkumu početnosti jednoho druhu kůrovce a přispějeme tak 
k poznatkům moderní lesnické vědy v praxi.

Mnohdy se setkávám s názory, že ten les už není, co bý-
val, že je tam nepořádek a děláme to špatně. Tento názor by 
však u odborné veřejnosti mnoho úspěchu nepobral. Není 
možné za současného stavu prosvětlení lesních porostů na 
tak živných půdách, jako jsou ty naše, udržet les bez zabuře-
nění ostružiníkem, maliníkem či jinými druhy. Takový „čistý“ 
les já v podobných podmínkách, jako jsou naše, neznám. Je 
otázkou času, kdy se lesní porosty opět zatáhnou a nedo-
statek světla v podrostu bude ostružinu a malinu regulovat 
sám. Člověk nemůže pořád diktovat přírodě, co a jak má 
dělat. Příroda to ví a má na to svoje mechanismy. Člověk 
může jen pomoci a ne se snažit přetvářet vše dle vlastního 
přání. Pokud se jedná o klest a jeho zbytky po lese, tak doby, 
kdy starší z nás jezdili pomalu každý týden s károu do lesa 
nachystat otop, jsou už nenávratně pryč. Ale pro les to není 
úplně špatně. Les potřebuje část dřeva, které vyprodukuje, 
aby zůstalo a nebylo vyvezeno a spáleno v kamnech. Toto 
rozkládající se dřevo dodává půdě tolik potřebný uhlík, který 
půda jinak získává velmi těžce a při jeho absenci může dojít 
k její celkové degradaci a velmi těžce zvratnému poškození. 
Tento odstavec jsem zmínil záměrně, protože vím, že mnoho 
z nás není tak úplně nadšeno, jak některé části lesa vypa-
dají navenek. Je proto důležité si uvědomit, že jde přede-
vším o to, aby byly v lese zachovány přirozené procesy, jež 
mohou vypadat navenek nevábně, ale pro les jsou důležité 
a nepostradatelné. 

Mým osobním přáním vzhledem k obecnímu lesu je 
prosba, aby i nadále fungovala tak výborná spolupráce 
s obecním zastupitelstvem, aby všichni občané naší obce 

do našeho lesa rádi vstupovali a aby ho při svých návště-
vách nepoškozovali a nezanechávali po sobě stopy ve formě 
plastových PET láhví, igelitových sáčků apod. A pokud by 
takové našli, tak aby je sebrali a udržovali tak krásné čisté 
prostředí našeho obecního lesa. 

Jakub Zapletal, správce obecního lesa
Kontakt pro případné dotazy nebo zájem o spolupráci

jakubzapletal@seznam.cz, tel. +420 605 451 339
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SPOLEK RYBÁŘŮ ŽERANOVICE
Tak jako každý rok i letos začíná naše činnost 

už v zimě. Rybníky zamrzly, všechno zapadlo 
sněhem, my se však musíme připravit na to, až 
se jaro zeptá. První schůze v lednu nastíní, co 
nás čeká letošní rok. Ono to sice vypadá, že je 
to každý rok stejné, ve skutečnosti je to však 
pravda. Zaplatit nájem z rybníků, připravit dosta-
tek rybářských řádů 
a povolenek a vyře-
šit změnu místa pro 
prodej povolenek pro 
hosty. Jsme rádi, že 
se tato věc zdárně 
vyřešila a doufáme, 
že si všichni zájem-
ci, kteří mají zájem 
o sportovní rybolov 
na našich vodách, na 
tuto změnu zvyknou 
a budou nás navště-
vovat minimálně tak, 
jako v letech minu-
lých. Vždyť máme co 
nabídnout. Cenu po-
volenky takovou, že 
ani neexistuje v širo-
kém okolí nižší a ryby, 
ty vysazujeme vcelku 
pravidelně. Nyní mi 
dovolte, abych citoval 
ze zprávy hospo-
dářského spolku. Za 
loňský rok jsme vysa-
zovali celkem čtyřikrát 
ryby, a to 600 kg kapr 
výběr, 700 kg kapr 
1. třída, to je celkem 
1 300 kg kaprů. To znamená 583 ks kapra, 16 ks 
amura, 5 ks štik a 6 ks candát. Uloveno bylo 
celkem 430 kaprů, 8 amurů, 8 štik, 13, candátů 
a 3  líni. Takže nám z loňska přebývá navíc zhru-
ba asi 150 ks ryb. Největší kapr 75 cm, největší 
amur 73 cm a největší ryba vůbec za loňský rok 
je štika 92 cm o váze 6 kg. I takové ryby máme ve 
svých vodách a jsme rádi, když hlavně ty trofejní 
kusy uloví někdo místní. 

Když se ohlédneme za loňským rokem, tak 
můžeme být vcelku spokojeni. Zisky jako tako-
vé byly sice menší, kdy ples, ale hlavně závody, 

nepřinesly tolik, kolik jsme bývali zvyklí. Zato po 
několika letech stagnace jsme udělali obrovský 
kus práce na rybníku, hlavně na chatě, kdy tato 
dostala nový kabát a můžeme směle říct, že teď 
už je to opravdu chata na kraji lesa a na břehu že-
ranovských rybníků. Za rok 2008 odpracovali naši 
členové a žáci celkem 2 585 hodin, což vychází 

v průměru na každé-
ho asi 72 hodiny. 

Co nás čeká v tom-
to roce? Možná nebu-
de tak hektický, jako 
ten loňský, ale v kaž-
dém případě bude 
na jaře oprava břehů 
a určitě budeme mu-
set provést výměnu 
všech laviček, protože 
tyto už asi dosloužily. 
Rybářské závody bu-
dou letos opět i s lo-
vem v noci a doufá-
me, že tento zhruba 
asi dvacetihodinový 
maraton přiláká sou-
těživé typy sportov-
ních rybářů, kteří se 
nebojí změřit své síly 
v umění cechu rybář-
ského. Vždyť nejde 
jen o hodnotné ceny, 
ale v neposlední 
řadě také o posezení 
s přáteli a kamarády, 
kdy příjemně prožitý 
víkend lze zakončit na 
taneční zábavě s ži-

vou hudbou, kde bude určitě, tak jako každý rok, 
velmi slušná tombola.

Jsme rádi, že poslední dobou se i na našich 
vodách stává, že ne každému lovícímu jde jen 
o maso a stále častěji jsme svědky toho, že rybář 
svou ulevenou rybu pustí a vrátí vodě. V dnešní 
uspěchané době je jen dobře, že dáváme šan-
ci i přírodě a nejde nám jen o své mrazáky, ale 
hlavně o sportovní zážitek a pocit příjemně strá-
veného času.

Petrův zdar
Za spolek rybářů Drahotuský Josef

Štika Žeranovice, revír č. 1
Délka 92 cm, váha 6 kg

Ulovena 31. 10. 2008. 18.45 hod.
Nástraha: vobler
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Fandové a sportovci,
opět příchází jaro a s ním 

očekávaný začátek mistrovských 
soutěží družstev Sportovního klu-
bu Žeranovice. V další části Že-
ranovjáku najdete rozpis zápasů 
jednotlivých mužstev.

Těšíme se, že budete opět 
pravidelně a v hojném počtu na-

vštěvovat náš areál a povzbudíte 
naše celky v boji o mistrovské 
body. 

Tímto bych Vás, naše příz-
nivce, chtěl zároveň pozvat na 
Valnou hromadu Sportovního 
klubu, která se bude konat 3. 4. 
2009 v 19.00 hod.  v hospůdce 
Na hřišti.

 Přeji Vám všem hodně pěk-
ných sportovních zážitků a všem, 
kteří budou bojovat a reprezento-
vat Sportovní klub a obec Žerano-
vice hodně štěstí a zdraví v nad-
cházející fotbalové sezoně.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť

Smýkal Roman, 
předseda SK Žeranovice, o.s. 

FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL

NĚCO PRO ZASMÁNÍ  

Přijde paní k doktorovi a říká: „Musíte mi pomoct, 
manžel si myslí, že je kůň.“ 
„Tak to by ale byla nákladná léčba. Opravdu vám 
to tak vadí?“ 
„No, to nevadí, že to bude drahý. Manžel už vy-
hrál troje dostihy!“ 

Poučuje starý hlemýžď mladého, jak má přechá-
zet silnici.
„Když jede auto, tak musíš sprintovat přímo do-
prostřed mezi kola.“ 
A hned to taky předvedl. Po něm to zkusil i mladý, 
ale ouha, ozvalo se křupnutí. Starý hlemýžď poví-
dá: „Kurňa! Velorex, ten už jsem dlouho neviděl.“ 

Jde slon podél řeky a tu vidí mravence, jak máčí 
banán ve vodě. Slon: „Co to děláš?“ 
Mravenec: „Dej mi korunu a povím ti to.“ 
Slon dá mravenci korunu a mravenec na to: „Se-
dím a máčím banán ve vodě.“ 
„A proč?“ 
„Dej mi další korunu a povím ti to.“ Slon mu dá 
korunu a mravenec na to: „Sedím tu od rána a už 
jsem si vydělal 200 korun.“ 

5 3 7

6 1 9 5

9 8 6

8 6 3

4 8 3 1

7 2 6

6 2 8

4 1 9 5

8 7 9

PROCVIČTE SI MOZKOVÉ BUŇKY

SUDOKU

Do každého políčka vepište jednu číslici od 1 do 9 tak, aby se číslice 
neopakovaly v žádném řádku, sloupci ani v žádném z devíti vyznače-
ných menších čtverců.

Vykoukne krokodýl z vody na rybáře a ptá se: „Be-
rou, berou?“ „Kdepak, ani ťuk.“ „Tak se na ně vykašli 
a pojď se vykoupat.“

Jubilanti 50 let:
Lenka Žůrková 
Pavla Žáčková 
Jitka Zapletalová
Miluše Zapletalová 

Jubilanti 65 let:
Božena Smýkalová 

Jubilanti 70 let:
Marie Halaštová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Anežka Ponížilová
Anežka Kožiková

Jubilanti 75 let:
Bernardeta Stískalová 

Jubilanti 80 let:
Anežka Plšková
Františka Klimková 

Narození:
Damián Ševčík 

Vojtěch Zapletal 
Veronika Valentíková
(říjen 2008) 

Úmrtí:
Ludmila Smýkalová 



V á ž e n í 
spoluobčané,
taktéž já jsem 
byl požádán 
na začátku 
roku 2009 
o pár řádek 

do čtvrtletníku „Žeranovják“.
Jmenuji se Karel Žůrek, naro-

dil jsem se 18. 3. 1953 v tehdej-
ším Gottwaldově. Po absolvování 
školní docházky v Žeranovicích 
a měšťanky v Holešově jsem se 
v roce 1970 vyučil strojním obuv-
níkem v nedalekém Zlíně. U ře-
mesla pracuji téměř 40 let, z toho 
20 let ve výrobě a od roku 1989 
ve vývoji výroby obuvi (v mode-
lárně). V mládí jsem jako každý 
kluk hrál fotbal. Při odvodu jsem 
vyfasoval modrou knížku. Po 
absolvování myslivecké zkoušky 
v roce 1972 mě zaujala sportovní 
broková střelba, které jsem se vě-

K a r e l  Ž Ů R E K
noval vrcholově až do roku 1982. 
Získal jsem několik mistrovských 
titulů a zařadil jsem se do širší 
reprezentace. V roce 1981 jsem 
se oženil. Po ukončení závodní 
střelecké činnosti jsem se o to 
více věnoval myslivosti a budo-
vání střelnice v Lechoticích. Po 
rozpadu velkého mysliveckého 
sdružení Míškovice jsem byl 
u zrodu MS Žeranovice, ve kte-
rém jsem nejprve působil jako 
střelecký referent a potom ně-
kolik let jako předseda. Nyní se 
s novým vedením mysliveckého 
sdružení snažíme o vybudování 
plně funkční střelnice i se záze-
mím. 

V zastupitelstvu pracuji druhé 
volební období, nyní jako před-
seda finanční komise. Co se 
týče plánů a chodu akcí v obci, 
popsali už mí kolegové přede 
mnou. Mé krédo je mít pochope-

ní pro všechny spoluobčany, jak 
mladší generaci, tak i dříve naro-
zené. V některých vyhrocených 
situacích je to složité, protože ne-
lze vyhovět okamžitě všem. Přeji 
svým spoluobčanům, aby probí-
hající krize brzy ustoupila a naše 
obec Žeranovice prosperovala 
tak jako posledních 20 let. 

Závěrem přeji všem spoluob-
čanům pevné zdraví, jejich umu 
odpovídající práci a hodně vzá-
jemné lásky a pochopení. 

Všechny Vás srdečně zdraví 
nejstarší zastupitel Karel Žůrek

FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL
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Tiráž:
Žeranovják vydává OZ obce Žeranovice
pod redakčním vedením Hanky Sivkové
Náklad: 250 kusů
e-mail: zeranovice@volny.cz
www.zeranovice.cz
Grafická úprava, tisk a knihařské 
zpracování: kolektiv žáků a učitelů 
polygrafických oborů Střední 
průmyslové školy polytechnické 
- Centra odborné přípravy Zlín
Výtisk neprošel jazykovou korekturou.

SVÉ PŘÍSPĚVKY, NÁPADY, NÁZORY, KRITIKU NEBO POCHVALY 
MŮŽETE I NADÁLE POSÍLAT NA EMAILOVOU ADRESU 
sivkova.hana@seznam.cz nebo zeranovice@volny.cz

MUŽI
Žeranovice Záhlinice 22. 03. 15.00 NE
Kyselovice Žeranovice 29. 03. 16.00 NE
Žeranovice Němčice 05. 04. 16.00 NE
Prusinovice Žeranovice 12. 04. 16.30 NE
Skaštice Žeranovice 19. 04. 16.30 NE
Žeranovice Mrlínek 26. 04. 16.30 NE
Tučapy Žeranovice 03. 05. 16.30 NE
Žeranovice Chvalčov 10. 05. 16.30 NE
Počenice Žeranovice 17. 05. 16.30 NE
Žeranovice Martinice 24. 05. 16.30 NE
Roštění Žeranovice 31. 05. 16.30 NE
Žeranovice Zdounky 07. 06. 16.30 NE
Admira Hulín Žeranovice 14. 06. 16.30 NE

DOROST
Žeranovice Březová 12. 04. 14.00 NE
Kostelec Žeranovice 18. 04. 16.30 SO
Žeranovice Lukov 26. 04. 14.00 NE
Žeranovice Jaroslavice 03. 05. 14.00 NE
Kašava Žeranovice 09. 05. 16.30 SO
Žeranovice Všemina 17. 05. 14.00 NE
Tlumačov Žeranovice 23. 05. 16.30 SO
Žeranovice Trnava 31. 05. 14.00 NE
Halenkovice Žeranovice 07. 06. 14.00 NE
PŘÍPRAVKA
Žeranovice Slavkov p. H. 05. 04. 10.00 NE
Žeranovice Prusinovice 12. 04. 10.00 NE
Rymice Žeranovice 19. 04. 10.00 NE
Žeranovice DFK Holešov 26. 04. 10.00 NE
Martinice Žeranovice 03. 05. 10.00 NE
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