
Vážení spoluobčané,

taky se vám zdá, že to léto uteklo zase tak 
rychle? Ještě aby ne, když bylo plné akcí, 
zážitků a zábavy… Alespoň pro naši obec 
to nebylo vůbec nudné období, však se 
o tom můžete sami přesvědčit. Právě totiž 
držíte v rukou nové vydání Žeranovjáku, 
kde se dočtete o aktivitách spolků, o zá-
žitcích školáků, najdete zde také postřehy 
občanů nebo se můžete zasmát vtipům. 
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří 
neváhali svým příspěvkem obohatit náš 
časopis.
Pomalu se nám začal krátit den, a co 
nevidět přijdou deštivé dny, zatím se ale 
naštěstí můžeme těšit krásným nástupem podzimu, posledními dávkami teplého sluníčka a krásně barevnou 
přírodou. Užijte si toto krásné, ale občas i trošku protivné období podle vlastních představ a žijte naplno. Bude-
me rádi, když se s námi o své zážitky podělíte v dalším čísle obecního čtvrtletníku. 
 S pozdravem Hana Sivková

3/2009

30. zasedání OZ 22. 8. 2009
OZ schválilo:
•  dodatek č. 2 ke smlouvě Výstavba 

kanalizace a ČOV Žeranovice
•  přijetí povoleného debetu ve výši 

500 000,– Kč  od Komerční banky 
a.s.

•  záměr odkupu pozemků p. č. 515 
a 516 o celkové výměře 2 295 m2 
za cenu 75 Kč/m2

•  pronájem obecního bytu – obecní 
domek

31. zasedání OZ 14. 9. 2009
OZ schválilo:
•  pořízení změny č. 2 územního plá-

nu obce Žeranovice
•  rozpočtové změny v rozpočtu obce

•  odkup pozemků p. č. 515 a 516 
o celkové výměře 2 295 m2 za cenu 
75 Kč/m2

•  Obecně závaznou vyhlášku č. 2/
2009, kterou se upravují pravidla 
pro pohyb psů v Žeranovicích 

•  navýšení školného ve školní druži-
ně z 50 Kč na 70 Kč s platností od 
1. 9. 2009

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
NA BUDOVĚ ČISTIČKY 

ODPADNÍCH VOD

V sobotu 31. 10. 2009 od 10.00 h 
do 17.00 h proběhne pro veřej-
nost na budově ČOV den ote-
vřených dveří. Přijďte se podívat 
a seznámit se s provozem ČOV.

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
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Obecně závazná vyhláška č. 2/2009, kterou se upravují 
pravidla pro pohyb psů v Žeranovicích. 

Zastupitelstvo obce Žeranovice se na svém zasedání dne 
14. 9. 2009 usneslo vydat na základě § 24 odst. 2 zákona 
č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, ve znění poz-
dějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. d), 
§ 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku: 

Článek 1
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška):
1. ukládá povinnost: 
–  k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
– k ochraně životního prostředí,
–  k zajištění udržování čistoty a veřejného pořádku na 

veřejném prostranství, místech veřejně přístupných, 
veřejně prospěšném zařízení a veřejné zeleni

2. nevztahuje se na honební pozemky, kde se uplatňování 
práv a povinností osoby doprovázející psa řídí zvláštním 
zákonem.
 

Článek 2
Základní pojmy

1. Veřejným prostranstvím jsou všechny ulice, chodníky, 
veřejná zeleň, parkové úpravy a další prostory přístupné 
každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, 
a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 
2. Vlastníkem psa je fyzická nebo právnická osoba, která je 
majitelem psa.
3. Doprovázející osoba je vlastník psa, pokud v daném čase 
psa doprovází nebo osoby, které tak činí s jeho souhlasem.
4. Volné pobíhání psa je volný pohyb psa bez přímého 
dohledu vlastníka nebo doprovázející osoby.
5. Veřejným pořádkem je souhrn pravidel chování na ve-
řejnosti, vycházející z právních norem i norem morálních 
a společenských, jejichž zachování je podle obecného 
přesvědčení v určitém místě a čase nutnou podmínkou 
spořádaného společenského soužití.
6. Místem veřejně přístupným je každé místo, kam má 
přístup více lidí, přičemž nemusí být bez omezení přístup-
né komukoliv a kdykoliv, stačí, je-li přístupné např. během 
provozní doby (restaurace, obchody, kulturní a sportovní 
zařízení atd.)

7. Veřejně prospěšná zařízení jsou zařízení veřejně pří-
stupná, určená pro veřejné použití ke konkrétnímu účelu, 
zejména autobusové zastávky, telefonní budky atd.
8. Veřejnou zelení jsou travnaté plochy, které jsou pří-
stupné každému bez omezení, včetně těch ploch, které 
byly původně jako travnaté plochy určeny a u nichž došlo 
k jejich částečnému nebo úplnému zničení. Dále plochy 
zatravněné i nezatravněné půdy nacházející se pod stromy 
a keři rostoucími jednotlivě i ve skupinách. Jedná se zejmé-
na o parky, sady, uliční zeleň, remízky, trávníky, stromořadí, 
jednotlivě rostoucí stromy a keře, květinové výsadby, mo-
bilní zeleň.
 

Článek 3
Pohyb psů

1. Je zakázáno nechat volně pobíhat psy na veřejném 
prostranství. Doprovázející osoba je povinna na veřejném 
prostranství a místech veřejně přístupných zabezpečit psa 
vedením na vodítku tak, aby neobtěžoval jiné osoby, neo-
hrožoval jejich zdraví nebo majetek.
2. Pokud je doprovázející osoba osobou nezletilou, je 
vlastník povinen opatřit psa nasazeným košíkem.
3. Doprovázející osoba je povinna neprodleně odstranit 
znečištění způsobené psem na veřejných prostranstvích 
a místech veřejně přístupných.
4. Je přísně zakázáno vodit psy na všechna dětská hřiště.

Článek 4
Závěrečná ustanovení

1. Kontrolu plnění povinností uvedených ve vyhlášce vy-
konávají všichni zastupitelé a pracovníci obecního úřadu 
a příslušníci policie ČR.
2. Sankce za porušení obecně závazné vyhlášky: 500 Kč. 
 

Článek 5
Platnost a účinnost

Tato obecně závazná vyhláška je platná dnem schválení 
a podpisem starosty a zástupce starosty a nabývá účinnos-
ti 15 dnem po vyvěšení. Platnost a účinnost této vyhlášky 
není časově omezena.

 Ing. Stanislav Diatka Antonín Dokoupil
 místostarosta starosta
 
Vyvěšeno:14. 9. 2009

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O POHYBU PSŮ

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
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STŘÍPKY Z NAŠÍ ŠKOLY
12. OLYMPIÁDA 
MALOTŘÍDNÍCH ŠKOL

Letošní sportovní olympiáda 
se konala v Bezměrově u Kro-
měříže. Do místa konání nás 
bezpečně přivezl hasičským vo-
zidlem pan Vojáček. Tradičně se 
zápolilo v základních atletických 
disciplinách (přespolní běh, 50 m, 
hod kriketovým míčkem a skok 
z místa).
Odpolední program narušila 
vcelku silná bouřka, takže turna-
je ve vybíjené a kopané se na 
podmáčeném hřišti vůbec ne-
uskutečnily.
K nejúspěšnějším reprezentan-
tům patřili Kristián Mareček, Moni-

ka Paarová, Vojta Řihák, Standa 
Šimčík a Martin Řihák (5. ročník). 
Ti přivezli domů do Žeranovic 
cenné kovy. Dále reprezentovali 
Lukáš Adámek, Milan Kovář, 
Šárka Janálová, Lucka Janečko-
vá, Andrea Nováková, Kateřina 
Zámorská, Markéta Nováková, 
Tomáš Odstrčil, David Hubík, Mo-
nika Řiháková, Aneta Smýkalová, 
Jirka Navrátil, Eliška Nováková, 
Míša Čelůstková, Martin Klimek, 
Michal Řihák a Aďa Mareček. I ti-
to závodníci zaslouží pochvalu za 
vzornou reprezentaci školy a ob-
ce Žeranovice.
V celkovém hodnocení se škola 
umístila na velmi pěkném 5. mís-
tě z celkového počtu 15 škol. 

Poděkování patří i rodičům, kteří 
přijeli povzbudit své potomky. 
Příští ročník zavítá do Počenic-
-Tětětic.

Výsledková listina

CELKOVÉ POŘADÍ ŠKOL PODLE SOUČTU DISCIPLÍN

SSV BĚH NA 50 M HOD MÍČKEM PŘESPOLNÍ 
BĚH

SKOK DO 
DÁLKY

BODY 
CELKEM

CELKOVÉ 
POŘADÍ

ZŠ Prusinovice 46 55 61 72 234 1

ZŠ Přílepy 61 33 42 50 186 2

ZŠ Ludslavice 54 36 24 49 163 3

ZŠ Rymice 47 33 26 38 144 4

ZŠ Žeranovice 38 22 58 21 139 5
ZŠ Bezměrov 21 52 24 28 135 6

ZŠ Počenice 32 37 37 27 133 7

ZŠ Slavkov p/H 16 44 18 22 100 8

ZŠ Martinice 18 48 33 99 9

ZŠ Kostelany 28 20 32 12 92 10

ZŠ Žalkovice 16 23 8 22 78 11

ZŠ Roštín 5 28 1 5 39 12

ZŠ Vitonice 7 11 14 32 13

ZŠ Rataje 12 1 13 5 31 14

ZŠ Pravčice 1 1 4 6 15

Jeden ze soutěžících

PUTOVÁNÍ ZA KONÍČKY

Na závěr školního roku tradičně  
4.–5. ročník vyráží do blízkého 
okolí poznávat nepoznané. Je-
denáctičlenná výprava v čele 

s panem ředitelem vyrazila ráno 
do terénu. Z Holešova jsme vláč-
kem popojeli do nedalekých Jan-
kovic a odtud jsme po cyklostez-
ce dorazili do cíle naší vycházky. 
Dobrotice – bývalý kravín. Již 

dávno neplní svoji původní funk-
ci. Již několik let zde přebývají 
koně pod dohledem Martiny Ho-
rákové, dá se říci majitelky. Zde 
nás čekal i pan učitel Machálek. 
Nejdříve jsme si prohlédli stáje 
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a seznámili s celkovým chodem 
objektu. Ale to už jsme se těšili 
na vyjížďku na koních. Tu jsme si 
však museli zasloužit. Koně jsme 
si museli nejdříve připravit. Vyhře-
belcovat, očistit kopyta a osedlat. 
Odměnou nám byla projížďka 
kolem statku. Někteří seděli na 
koni prvně v životě a byli z toho 

nadšeni. Po rozloučení s majitel-
kou jsme vyrazili přes Žopy do 
Přílep k přehradě. Cestou lesem 
jsme sbírali hřiby, které rostly ve 
velkém množství. Přílepskou ná-
drž kluci využili k malému osvě-
žení. Lehce unaveni jsme dorazili 
v brzkém odpoledni domů. Všich-
ni jsme se shodli, že to byla bezva 
vycházka. 

ŠKOLNÍ VÝLET DO VYŠKOVA 

V úterý 16. června 2009 se děti 
z mateřské školy a žáci první, 
druhé a třetí třídy základní školy 
vydali na výlet. Cílem naší cesty 
byl Vyškov a všichni jsme se těšili, 
jak si zaskotačíme v aquaparku 
a poznáme pravěká zvířata v Di-
noParku. K dispozici jsme měli 
vlastní autobus a tak odpadlo 

složité přestupování, mačkání se 
v hromadné dopravě nebo strach, 
že bychom autobus mohli zmeš-
kat. Cestovali jsme si pohodlně až 
do Vyškova a pan řidič nás rozvezl 
až na místa, která jsme chtěli na-
vštívit. 
Děti z mateřské školky vystoupily 
v zoologické zahradě a my jsme 
pokračovali v cestě do aquaparku. 
Ten nás opravdu nezklamal! Vnitř-
ní areál byl plný vodních atrakcí. 
Klouzali jsme se na tobogánech, 
točili se v divokém kanále, mohli 
jsme si posedět a nechat se ma-
sírovat ve vířivých proudech nebo 
jen tak plavat a proplouvat z vnitř-
ního do venkovního bazénu, kde 
byly další atrakce. Hodina a půl 
uběhla jako voda a ani jsme se 
nenadáli a už jsme se spěchali 
usušit a nasvačit, abychom mohli 
pokračovat dál. 
Dalším místem, které jsme na-
vštívili byl DinoPark. V ZooParku 
jsme nasedli do zvláštního vláčku 
– DinoExpresu a jeli přes celé 
město, až jsme zastavili před vel-
kou dřevěnou bránou. Ta se před 
námi otevřela a my jsme se ocitli 
v druhohorách mezi pravěkými 
zvířaty. Největší byl Brachiosaurus 
s výškou 8 m. Procházeli jsme 
se mezi nimi, lámali si jazyk nad 
čtením jejich názvů a poslouchali 

jejich strašný řev. Nejvíce nás 
zaujaly robotické modely, které 
se pohybovaly. Součástí parku je 
i unikátní 3D kino s panoramatic-
kou projekcí. Půjčili jsme si speci-
ální brýle, s nimiž jsme mohli sle-
dovat plastický obraz originálního 
filmu o vzniku života na Zemi. Na-
konec jsme si nakoupili netradiční 
suvenýry z druhohor v DinoShopu 
a občerstvili jsme se v DinoCafé. 
Kolem druhé hodiny jsme nasedli 
do autobusu a ujížděli směrem 
k domovu plni krásných zážitků 
z vydařeného výletu. 

1. ZÁŘÍ – HURÁ DO ŠKOLY

Prázdniny skončily a to je neklam-
ným znamením, že žáci školou 
povinní musí oprášit a hlavně najít 
doma aktovky, brašny či batohy 
a vyrazit do školy. Ne jinak tomu 
bylo i letos.
Okolí školy připomínalo mrave-
niště plné nervozity či očekávání. 
Prvňáčci tradičně i s rodiči vy-
kročili do nového světa poznání 
a neprobádaných tajů vzdělávání. 
Do lavic letos zasedlo celkem 11 
prvňáčků a celkový počet žáků 
na celé škole zůstal nezměněn, 
tedy 38. 
Již v prvních dnech nového roku 
celá škola vyrazila na úvodní 
přírodovědnou vycházku. Mladší 
směrem na Lechotice, starší se 
vydali do Přílep, kde navštívili své 
kamarády přímo v přílepské ško-
le. Paní ředitelka Alice Kučerová 
je provedla jejich velmi pěknou 
školou. Ukázala jim prostory jídel-
ny, bazénu a prostorné tělocvičny.

Projížďku jsme si museli zaslou-
žit

Školní výlet v DinoParku
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Stalo se již tradicí, že místní ZŠ 
a MŠ ve spolupráci s obecním úřa-
dem a místními spolky uspořádala 
na hřišti SK Žeranovice dětský den. 
I když jsme museli původně pláno-
vaný termín dvakrát odložit (počasí, 
technické problémy), na potřetí nám 
to vyšlo. Třetí termín byl určen na 
12. července, a zdálo se, že i ten 
kvůli počasí padne, protože dvě ho-
diny před začátkem se strhla silná 
dešťová přeháňka. Ale v 16 hodin už 
nám krásně svítilo sluníčko a tak nic 
nebránilo úspěšnému průběhu dět-
ského dne. Pro děti byly připraveny 
soutěže a různé ukázky dovednos-
tí, jako např. práskání bičem. Přijeli 

také profesionální hasiči z Holešo-
va, kteří předvedli vyproštění osob 
z havarovaného vozu, první pomoc, 
ale také uhašení hořícího vozu. Děti 
se mohly svést na bryčce a vyřádit 
ve skákacím hradu. Okolo 19. hodi-
ny začalo znovu pršet, ale i přes to 
vše můžeme říct, že se akce zdařila 
a děti pobavily.
Dne 12. září uspořádalo obecní za-
stupitelstvo ve spolupráci s místními 
spolky branný závod na ukončení 
prázdnin. Pro děti – závodníky – byly 
připraveny tři soutěžní kategorie, 
6–8, 9–12 a 13–15 let. Každá ka-
tegorie měla vyznačenu svoji trasu 
v místním lese. Celkem se zúčast-

nilo 28 soutěžících a kdo jak obstál 
se dočtete ve výsledkové listině. 
Pro naše nejmenší byly připraveny 
soutěže na hřišti, které jsme ale 
z důvodu malého množství pořada-
telů museli zrušit. Pro soutěžící byly 
připraveny ceny, a pro všechny děti 
skákací hrad. Na konec musíme 
velmi poděkovat místním hasičům, 
bez  jejichž vydatné pomoci by se 
branný závod vůbec nepodařilo 
uskutečnit. Dík patří i myslivcům, 
kteří i přes přípravu střelnice před 
závody přiložili ruku k dílu. 
Na obou z výše jmenovaných ak-
cích nemohla chybět diskotéka DJ 
Edy, kterému tímto také děkujeme.

DĚTSKÝ DEN A BRANNÝ ZÁVOD 2009
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1 Havelková Veronika
Navrátilová Barbora 0 4 4 1 2 3 0 0 14 21:04 24:34 5

2 Zámorská Kateřina
Janečková Lucie 0 4 6 1 1 2 0 0 14 18:00 21:30 1

3 Žižlavský Pavel
Josefčák David 0 4 2 0 0 3 1 1 11 19:23 22:08 2

4 Havelka Tomáš
Dokoupil Štěpán 1 3 3 0 0 3 0 0 10 20:40 23:10 4

5 Mlčák Vojtěch
Šimčík Vojtěch 0 5 1 5 2 3 0 2 18 22:00 26:30 6

6 Zámorský Petr
Janečka Tomáš 0 4 3 0 1 3 0 0 11 28:40 31:25 7

7 Janečková Zuzana
Janečka Vít 0 4 3 0 0 3 1 5 16 18:40 22:40 3

VÝSLEDKOVÁ LISTINA – BRANNÝ ZÁVOD NA UKONČENÍ PRÁZDNIN
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1 Hauptmannová Sára
Figová Simona 0 1 4 1 0 0 0 0 0 6 18:18 19:48 1

2 Fuksová Tereza
Cholastová Veronika 0 5 5 1 2 2 0 0 0 15 22:58 26:43 7

3 Marek Samuel
Řihák Martin 0 5 4 1 0 0 1 0 1 12 17:38 20:38 2

4 Mareček Kristián
Hubík David 0 4 3 4 6 2 3 0 1 23 16:25 22:10 4

5 Navrátil Jiří
Mlčák František 0 4 3 0 0 0 0 2 0 9 18:50 21:05 3

6 Wunschová Nikola
Paarová Monika 0 2 1 2 3 0 3 1 5 17 21:00 25:15 5

7 Mareček Adrian
Odstrčil Tomáš 0 3 0 0 6 6 0 2 0 17 21:50 26:05 6

1 trestný bod = 15 sekund k celkovému času



6

OHLÉDNUTÍ ZA ČTVRTLETÍM SDH
HASIČSKÝ VÝLET
 30. 6.–3. 7. 2009

Jako každý rok, tak i letos, jsme 
pro naše mladé hasiče připravili 
vícedenní výlet. Pro tuto událost 
jsme si vybrali turistickou uby-
tovnu v Karlově pod Pradědem. 
Na výlet jsme vyrazili již v úterý, 
a to hned poté, co děti dostaly 
vysvědčení. Tudíž to pro ně byla 
první odměna za školní úspěchy 
a jejich snahu. Start výletu nám 

trošku pokazil déšť, ale ani to 
nám náladu nezkazilo a nakonec 
nebylo ani proč. V Jeseníkách 
totiž krásně svítilo sluníčko a po 
dešti nebyla ani známka. Děti si po 
příjezdu rozdělily pokoje a hlavně 
se rozhodovalo, kdo, s kým a kde 
bude spát. Po vybalení všech věcí 
jsme zahájili celý výlet velkou 
poradou, kde jsme děti seznámili 
s konečnou verzí programu výle-
tu. Po poradě jsme náš program 
začali plnit. Zatímco vedoucí 
chystali velkou kopu špekáčků, 

děti hrály venku nejrůznější hry. Ti 
odvážnější se otužovali v místním 
potoku, a ne jednomu odplavaly 
papuče nebo i boty. Celý den byl 
zakončen táborákem, opékali jsme 
špekáčky a zpívali za doprovo-
du kytary. Ještě než děti ulehly, 
uspořádali jsme malou diskotéku 

a počítali jsme, že se děti unaví, 
ale opak byl pravdou. Bylo zapo-
třebí se o všechny zážitky podělit, 
mladí hasiči se o ně dělili dlouho 
do noci. O to náročnější pro ně byl 
budíček, vstávalo se brzy ráno, 
aby se stihla nachystat snídaně. 
Po snídani vedoucí dělali tousty na 
svačinu a děti se balily na výšlap. 
Před obědem jsme se rozdělili 
do skupin a vyrazili na Praděd. Ti 
nejmenší jeli autem téměř až na-
horu a starší šli cestou od Karlovy 
Studánky směrem k Bílým vodo-

pádům. Cestou jsme viděli spoustu 
malých vodopádu, kde se někteří 
i osvěžovali, dokonce se nám tam 
osvěžila i vysílačka, díky které 
spolu mohly jednotlivé skupiny 
komunikovat. Po příchodu do cíle 
byli všichni již hodně znaveni, ale 
sílu na společnou fotku jsme ještě 
našli. Po sprše na chatě jsme šli na 
večeři do místní restaurace, kde 
nás překvapili jak výbornou chutí, 
tak hlavně velkými porcemi. Po 
večeři následovaly hry ukončené 
stezkou odvahy. Ta se však nedo-
končila kvůli sousedům, kterým se 
nelíbilo, že chodíme večer do lesa. 
Ani tuto noc se toho příliš nena-
spalo, ale děti unavené nebyly… 

jen vedoucím se objevily kruhy pod 
očima. Další den jsme po vydatné 
snídani a rychlém obědu vyrazili 
do elektrárny Dlouhé stráně. Tam 
pro nás byla připravena exkurze. 
Po exkurzi bylo v plánu navštívit 
aquapark, ale exkurze se protáhla, 
takže jsme museli změnit program. 
Ale i tak jsme si užili spoustu zá-
bavy při hledání pokladu, vynaložili 
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jsme síly při přetahování a nasbí-
rali mnoho dalších zážitků. Večer 
byla diskotéka na rozloučenou. 
Ráno jsme si trošku přispali, vstá-
valo se až v 9 hodin. Po snídani 
začal velký úklid, který trval až do 
oběda. Po dobrém obědě jsme 
naložili věci, rozloučili se s cha-
tou a vyrazili k domovu. Cestou 
jsme se ještě zastavili v Olomouci 
v aquaparku, kde se děti vyřádily. 
A hurá domů. Celý výlet byl skvělý, 
děti byly naprosto hodné (tedy až 
na tři výjimky). Závěrem chci po-
děkovat vedoucím, kteří se výletu 
zúčastnili a pomohli s organizací. 
Myslím si, že kdo si nevyzkoušel 
hlídat 27 dětí, neví, co je to staros-
tí. Ale i přesto všechno se už těším 
na další rok a další výlety.

DĚTSKÝ DEN

I děti mají svůj den. Obec ve spo-
lupráci s místními spolky pro ně 
uspořádala Dětský den. Samo-
zřejmě jsme se připojili i my. Pro 
děti jsme připravili ukázku zásahu 
profesionálních hasičů z Holešo-
va. „Profíci“ dětem, ale i dospělým, 
předvedli, jak se postupuje při 
vystříhávání raněného z havaro-
vaného vozu. Připravili jsme dvě 
škodovky a do jedné z nich jsme 
posadili našeho dobrovolníka, kte-

rého hasiči následně vystříhali. Po 
ukázce profesionálů jsme přišli na 
řadu i my dobrovolní hasiči. Auta 
jsme nacpali slámou a zapálili. 

Následně jsme předvedli ukázku 
hašení požáru auta. Zásah to byl 
náročný, jelikož se auta hodně 
rozhořela. Ale i my jsme to zvládli 
uhasit, takže profesionální hasiči 
už nemuseli znovu zasahovat. 

Celá ukázka nebyla jen efektní, 
ale i poučná – jak pro nás, tak i pro 
přihlížející. Již teď přemýšlíme, co 
si připravíme na příští rok. A také 
doufáme, že nám to opět nepokazí 
déšť.

VAVŘINECKÉ HODY 

Vavřinecké hody a hasiči je již ne-
rozlučná kombinace. Každoročně 
připravujeme předhodovou a ho-
dovou zábavu a v neděli slavnost-
ní průvod na mši svatou. V sobotu 
jsme připravili zábavu, na kterou 
jsme pozvali skupinu Melody 
Boys. Ale zarazila nás minimální 

návštěvnost. A proto nás napadá 
i možnost zrušit sobotní tanco-
vačku. Ale i tak lidé, kteří přišli, 
se určitě skvěle bavili a nakonec 
i pořadatelé si zábavu skvěle užili. 
V neděli jsme se již brzy ráno sešli 
na hasičské zbrojnici. Odtud jsme 
vyrazili v doprovodu hudby, krojo-
vané mládeže a velkého zástupu 
hasičů na mši do našeho kostela. 

Po slavnostní mši si krojovaná 
mládež připravila pro všechny 
ukázky lidových tanců. Po ukázce 
jsme se opět v průvodu přemístili 
na výletiště, kde bylo připravené 
pohoštění. K večeru jsme se již 
začali připravovat na hodovou 
zábavu se skupinou Press. Je již 

tradicí, že na tuto zábavu chodí víc 
a víc lidí. Letošní návštěvnost byla 
rekordní i díky vlídnému počasí. 
Těšila nás účast přibližně osmi 
set návštěvníků. Letošní hody byly 
náročné, ale díky zapojení všech 
hasičů, hlavně těch mladých, jsme 
to zvládli snad na jedničku.
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NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ 
11. 9. 2009

I dobrovolní hasiči musí nacvi-
čovat. Proto i my nacvičujeme 
dálkovou dodávku vody. Cvičení 
se účastní celý náš okrsek, což 
jsou Žeranovice, Martinice, Horní 
Lapač a Lechotice. V nácviku jde 
především o zkoušku techniky, ko-
munikaci, ale hlavně o schopnost 
nasazení při ostrém zásahu. Voda 

se vede na vzdálenost 700 metrů. 
Vše vypuklo vyhlášením poplachu 
v 18.00 hodin. Nácvik proběhl na 
jedničku, ale ani letos se dodávka 
neobešla bez obětí, a to v podobě 
poruchy jednoho stroje a prasknutí 
jedné hadice. Ale kvůli tomu se 
přece cvičí. Po celém nácviku jsme 
se sešli na zbrojnici, kde jsme celé 
cvičení probrali. 

DĚTSKÝ BRANNÝ ZÁVOD 
12. 9. 2009

Prázdniny skončily a děti se 
opět vrátily do školy. Stejně jako 
v minulém roce obec uspořádala 
branný závod pro děti ve spolu-
práci s okolními spolky. Ale řekl 
bych spíš obec, hasiči a myslivci, 
další spolky se příliš nezapojily. 
Počasí vyšlo, jen byla škoda, 
že dětí nepřišlo víc. Byla pro ně 
připravena spousta stanovišť. Do 
disciplín se řadila střelba ze vzdu-

chovky, hod na cíl, přiřazování 
stop, odhad vzdálenosti, lanové 
překážky, střelba z paintballové 

zbraně a další. Také bylo připrave-
né bohaté občerstvení, klobásky, 
bonbony a jiné laskominy. Pro 
všechny soutěžící byly připravené 
odměny a pro ty nejlepší i medaile. 
Při této příležitosti jsme i my hasiči 
předali mladým hasičům pohár za 
celoroční činnost a reprezentaci 
našeho sboru i naší obce. Tímto 

děkuji obci za uspořádání této pěk-
né akce a věřím, že v příštím roce 
se zapojí více soutěžících.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

V letošním roce náš sbor byl povo-
lán již ke dvěma požárům.  V obou 
případech se jednalo o vypalování 
suché trávy nebo klestí. Těmto 
případům se dá předejít.  A to 
nahlášením buď na náš sbor nebo 
přímo na centrálu. Tímto se přede-
jde zbytečným požárům a násled-
ným komplikacím.

Telefonní čisla 
na SDH Žeranovice: 
starosta  732 176 223
velitel  732 140 716

Zároveň bych chtěl upozornit, že 
i nadále hledáme sponzory pro 
naše akce, jako jsou například 
drakiáda, karneval, hasičské výlety 
a další. Samozřejmě i na hasičské 
vybavení.  Za každého sponzora 
budeme vděčni. Do dnešní doby 
máme pouze dva sponzory, a to 
Obec Žeranovice a firmu pana 
Františka Tomaníka. Za to jim moc 
děkuji.

Více na 
www.sdhzeranovice.estranky.cz

Připravované akce: 
10. 10. 2009 Hasičská drakiáda
 5. 12. 2009  Mikulášský průvod

V měsíci únoru:
Vodění medvěda
Dětský karneval



MYSLIVCI V JEDNOM KOLE
Poslední informace ze života našeho 
mysliveckého sdružení se k Vám vážení 
čtenáři donesly koncem minulého roku. 
Jen co jsme se nadáli, už jsou tři čtvrtiny 
dalšího roku pryč. Žeranovickým mysliv-
cům by o tom někdo mohl povídat. Vzá-
pětí poté, co nám skončila letos po dvou 
blátivých letech bílá zima, jsme ještě 
s teplým stavebním povolením naskočili 
do kolotoče stavebních a montážních 
prací v našem areálu u Šimčíkového 
lesíka. Nebylo však možné zaměřit svoji 
činnost pouze na stavbu své „základny“. 

S končící zimou jsme opět navázali 
na dobrou tradici pomoci naší obci při 
pěstební činnosti v obecním lese. Po 
čerstvě vytěžené ploše mýtního lesa 
jsme společnými silami vyklidili plochu 
od klestu a těžební zbytky jsme spálili. 
Uvolnili jsme tak plochu již nově vzni-
kajícímu přirozenému zmlazení, které 
je nedílnou součástí obnovy lesních po-
rostů všude tam, kde je to jenom možné. 
A náš obecní les není výjimkou, přestože 

husté koberce ostružiny a maliny jsou 
pro zmlazení zásadní překážkou. Místy 
je však možné nově se rodící generaci 
lesa přirozenou cestou využít a my jsme 
se o to svojí měrou přičinili velmi rádi.
Součástí naší intenzivní péče o zvěř 
je tvorba soustavy lokalit, které budou 
zvěři přinášet dostatek krytu, klidu 
a potravy pro jejich úspěšné rozmnožo-
vání a budou pro ni ideálním životním 
prostředím. V minulosti jsme začali 
s postupnou obnovou dřevinných alejí 
podél polních cest a vraceli tak původní 
dřeviny do naší krajiny, ve které beze-
sporu tato zeleň chybí úplně anebo je 
jí žalostně málo. V letošním roce jsme 
v pozdním jaru oseli dva pozemky spe-
ciálními směskami pro zvěř, skládajícími 
se z dvou desítek druhů bylin, travin 
a plevelů. Význam těchto políček je 
obrovský, jelikož neslouží jenom zvěři, 

ale především obrovskému množství 
rozličných organismů, od savců, ptáků, 
plazů až po nesčetné množství hmyzu, 
který na těchto plochách není zasažen 
pesticidy běžně používanými v země-
dělství a nachází zde ideální prostředí 
pro svoji existenci. V současné době 
jsou políčka jedněmi z mála míst, kde 
nachází zejména drobná zvěř potravu 
i úkryt v jedné lokalitě a nemusí podnikat 
dlouhé noční či ranní cesty ze svého kry-
tu, aby se nasytila. Jsme velmi rádi, že 
někteří z Vás nám pomohli pronájmem 
či darováním svého pozemku do užívá-
ní, abychom mohli vytvářet taková místa, 
která budou pro zvířata malou „Noemo-
vou archou“. V této činnosti chceme do 
budoucna pokračovat, jelikož již dnes 
vidíme, jak i ty první dvě „vlaštovky“ ne-
sou své ovoce. Proto taky rádi uvítáme 
každého, kdo nás v této aktivitě podpoří, 
ať už je to užíváním jeho pozemku či 
jiným způsobem. 
Samozřejmostí a každoročním kolori-
tem činnosti myslivců v Žeranovicích 
jsou práce na zajištění dostatku krmiv 
k přikrmování zvěře v době nouze. Přes 
léto je nutné okopat řepu, zajistit plevy, 
obilí, opravit a vybudovat krmná zařízení 
apod. Nejinak tomu bylo i letos. Navíc 
jsme vlastními silami vypěstovali i přes 
špatné jarní období dostatek ovsa, který 
je velmi důležitý v podzimním i ranně 
zimním období zejména pro srnčí zvěř, 
které se u nás velmi dobře daří. Naši 
členové také zbudovali a stále budují 
nová krmná zařízení, zejména s velkou 
zásobou krmiva, aby se zejména mladá 
a slabší zvěř nedostávala do situace, že 
ji starší a silnější odežene a ona bude 
hladovět. Snad nejhorší jsou ty situace, 
kdy je zvěř krmena nárazově v omeze-
ných dávkách. Následkem toho si zvěř 
„nacpe břicho“ a po zpracování potravy, 
pokud se jí to vůbec podaří bez pro-
blémů, následně hladoví. V konečném 
důsledku může dojít ke zdravotním pro-
blémům či úhynu zvěře. I z toho důvodu 
tedy vytváříme po honitbě postupně síť 
velkoobjemových krmných zařízení, 
u kterých bude mít zvěř jistotu, že na 
ni kdykoliv zbude dostatek krmiva, ať je 
mladá, stará, silná či slabší. 
V průběhu léta se činnost našeho sdru-
žení stále více stáčela, jak jsem uvedl 
v úvodu, směrem k budování areálu 

chaty a střelnice. Po téměř dvouletém 
boji na poli úřednické byrokracie jsme 
konečně mohli „kopnout do země“. Do 
dnešního dne jsme odpracovali již stov-
ky hodin na mysliveckém areálu. V sou-
časné době probíhají práce na tomto 
areálu velmi intenzivně, dá se říci, že 
není týden, kdy bychom neodpracovali 
desítky hodin na budování svého snu. 
Do zimy nám ještě zbývá chatu přikrýt 
a uspořádat na ní podzimní střelecké 
závody v disciplíně Lovecký miniparkur. 
Tato krásná disciplína snad nejvěrněji 
napodobuje skutečný lov a umožňuje 
tak závodníkům, z nichž je mnoho 
i myslivců, aby si vyzkoušeli svoji mušku 
před vypuknutím hlavní lovecké sezony 
na drobnou zvěř. Zmíněný závod na 
nově se rodící střelnici v Žeranovicích 
se uskuteční v neděli 4. října a již podle 
prvních ohlasů to vypadá, že se ho zú-
častní několik špičkových střelců z řad 
reprezentace ČR v olympijských disci-
plínách Skeet a Trap, zejména zástupci 

vrcholového střediska centra sportu 
Ministerstva vnitra Kometa Brno. Je naší 
milou povinností vás vážení občané na 
tento závod pozvat. Kde jinde tak blízko 
vašeho domu můžete vidět střílet repre-
zentanty ČR, špičkové střelce z celých 
Čech i Moravy a zároveň mezi nimi 
sledovat zástupce naší obce a fandit jim, 
aby svou kůži neprodali zadarmo. Všich-
ni členové MS Žeranovice se na vás těší 
a doufají, že si ze střelnice odnesete 
krásné sportovní zážitky. 
Jak jsem se zmínil již v úvodu, čas 
neúprosně běží a rok se nám nachýlil 
pomalu ke své poslední čtvrtině. Pro nás 
myslivce je to období možná nejhezčí, 
kdy se potkáme s přáteli při společných 
podzimních honech. Zde se však nepo-
tkávají pouze kamarádi lovci, ale snad 
ještě více zde bývá každoročně přátel 
myslivosti a přírody, kteří se tak na chvíli 
dostanou pryč z každodenních povin-
ností a stráví s námi myslivci krásné zá-
žitky při pochůzce honitbou. Rád bych za 
členy MS Žeranovice vyslovil přání, že 
snad i letos bude těchto přátel myslivosti 
tolik, co v minulých letech. Všechny Vás 
rádi uvidíme 31. října, 5. prosince a tra-
dičně na Štěpána 26. prosince, kdy by 
se měly letošní společné lovecké akce 
uskutečnit. 
 Bc. Jakub Zapletal

9
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Vážená paní Vajdová, již naše babičky říkávaly: „Potrefená husa se vždycky najde.“ Ale prosíme Vás, my to 
neříkáme o Vás. My mladí ze Žeranovic jsme rádi chodili do naší školy. Rádi vzpomínáme na časy strávené 
v příjemném prostředí, dá se říci rodinném. Vzpomínáme na přísnou paní učitelku Sedlářovou, pana učitele 
Otépku, na bezvadného pana učitele Lochmana, na hodnou paní učitelku Smažilovou. Současný pan ředitel 
Libor Ševčík je bezva chlap a pro školu žije a jistě mu není lhostejné, že žáků postupně ubývá. Ne ale vinou 
školy, ale vinou rodičů. My chceme, aby naše děti (až je někdy budeme mít), chodily do školy v Žeranovicích. 
Ne do Holešova nebo Zlína. My mladí si naši školu zrušit nenecháme. Na závěr chceme všem učitelům podě-
kovat za to, že s námi měli velkou trpělivost a dokázali nás toho tolik naučit. Děkujeme. Anonym

REAKCE NA ČLÁNEK PANÍ ROMANY VAJDOVÉ – ŽERANOVJÁK Č. 2/2009

„Požehnán buď život, v němž člověk nežije pro sebe, ale 
žije a slouží bližnímu.“ M. LUTHER

Na přelomu měsíce září–října se v naší obci usku-
tečnila už třetí sbírka ošacení pro Ukrajinu. Pan Lau-
terbach, který od nás pravidelně ošacení přebírá, 
jezdí i do oblastí postižených letošními záplavami 
u nás (konkrétně Bělotín a Odry). Jako jediný, kteří 
pomáhali při odklízení škod, se vrací s humanitární 
pomocí pro ty, kteří zůstali bez domácího vybavení, 
ošacení, dokonce i bez domova. Prosíme proto ty, 
kteří se do této akce zapojí, aby věci, které by se 
daly využít a mohly pomoci, zvlášť zabalili a ozna-
čili. Budou předány lidem z uvedených obcí. Termín 
bude upřesněn místním rozhlasem a proběhne na 
obvyklém místě v pohostinství u Polášků. 
 Jana Žižlavská
„Není bohatý ten, kdo hodně má, ale kdo hodně dává.“    
 E. FROMM

VÝZVA

Na našem poli nás čekalo nemilé překvapení, které svědčí o lid-
ském lajdáctví. Ani se nám nechtělo věřit, že je někdo schopen 
likvidovat staré zavařeniny ze spíže tak špatným způsobem. 
Sklenice i s obsahem ležely poházené na poli nad Třešňovými 
sady. Takovou hanebnost způsobí jen člověk, který nemá ponětí 
o těžké práci v zemědělství a už vůbec ne o třídění odpadu. 
Nepleťme si úrodnou půdu se skládkou a neulehčujme si práci 
bezohledným chováním. Tento čin je samozřejmě také vizitkou 
člověka, která nám zrcadlí jeho domácnost… aneb „Chovejte se 
jako doma, alespoň víme, jak to u vás vypadá.“
 Jana Řiháková

NE VŽDY SE PODAŘÍ SPRÁVNĚ ROZTŘÍDIT ODPAD

Jakou jen má barvu kontejner na sklo?

SVÉ PŘÍSPĚVKY, NÁPADY, NÁZORY, 
KRITIKU NEBO POCHVALY 

MŮŽETE I NADÁLE POSÍLAT NA 
EMAILOVOU ADRESU 

sivkova.hana@seznam.cz nebo 
zeranovice@volny.cz

�������������������������
�����������������������

PŘIPRAVUJE SE
21. listopadu 2009 v 18 hodin na sále u Sedlářů 

uvede Divadlo 6. května hru LAKOMEC. 
Všichni jste co nejsrdečněji zváni!
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RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 4.–5. 7. 2009
Na úvod bych chtěl připomenout, že 
první rybářské závody v Žeranovicích 
proběhly v roce 1994, takže tohle byl 
již 16. ročník, a to bez přerušení. 
Závod byl s lovem v noci. Začátek 
v sobotu v 18 hodin a konec v neděli 
ve 14 hodin. Zúčastnilo se 111 spor-
tovních rybářů. Naposledy jsme měli 
takový počet v roce 2001 a to bylo 
113, a v roce 2000 115 závodníků. 
Uloveno bylo 75 ks ryb, z toho 68 kap-
rů, 2 amuři, 2 candáti, 1 štika.
Na 7. místě se umístil Stodola z Tlu-
mačova, chytil kapra 55 cm a vyhrál 
vidličky a vezírek. Na 6. místě se 
umístil Komárek z Chomýže, chytil 
kapra 55 cm a vyhrál brašnu a silony. 
Na 5. místě se umístil Kopřiva z Pří-
lep, chytil kapra 55 cm a vyhrál pod-
běrák a svingry. Na 4. místě se umís-
til Škrabala z Roštění, chytil kapra 
59 cm a vyhrál stoličku a krmení. Na 
3. místě se umístil Zubík z Otrokovic, 
chytil kapra 67 cm a vyhrál 2x prut.

Na 2. místě se umístil Paar ze Žera-
novic, chytil štiku 68 cm a vyhrál 2x 
naviják.

Na 1. místě se umístil Benko z Něm-
čic, chytil amura 68 cm a vyhrál hifi 
věž.

Cenu za nejvíc ulovených ryb získal 
Komárek Jaroslav z Chomýže, který 
ulovil celkem 6 kaprů a 1 candáta 
o celkové délce 319 cm a vyhrál rádio 
magnetofon.
Letošní závody můžeme hodnotit 
v celku kladně. Po osmi letech se 
nám podařilo zvýšit počet závodníků. 
Vyšel i tah s nákupem ryb víc jak o tý-

den dřív, a i to se podepsalo na počtu 
ulovených ryb a posléze i na počtu 
prodaných povolenek pro hosty přes 
prázdniny.
Po závodech byla taneční zábava, na 
které hrála skupina Eso. Počasí nám 
přálo, i když mírně sprchlo. Ovšem 
živá hudba a opět velmi bohatá tom-
bola pokaždé přivedla a udržela jak 
místní, tak i přespolní. Organizování 
dopadlo letos celkem slušně. Až na 
maličkosti se nevyskytly zásadnější 
problémy, takže si myslím, že může-
me být s průběhem naší akce spoko-
jeni, protože se po všech stránkách 
velmi zdařila. 
Za týden v sobotu 11. července pro-
běhly dětské rybářské závody. Těchto 
se zúčastnilo 28 žáků a uloveno 
bylo celkem 21 ryb, z toho 14 kap-
rů a 7 cejnů. Na 1. místě se umístil 
Navrátil Karel, chytil kapra 44,5 cm. 
Cenu za součet délek všech ryb vy-
hrál Augustin Králík, který chytil kapra 
a dva cejny o celkové délce 94,5 cm. 
Tato akce se také podařila a velmi se 
osvědčily novinky jako párek v roh-
líku a hranolky. Na závěr střelba ze 
vzduchovky na terč byla příjemným 
zpestřením a také závěrečnou tečkou 
za letošními rybářskými závody.

Za spolek rybářů 
Josef Drahotuský

NĚCO PRO ODREAGOVÁNÍ
Přijímací test do blázince
Během návštěvy v blázinci se ptá návštěvník ředitele, podle 
jakých kritérií bude rozhodnuto, zda někdo bude zavřen nebo 
ne. Ředitel vysvětluje: „No, my napustíme vanu vodou, dáme 
kandidátovi lžičku a kýbl a poprosíme ho, aby vanu vyprázdnil.“ 
Návštěvník povídá: „Aha, rozumím, normální člověk vezme 
kýbl, aby to šlo rychleji, že?” Ředitel: „Ne, normální člověk vy-
táhne špunt… Takže chcete pokoj s balkónem nebo bez?”

Proč jsem se dnes ráno probudil v nemocnici se sádrovým 
krunýřem? Když se nám nedávno rozbila sekačka na trávu, 
manželka mi neustále připomínala, abych ji opravil... Ale já jsem 
byl vždy zaneprázdněný. Na programu bylo: auto, fotbal, inter-
net, rybaření, kamarádi, hospoda... něco, co bylo pro mne mno-
hem důležitější. Nakonec přišla s nápadem, ve který doufala, 
že zabere. Když jsem přijel včera domů, seděla ve vysoké trávě 
a střihala ji malými krejčovskými nůžtičkami. Tiše jsem ji chvíli 
pozoroval a pak jsem vešel do domu. Po pár minutách jsem se 
vrátil a podal jí zubní kartáček se slovy: „Až skončíš se stříhá-
ním, drahá, mohla bys zamést dvůr.” A víc už si nepamatuju...

Říká zdravotní sestra pacientovi po operaci: „I vy jeden roš-
ťáku! Kdybyste se slyšel! Celou dobu, co jsme vás operovali, 
jste vykřikoval samá sprostá slova!” „A nebylo to tím, že jste mi 
zapomněli dát narkózu?”
 
Jede Trabant po dálnici D1 a najednou mu dojde benzín. Řidič 
zastaví a čeká, až ho někdo vezme do vleku. Zastaví mu řidič se 
Škodovkou 120 a chvíli ho vleče. Po chvíli se však na Škodovce 
něco porouchá a musí také zastavit. Za chvilku zastaví řidič 
s Volvem, zhodnotí situaci a říká: „Jak to vidím, tak Vás klidně 
vezmu na lano oba dva.” Řidič Trabantu jen jemně poznamená: 
„Ale kdybyste jel moc rychle, tak já na vás zatroubím a vy zpo-
malíte, ano?” „Spolehněte se,” odvětí řidič Volva. Na dálnici D1 
u radaru, kolem kterého právě projeli, šťouchne jeden policista 
podřimujícího kolegu a s vyjeveným obličejem se ho ptá: „Viděl 
jsi to?” Druhý odpoví: „Ne.” „Představ si, že tu teď projelo Volvo 
stoosmdesátkou!” „No a? Kvůli tomu mně snad nemusíš budit.” 
„No jo, ale za ním jela úplně stejnou rychlostí škodovka sto dva-
cítka!” „Fakt, jo?” „A to ještě není všechno. Za nimi lítal Trabant 
od jedné strany silnice ke druhé a troubil, že je chce předjet!” 



Chci se s vámi podělit o malý postřeh z nedávných dnů. 
Týká se to totiž více či méně každého obyvatele Žera-
novic. 
Přijeli k nám přátelé ze středních Čech, jak oni říkají, 
„pobejt“. Viděli jsme se po delší době a upřímně jsme se 
na sebe těšili. Po besedě u nás doma projevili též zájem 
podívat se po okolí. Procházeli jsme se po dědině a ob-
čas se ozvalo: „Hele, koukni, támhle to vokno s těma 
kytkama, to je nádhera. Hele, koukni, jak to tu maj hez-
ký.“ Nechápala jsem, co je na vysazených rostlinkách 
tak výjimečného. Kamarádka mi to hned vysvětlila. Když 
se jí letos už poněkolikáté ztratily samozavlažovací truh-
líky z oken od ulice, tak to vzdala a z muškátů a petúnií 
se raduje jen ze dvora. Nemohla tedy uvěřit, že u nás je 
to na svém místě celé léto. Musím přiznat, že ten jejich 
obdiv mě hřál u srdce, a tak jsem si řekla, že vám to 
musím říct, protože ta chvála patří vlastně vám. Vám, 
kteří se o své okolí staráte, snažíte se udělat i něco 
navíc a nejste lhostejní ke svému nejbližšímu životnímu 
prostředí.
A ještě z jedné věci byli úplně vedle. Nikdy se nesetkali 
s bílými, vápnem provedenými, nápisy před některými 
domy. Vyvolalo to v nich opravdový údiv a říkali, že to je 
náš moravský folklór. No jiný kraj, jiný mrav.
Přátelé projevili též nadšení nad kostelem, hřbitovem, 
školou a jejich okolím. Chválili upravenost a čistotu 

těchto míst (posečenou trávu, zametené chodníčky, 
pohrabané listí a větvičky) a neznělo to jako zdvořilost-
ní fráze. Já jsem si uvědomila, že to vlastně beru jako 
samozřejmost, že to tak máme, ale ono to samozřejmé 
rozhodně není. Už dávno jsem touto cestou chtěla 
poděkovat našim obecním pracovníkům a teď k tomu 
mám skvělou příležitost. Paní Andrea Nováková a pan 
Ladislav Andrýsek dělají svou práci opravdu poctivě 
a s nasazením. Je to znát téměř na každém kroku. Jak 
pěkně vypadají naše veřejná prostranství je hlavně je-
jich zásluha.
Zapomněla jsem vám říct, že ona návštěva u nás nebyla 
na hody, kdy se určitá vyšperkovanost jaksi předpoklá-
dá, ale v polovině června, tedy v obyčejné všední dny.
Občas se nám zdá, že tam za humny je tráva zelenější, 
kytky voňavější a nebe modřejší. Věřte, že všude se vy-
skytují mráčky a lidé mají své problémy a trápení. Zvlášť 
silně jsem si to uvědomila letos na začátku prázdnin, 
kdy vodní živel ukázal na mnohých místech v naší zemi 
svou ničivou sílu. Važme si toho, co máme a pečujme 
a starejme se o to každý podle vlastních možností a sil. 
Odměnou nám bude dobrý pocit, radost a možná i určitá 
hrdost, že i my jsme součástí Žeranovic. Vždyť přece 
nevíme, kdy a ke komu přijede návštěva z Čech.☺ 
S přáním krásného, barevného a štědrého podzimu se 
loučí Jana Žižlavská

NÁVŠTĚVA Z ČECH
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Vážení sportovní přátelé, po krátké 
letní přestávce se opět rozběhla 
nová fotbalová sezóna tentokrát 
pouze za účasti dvou družstev a to 
mužů a mladších žáků. Dorost jsme 
museli pro nedostatečný počet hrá-
čů odhlásit. V jarní části soutěže 
jsme příznivcům mnoho radosti 
nenadělali a i přes kvalitní podzim-
ní výsledky jsme se jen s velkou 
námahou zachránili. Kde nejsou 
výsledky tak důležité jsou mladší 
žáci, tady jde především o trávení 
volného času sportem, ale i v té-
to kategorii je touha po vítězství. 

I když se to v počátku nedařilo, 
koncem minulé sezóny přišly prv-
ní kvalitní výsledky a projevila se 
tak pravidelná účast na trénincích 
a poctivá práce trenérů. Zpestře-
ním mezi sezónami byl červno-
vý tradiční uliční turnaj, jehož vítězi 
byli všichni, kteří se ho v hojném 
počtu zúčastnili. Pod záštitou obce 
se uskutečnila akce věnovaná 
dětem, i když pro špatné počasí 
s opožděným termínem, ale zato 
zajímavým programem. Aktuální 
sezóna u mužů začala pod vede-
ním nového trenéra, kterým se stal 

pan Pavel Postava, učitel gymnázia 
ve Zlíně a bývalý reprezentant ČR 
ve futsale (halový fotbal). V našich 
dresech lze objevit i nové tváře. Na 
hostování přišli: Vojtěch Skalička 
(Fryšták), Petr Křižan (Ludslavice), 
Marek Dokoupil (Mysločovice), Mi-
chal Řihák (Holešov). Rozlosování, 
výsledky a aktuální dění lze nalézt 
na našich internetových stránkách 
(skzeranovice.tym.cz).
Jménem SK Žeranovice děkuje za 
přízeň Libor Dokoupil – sekretář 
oddílu. Roman Smýkal
 předseda SK Žeranovice, o.s.

FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL

Jubilanti 50 let:
Václav Jakubík 
Jaroslava Bojnanská 

Jubilanti 60 let:
Miroslav Navrátil 
Květoslav Řihák 

Jubilanti 65 let:
Alena Němcová 
Marie Bočková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti 75 let:
Jinřich Činoch
Ludmila Drahotůská

Jubilanti 85 let:
Vavřinec Klimek

Úmrtí:
Radek Konečný
Marie Řiháková 

Narození:
Natálie Dokoupilová
Václav Andrýsek 

Svatba:
Marcela Mališková
Jaromír Linhart

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.


