
Vážení spoluobčané,

ač se to nezdá, další čtvrtina roku je za 
námi a my můžeme opět nahlédnout 
do nedávné minulosti prostřednictvím 
našeho obecního čtvrtletníku. Než tak 
ale učiníme, chtěla bych vám všem 
jménem obecního zastupitelstva popřát 
do nového roku 2010 jen to nejlepší, do-
statek všeho, co potřebujete a přebytek 
toho, co si nejvíce přejete. Rok 2009 se 
neúprosně přehoupl a my, ať chceme či 
nechceme, musíme vyjít vstříc roku dal-
šímu. Snad bude plný překvapení, snad 
nám přinese mnoho zajímavých zážitků 
a snad bude ještě lepší než ten minulý. 
Dále bych chtěla poděkovat všem, kteří svými názory a postřehy obohacují tento čtvrtletník. Doufám, že 
budou i nadále pokračovat a vybízím také další potencionální autory článků ke spolupráci.

S pozdravem Hana Sivková

31. zasedání OZ 22. 8. 2009
OZ schválilo
• Doplnění zadání změny územního 

plánu o regulaci a výsadbu zruše-
ných polních cest.

• Nájemní smlouvu s panem Petrem 
Sedlářem za Sál u Sedlářů ve výši 
70 000 Kč za rok s platností od 1. lis-
topadu 2009 do 31. prosince 2014.

32. zasedání OZ 14. 9. 2009
OZ schválilo
• Rozpočtové změny v rozpočtu obce.
•  Rozpočtové provizorium na rok 2010 

ve výši 1/12 rozpočtových příjmů 
2009.

• Složení inventarizačních komisí.
• Úpravu cen za pronájem Sálu u Sed-

lářů s účinností od 1. 1. 2010, a to:

Plesy   6 000 Kč
Svatby  4 000 Kč
Oslavy  3 000 Kč
Pohřby  2 000 Kč
 Pronájem se počítá od 12.00 hodin 
předešlého do 12.00 hodin následu-
jícího dne, jinak se poplatek zvyšuje 
o dalších 500 Kč za každý další den.

• Navýšení ceny stočného na 100 Kč 
za osobu a rok pro trvale žijící v obci 
a na 1000 Kč za rok pro podnikatele.

UPOZORNĚNÍ

Žádáme spoluobčany, aby 
při sněžení, pokud je to mož-
né, parkovali svá auta mimo 
obecní komunikace a umož-
nili plynulé odklízení sně-
hu. Děkujeme za pochopení 
a věříme, že nám vyjdete 
vstříc.

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

4/2009
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Ve středu 14. 10. 2009 proběhlo za účasti zá-
stupců kraje, VAK Kroměříž, mikroregionu Ho-
lešovsko, dodavatele stavby a zástupců obce 
slavnostní otevření ČOV.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ČOV

REAKCE NA ČLÁNEK – Žeranovják č. 3/2009 – VZKAZ VŠEM ANONYMŮM
Když jsem si přečetla článek v Žeranovjáku č. 3/2009, tak jsem nevěděla, jestli se smát, nebo rozčilovat... 
V úvodu článku je citováno přísloví, kde se praví, že již naše babičky říkávaly: „Potrefená husa se vždycky 
najde.“ Možná tomu nerozumím, možná vám to ty babičky říkávaly špatně, ale přísloví zní jinak, a kdo jeho 
správné znění nezná, ať si otevře nějakou encyklopedii, nebo internet.
Článek s prominutím neměl hlavu, ani patu. Kdo to psal? Nedivím se, že se nepodepsal. Považuji za vr-
chol neslušnosti nepodepsat se pod něco, co napíšu a doufám, že ten, kdo schvaluje, zda bude článek 
otisknut, či nebude, už další ANONYM otisknout nenechá. Věřím dál, že v Žeranovicích jsou moudří lidé, 
kteří se nestydí za své názory.
Nebudu dál vysvětlovat, co už jsem jednou vysvětlovala. Není rozhodně mým zájmem brát mladým ze Že-
ranovic jejich školu, ani jejich pana ředitele a další učitele. Přeji jim, aby jejich děti do zdejší školy opravdu 
chodily, aby se ti odvážní mladí nikam z obce nestěhovali a byli jí stále věrní. Copak někdo ví, kam ho život 
jednou zavane? Nejsem jediná, kdo nedal dítě do Žeranovic do školy, nebo dokonce do školky ... nechcete 
snad, abych všechny ty lidi jmenovala?
Na závěr bych chtěla uvést, že mladí lidé ze Žeranovic mají určitě jiné zájmy a starosti, než rozebírat, které 
dítě kam chodí do školy. Není nic jednoduššího, než se schovat do davu, nebo anonymu. 

Romana Vajdová

Ve středu 28. 10. 2009 proběhl pro veřejnost na 
budově ČOV Den otevřených dveří pro veřejnost. 
Přišlo se podívat asi 70 občanů obce, kterým byl 
podle zájmu vysvětlen provoz čističky.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA 
BUDOVĚ ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD
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Podle dlouholeté tradice je neodmyslitelnou sou-
částí vánoční atmosféry nejen sváteční večeře, 
hromada dárků, ale i krásně nazdobený strome-
ček. Jakou pohodu však mohou do rodiny přinést 
stromky, které jsou pořízeny nečestnou cestou? 
I v dnešní nelehké době se přece dá sehnat krásný 
stromek za dobrou cenu, proto se dá jen těžko po-
chopit, proč se někteří lidé uchylují k tak sprostému 
činu, jako je loupež. 

VÁNOCE, SVÁTKY KLIDU, 
MÍRU A POHODY???

Zloděj pravděpodobně přecenil své schopnosti a po-
slední, v pořadí šestý stromek už nestihl nebo nezvládl 
naložit a odvézt.

Není divu, že pěkně vzrostlé smrčky u vodárenské ná-
drže nad naší obcí u Rackové přitahovaly pozornost 
a přilákaly zloděje.
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Dne 13. 12. 2009 se uskutečnil již tradiční předvánoční 
jarmark v zasedací místnosti OÚ v Žeranovicích. Lidé 
z naší farnosti vytvořili mnoho zajímavých a krásných 
výrobků např. zdobené perníčky, vánoční cukroví, pletené 
rukavice a ponožky, ozdoby háčkované i z včelího vosku, 
svícny či různé dekorace. Své šikovné ruce ukázaly také 
děti z místní ZŠ a mladí hasiči. Jarmark obohatila výstava 
výtvarných děl místních obyvatel. Jindřich Khain a Josef 

Andrýsek ukázali své řezbářské umění, Oldřich Zapletal 
a Jana Jurášková z Rackové vystavili své obrazy. K vy-
tvoření pěkné atmosféry a dobré pohody přispěl také 
místní pěvecký sbor. Je potěšující, že na tuto akci přišlo 
velké množství lidí, místních i hostů, kteří si našli v před-
vánoční době čas a přišli podpořit dobrou věc. Výtěžek 

z prodeje byl určen na projekt Adopce na dálku. Děku-
jeme OÚ za zapůjčení prostor zasedací místnosti. Dále 
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili a pomohli 
při přípravě a organizaci výstavy a jarmarku. Též je třeba 
poděkovat těm, kteří přišli, otevřeli svá srdce i své dlaně 
a ocenili práci druhých. Děkujeme a těšíme se na další 
setkání s vámi. Srdečně vás zveme na Farní odpoledne, 
které se uskuteční 24. 1. 2010 na Sále u Sedlářů 

Otec Antonín a pastorační rada žeranovské farnosti

JARMARK V ŽERANOVICÍCH

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 29. listopadu 2009 proběhlo v obřadní síni 
Obecního úřadu v Žeranovicích vítání občánků 
do života. Přivítáni byli: Jaromír Linhart, Nikol 
Vojáčková, Natalie Dokoupilová, Václav And-
rýsek a Aneta Kublová. 

Přejeme jim do života jen vše nejlepší.
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DRUŽINA V NAŠÍ ŠKOLE

Družina pro děti působí v naší základní 
škole již velmi dlouho. Dříve nebyla 
součástí základní školy, ale mateřské 
školy. Školkové děti měly odpolední klid 
a školní děti si hrály, stavěly… Školko-
vou družinu navštěvovaly děti, jejichž 
rodiče i prarodiče pracovali a děti byly 
pod pedagogickým dohledem. 
S novou přístavbou základní školy bylo 
více místa ve škole – jedna volná třída 
a družina se stala součástí základní 
školy. Přibyla nová funkce vychovatelka 
ve školní družině. To je trocha historie.
Školní družina při základní škole má 
kapacitu 25 dětí. Průměrně dochází 
23 dětí a některé děti zde čekají na 
kroužky, odpolední vyučování. Věkové 
složení je od 1. ročníku včetně 5. roční-
ku. Společně s dětmi se snažíme naši 
družinu dotvářet do hezkého vzhledu 
výzdobou, pomůckami, knihami, vý-
stavkami vlastních prací dětí. 
Družináři navštěvují školní družinu po 
skončení vyučování, společně jdeme 
na oběd a potom se věnujeme odpočin-
kové, zájmové, rekreační činnosti. Vše, 
co děláme ve školní družině, navazuje 

na získané poznatky ze základní ško-
ly. Ve školní družině formou vlastního 
zájmu dětí, tvořivostí, hravostí, snaže-
ním, kamarádskou pomocí, příkladem 
starších mladším – u nás se nedávají 
známky ale odměny. 
Děti ve školní družině mají k dispozici 
všechny učebny školy – počítačovou 
třídu, kde si hlavně prváci a druháci 
procvičují školní programy, interneto-
vou třídu – starší děti si na internetu 
doplňují poznatky k učivu (někdy se 
zdokonalují v paměťových hrách). 
Tělocvičnu v zimním období a školní 
zahradu – hlavní činností je kopaná, 
vybíjená nebo jenom rekreační činnost 

STŘÍPKY Z NAŠÍ 
ŠKOLY

Bezva přednáška

Den s policií ČR

Fotbalový turnaj v Ludslavicích
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– průlezky, skluzavka, chůdy, kruhy… 
Ve školní družině se hlavně orientujeme 
na výtvarné a pracovní činnosti a těmito 
díly zdobíme školu. 
Ve školním roce 2009–2010 jsme si 
pořídili do školní družiny stolní fotbal. 
Děti byly nadšeny. Hrají i děti z jiných 
tříd o přestávce. Hráli jsme podzimní 
kolo turnaje ve stolním fotbale – jed-
notlivci i dvojice, každý ročník zvlášť. 

Za nastřílené góly byly děti odměněny 
– 1., 2. a 3. místo – a všichni účastníci 
dostali diplomy. Odehrajeme ještě zim-
ní, jarní turnaj a potom budou vyhlášeni 
absolutní vítězové s největším počtem 
nastřílených gólů.
Pobyt dětí ve školní družině je různo-
rodý, zajímavý, měnící se s ročními 
obdobími a hlavně dle zájmu dětí a jim 
nabízených činností. Děti si aktivně od-
počinou od školních povinností a potom 
se doma s větší chutí vrátí ke školnímu 
učivu.

Marie Konečná,
vychovatelka školní družiny

Divadelní představení Dva tatínci 
a jeden drak

Velké zaujetí

Vycházka zámeckou zahradou v Holešově Snad budoucí policistky
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OHLÉDNUTÍ ZA ČTVRTLETÍM SDH
ZÁVODY MH MORKOVICE 
19. 9. 2009

Po dlouhé době jsme opět vyra-
zili na závody a to do Morkovic 
na netradiční přespolní běh. Je 
to prakticky příprava na podzim-
ní soutěž Plamen. Do boje jsme 
vyslali i spoustu nových členů, 
kteří si mohli závody vyzkoušet 

nanečisto. V závodech jsme 
sice neobsadili tzv. bednu, ale 
to vůbec nevadí, jelikož jsme si 
celý den užili nejen závodem, 
ale i spoustou her. Mladým hasi-
čům děkuji za jejich nasazení při 
závodech a věřím, že jednou to 
vyjde a obsadíme jedno z výher-
ních umístění.

PLAMEN 17. 10. 2009

Podzimní soutěž Plamen je ukon-
čení celoroční činnosti mladých 
hasičů. Letos byly závody v Míš-
kovicích. Celým závodem nás 
doprovázel vytrvalý déšť a mož-
ná i proto jsme do boje vyslali 
pouze dvě družstva, jedno starší 
a druhé mladší. Obě družstva bo-

jovala v přespolním běhu. Jelikož 
byla celá trať jedna veliká bahen-
ní lázeň, měli to mladí závodníci 
při běhu velmi náročné. Nelehký 
úkol to byl i pro nás, jelikož jsme 
je v cíli nemohli ani poznat. Po 
doběhnutí našeho nejmladšího, 
který se na chvilku i ztratil, jsme 
se vydali celí promočení, špinaví 
a vyčerpaní k domovu.

DRAKIÁDA 25. 10. 2009

Ani tento rok nesměla chybět 
tradiční Drakiáda. Kvůli nepřízni 
počasí jsme museli Drakiádu 
dvakrát přeložit, na potřetí nám 
to však konečně vyšlo. Drakiádu 
jsme začali chystat už dopoledne 
a musím pochválit mladé hasiče, 
kteří nám přišli pomoct, takže 
vše šlo hezky od ruky. Odpoled-

ne krásně svítilo sluníčko, ale 
chybělo to nejdůležitější – vítr, 
to však těm nejmenším vůbec 
nevadilo. 
Při příchodu se děti zaregis-
trovaly, dostaly startovní číslo 
a také sladkosti. Byla připravena 
spousta her, letošní novinkou 
byla tombola, která se losovala 
podle startovních čísel. V tom-
bole mohly děti vyhrát spoustu 
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krásných cen – od potřeb do 
školy až po hračky. Další no-
vinkou byla hlavní cena – velká 
stolní hra Osadníci z Katanu, 
která byla udělena jako odměna 
za nejlépe létajícího, vlastnoruč-
ně vyrobeného draka. Všechny 

děti něco vyhrály, takže domů 
odcházely s radostí. Měli jsme 
připravené i občerstvení jak pro 
děti, tak i pro rodiče. Celé odpo-
ledne jsme si všichni krásně užili, 
jak pořadatelé, tak i děti. Už teď 
se těšíme na další Drakiádu. 

SV. MIKULÁŠ 5. 12. 2009

Stejně jako každý rok, tak i letos 
nás přišel zkontrolovat svatý Mi-
kuláš se svojí početnou družinou. 
Den předtím jsme navštívili školní 
besídku, kde Mikuláš s anděly 
a čerty rozdal spoustu dárečků 
hodným dětem. Další den nave-
čer začal svatý Mikuláš obcházet 
domy, kde navštívil děti, které měl 
u sebe zapsané jako hodné či 
zlobivé. Letos počasí vyšlo, nebyl 
moc velký mráz, ani nepršelo jak 
minulý rok, takže jsme všechno 

stihli v dobrém čase. Nesměla 
také chybět návštěva Zámecké 
hospůdky a také horního sálu, 
kde bylo ještě pár dětí, kterým 
jsme rozdali poslední dárečky. Už 
teď se těšíme na příští rok.

JARMARK 10. 12. 2009

Předvánoční jarmark je krásná 
tradice, kterou je potřeba pod-
porovat. Proto náš sbor nakoupil 
materiál a mladí hasiči z něj vy-
tvořili krásné výrobky, které jsme 
nabídli k prodeji. 
Nechybělo ani tolik oblíbené ma-
lování na sklo, výroba přáníček, 
svícnů a spousta dalšího. 
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Mládež vše dělala s radostí 
a hlavně s dobrým pocitem, že 
pomáhá dobré věci. Zcela jistě 
budeme v této tradici pokračovat 
i nadále, dokud to bude v našich 
silách.

VÁNOČNÍ UZLOVANÍ 
28. 12. 2009

O Vánocích nespíme ani neza-
hálíme. Vyrazili jsme na uzlo-
vací závody do Nové Dědiny. 
Do závodů jsme nasadili jedno 
pětičlenné družstvo a dva jednot-

livce. Soutěžilo se v co nejrych-
lejším uvázání uzlů, které mladí 
hasiči musí znát.  Závody se nám 
příliš nevyvedly, ale naštěstí se 
řídíme heslem: „Není důležité 
vyhrát, ale zúčastnit se“ a to my 
plníme na jedničku. Mladé hasiče 
závodění baví, i když nevyhráva-

jí. Po závodech dostali závodníci 
za odměnu kopu hranolek, a poté 
jsme se vydali domů.

CO NÁS ČEKÁ V PRVNÍ 
POLOVINĚ ROKU 2010?

•  Vodění medvěda 13. 2. 2010
•  Dětský karneval 6. 3. 2010
•  110. výročí založení Sboru 

dobrovolných hasičů Žera-
novice 5. 6. 2010



OBECNÍ KNIHOVNA MÁ CO NABÍDNOUT
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Když se blíží Vánoce, přichází na pořad vymýšlení 
dárků pro nejbližší. Téměř každý druhý v tuto chvíli 
považuje knihu za vhodný dárek pod stromeček. Já 
osobně mám Vánoce spojeny s alespoň jedním půl-
dnem klidu, kdy si – obložená cukrovím – vychutná-
vám knížky, které jsem našla pod stromečkem. 
A Ježíšek letos naděloval bohatě i v naší obecní 
knihovně. Z novinek upozorňuji především na regio-
nální tituly: Historické pohlednice Holešova, Kostely 
na Valašsku, Valašsko ve starých fotografi ích, Gab-
ra a Málinka – povedené dcerky. 
Knihovna vám má co nabídnout. I když jsme letos 
při pravidelné revizi vyřadili 132 knih pro jejich opo-
třebení nebo tematickou zastaralost, získali jsme 
během roku celkem 596 knih nových. Přes 50 knih 
bylo zakoupeno z obecních prostředků, převážnou 
část jsme však získali darem od našich občanů. 
Chci touto cestou poděkovat všem štědrým dárcům. 
Oni stáli před problémem, co se starými knihami. 
Třeba z nedostatku místa, či nečekaných dědictví 

soukromých knihoven. A rozhodli se správně, proto-
že jen barbaři házejí knihy do stoupy. 
Mně osobně udělaly dary dvojnásobnou radost. Nej-
prve jako knihomolovi. Přebírala jsem se těmi kni-
hami, okouzlovaly mě zpracováním, rokem a mís-

tem vydání, slavnými jmény. Představovala jsem 
si i příběhy těch knih samotných. Jako knihovnice 
jsem byla nadšena literárními skvosty. Tolik knih 
bychom si nemohli dovolit nakoupit, navíc mnohé 
tituly už dlouho nevycházejí. K přibližnému počtu 
1900 našich knih je třeba přidat 180 knih z Knihovny 
Kroměřížska a 106 knih z Městské knihovny Hole-
šov, což jsou výměnné soubory. Upozorňujeme, že 
obecní knihovna má zpracován veškerý knižní fond 
v automatizovaném knihovním systému. K vyhledá-
vání knih můžete nově využít elektronický katalog 
knihovny, který najdete na internetu na adrese http:
//www.zeranovice.cz/ v odkazu knihovna.
V knihovně jsme pro vás. Rádi poradíme a poslou-
žíme. 

Mgr. Jarmila Odstrčilová, knihovnice

POZVÁNKA NA PLES
Spolek rybářů Žeranovice Vás co nejsrdečněji zva na 

Rybářský ples, 
který se koná 30. ledna 2010 na Sále u Sedlářů. Začátek ve 20. hodin. 

Občerstvení a tombola zajištěna. K tanci a poslechu hraje skupina ESO. 
Srdečně zvou rybáři.
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Letošní Mikulášská nadílka zde 
totiž proběhla v pohádkovém 
duchu. Zdravé jádro návštěv-
níků a zaměstnanců hospůdky 
si nacvičilo pohádku Princezna 
ze mlejna. Herci nás přesvěd-
čili o talentu jak hereckém, tak 
i pěveckém. Představení sklidilo 
velký potlesk, což je důkazem 

toho, že se to všem moc líbilo. 
V pohádkových rolích se před-
stavili a skvěle nás pobavili: 
Milan Janál jako Jindřich, Hana 
Juráňová jako Eliška, Eda Běčák 
jako knížepán, Lucie Mlčáková 
jako vodník, Libor Dokoupil jako 
pantáta, Stanislava Figová jako 
čert, František Mlčák jako čaro-

dějnice, Johana Odstrčilíková 
jako „žán“ a Nela Matulová jako 
vypravěčka. Již teď se těšíme na 
další vystoupení. Po představení 
navštívil osazenstvo také Mikuláš 
se svou družinou a obdaroval ne-
jen děti, ale i ty dříve narozené.

Za spokojené publikum 
Hana Sivková

I V HOSPŮDCE NA HŘIŠTI TO ŽIJE

V sobotu 21. 11. 2009 hostovalo v naší obci Divadlo 
6. května Holešov. Na Sále u Sedlářů se představi-
lo s divadelní hrou Lakomec od Moliera.K potěšení 

herců i našemu shlédlo představení asi na 80, dou-
fáme, že spokojených diváků. A už nyní se těšíme, 
co si pro nás toto divadlo přichystá v příští sezóně.

LAKOMEC

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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Jubilanti 50 let:
11. 11. Tomaníková Bronislava
28. 11. Klimek Miroslav
14. 12. Smýkal Antonín 

Jubilanti 60 let:
 3. 10. Krajča Věroslav
18. 10. Pálka Lubomír
24. 12. Hiblerová Helena 

Jubilanti 65 let:
27. 11. Janál Josef
 8. 12. Kovářová Marie

Jubilanti 70 let:
14. 10. Cholastová Anna
17. 12. Halaštová Ludmila
28. 12. Smýkal František

Jubilanti 75 let:
 6. 10. Důbravčíková Božena

Jubilanti 80 let:
12. 11. Odstrčilová Milada
20. 12. Dokoupilová Marie

Jubilanti 85 let:
 2. 11. Odstrčilová Anežka

Narození:
Aneta Kublová
Jana Vybíralová
Denisa Josefčáková

Svatby:
Zdenek Vyňuchal
a Jarmila Klabačková
Hana Matulová 
a Tomáš Tomanec

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Tiráž:
Žeranovják vydává OZ obce Žeranovice 
pod redakčním vedením Hanky Sivkové
Náklad: 260 kusů
e-mail: zeranovice@volny.cz
www.zeranovice.cz
Grafi cká úprava, tisk a knihařské zpracování: kolektiv 
žáků a učitelů polygrafi ckých oborů Střední průmyslové 
školy polytechnické - Centra odborné přípravy Zlín
Výtisk neprošel jazykovou korekturou.

Sedí dvě blondýnky v restauraci a objednají si pizzu. 
Číšník se ptá: „Chcete ji rozkrájet na čtyři nebo na osm 
dílů?“ A jedna z blondýnek odpoví: „Na čtyři, osm by-
chom nesnědly.“

K zubaři přijde pacient s bolavým zubem. Doktor ho 
prohlédne a říká: „Nedá se nic dělat, musím vrtat hodně 
hluboko, až na nerv.“ „Tak to se, pane doktore, zapotíte! 
Já mám totiž nervy v pr…!“

Jsou dva hadi a jeden povídá druhému: „Ty, Franto, 
jsme my jedovatí hadi?“ „Ne proč?“ „Uf, to se mi ulevilo, 
protože já sem se před chvilkou kousl do jazyka.“

Na policii zazvoní telefon. Náčelník zvedne sluchátko 
a slyší: „Pane veliteli, dnes odpoledne přivezou Nová-
kům dřevo!“ „Ale proč mi to říkáte, na tom přece není 
nic trestného,“ diví se náčelník. „Ale, pane veliteli, v jed-
nom polínku je ukryto půl kila heroinu!“ „No, to už je 
zajímavé, děkuji za informaci,“ říká náčelník a za chvíli 
už zvoní telefon u Nováků: „Nazdar Karle, tady Pepa. 
Hele, přijedou ti pořezat to dřevo. Bude to ta samá par-
ta, co ti minulej tejden zryla zahradu!“

NĚCO PRO ZASMÁNÍ  

4 2 5

7 9 2

5 4

2 3 9

8 4 7

1 2 7

7 6

9 4 1

6 8 3

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 žád-
ném z devíti vyznačených menších čtverců.

SVÉ PŘÍSPĚVKY, NÁPADY, NÁZORY, 
KRITIKU NEBO POCHVALY 

MŮŽETE I NADÁLE POSÍLAT NA 
E-MAILOVOU ADRESU

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


