
Vážení spoluobčané,

opět se vám do rukou dostává číslo obecního časopisu, 
což neznamená nic jiného než to, že utekly další tři měsí-
ce a léto nás vítá s otevřenou náručí. Sice se nás příroda 
snažila trochu zmást a naservírovala nám pěkně dlouhé 
období dešťů, záplav a bláta. Na druhou stranu, ten, kdo 
má pod čepicí, zasel na jaře místo obilí rýži. Nyní už se na 
nás ale usmívá sluníčko a i my, kteří jsme zase neorigi-
nálně zaseli obilí, můžeme také vesele vstoupit do tohoto 
krásného období. Přeji vám klidné, ale ne nudné, horké, 
ale ne dusné a dlouhé, ale ne zdlouhavé léto plné nových 
a zajímavých zážitků.  

Hana Sivková

38. zasedání OZ 10. 5. 2010
OZ schválilo
•  Výběrové řízení a smlouvu o dílo 

na vybudování chodníku na Bařině, 
jehož vítězem se stala firma SUS 
Kroměříž.

39. zasedání OZ 2. 6. 2010
OZ schválilo
•  Bezplatný pronájem dvou učeben pro 

Základní uměleckou školu Holešov 
v místní Základní škole na výuku 
dětí.

•  Dotaci 20 000 Kč SDH Žeranovice na 
oslavu 110. výročí založení sboru.

40. zasedání OZ 16. 6. 2010
OZ schválilo
•  Stanovy DSO mikroregion Židelná.

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

2/2010

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 
KONANÉ VE DNECH 28. 5.–29. 5. 2010 

Výsledky hlasování za územní celky – obec: Žeranovice 

Okrsky Voliči 
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

% platných 
hlasůcelkem zpr. v %

1 1 100,00 590 354 60,00 354 353 99,72

Strana Platné hlasy
číslo název celkem v %

1 OBČANÉ.CZ 0 0,00
4 Věci veřejné 49 13,88
5 Konzervativní strana 0 0,00
6 Komunistická strana Čech a Moravy 43 12,18
9 Česká strana sociálně demokrat. 61 17,28

12 Moravané 6 1,69
13 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 24 6,79
14 STOP 2 0,56
15 TOP 09 53 15,01
17 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lidová 53 15,01
18 Volte Pravý Blok www.cibulka.net 0 0,00
20 Strana zelených 1 0,28
21 Suverenita - blok J. Bobošíkové 13 3,68
23 Česká pirátská strana 3 0,84

Strana Platné hlasy
číslo název celkem v %

24 Dělnická strana sociální spravedl. 3 0,84
25 Strana svobodných občanů 1 0,28
26 Občanská demokratická strana 41 11,61
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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

BYDLIŠTĚ – ŽERANOVICE, ČÍSLO POPISNÉ 1
Nebylo možné si nevšimnout, že se do Žeranovic 
nastěhovali noví obyvatelé. Nejenom, že bydlí 
stylově na zámku, ale taky si žijí na pěkně vysoké 
noze. Ano jistě, řeč není o nikom jiném než o dvojici 
čápů, ze kterých se snad brzy stanou starostliví ro-
diče. Jistě nám tento páreček odpustí naše zvídavé 
pohledy a časté pozorování. Pro některé z nás se 
totiž určitě jeví zajímavějšími než televize. Vypa-
dá to, že se nenechali rozhodit rozruchem, který 
se kolem jejich bydliště udál v posledním měsíci. 
Byli přistiženi, jak vesele klapají do rytmu taneční 
hudby mažoretek a ustáli i rockovou zábavu. Byl to 
pro ně křest ohněm, který zvládli na jedničku, proto 
budeme doufat, že si zámeckou věž oblíbí natolik, 
že se příští rok vrátí celá rodinka… Vždyť mají ještě 
3 „stavební parcely“ volné.
 Hana Sivková

Foto M. Sivková

DOBROČINNÝ BAZÁREK

V první polovině měsíce června 
proběhl dobročinný bazar na sále 
U Sedlářů. První týden lidé přiná-
šeli ze svých domácností věci, 
které darovali jednak k prodeji 
a pak také potřebným na Ukraji-
nu. Další týden se darované věci 
prodávaly a výtěžek z tohoto pro-
deje činil 4 240 Kč. Tyto finanční 
prostředky budou použity na 
charitní účel. Chtěli bychom sr-
dečně poděkovat všem dárcům 
z naší obce i z okolí za štědrost, 
solidaritu a velkorysost. Zvláštní 
poděkování patří OÚ Žeranovice 
za bezplatný pronájem sálu.

DĚTSKÝ DEN

Dne 16. 6. 2010 proběhl na výletišti u zámku dětský den. Obec, škola, 
hasiči a myslivci ve spolupráci s TYMY Holešov připravili řadu soutěží 
na téma pohádkového lesa. Dále se děti mohly vyřádit ve skákacím 
hradě, zhlédnout ukázku práce s bičem nebo absolvovat projížďku na 
historické sajdkáře. Velkou radost vzbudilo policejní auto, ve kterém si 
děti mohly vyzkoušet, jaké to je, být policistou. Po celou dobu akce se 
návštěvníci mohli občerstvit zmrzlinou nebo zasytit uzeninou z udírny. 

Dne 2. 5. proběhlo v naší obci další Vítání občánků. 
V této krásné tradici byli do života obce panem sta-
rostou přivítáni Martin Boček, Denisa Josefčáková 
a Jana Vybíralová. Obecní zastupitelstvo přeje 
rodičům hodně síly, zdraví, důslednosti, trpělivosti 
a lásky při výchově potomka. 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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POSEZENÍ S DŮCHODCI

Čtrnáct dní po velikonocích 
pořádal Obecní úřad besedu 
s důchodci. Tento termín se už 
po několikáté osvědčil, neboť 
se nikdo nemusel bát ani horka, 
ani sněhu a náledí. A kdo měl 
přece jen problém s dopravou, 
ten si mohl objednat dovoz na 

Obecním úřadě. Obecní zastu-
pitelé a snad i sluníčko zvalo 
všechny na sál U Sedlářů, kde 
na každého čekal tácek s cuk-
rovím a koláčky. Besedu zahájili 
ti nejmenší, školkaři a školáci, 
tudíž vnoučci všech přítomných 
a i proto byli za velkou snahu 
odměněni obrovským potles-
kem. Po tanečcích, básničkách 
a vystoupení žabiček následo-

vala večeře. K tanci, posle-
chu a dobré náladě hrál pan 
Alois Cholasta a občas se 
přidal zpěvem i náš ženský 
sbor. V průběhu večera ješ-
tě vystoupili naši tanečníci, 
sourozenci Ponížilovi a Vy-
bíralovi, kteří podali krásné 
výkony a všem se líbili. Při 

pivu a vínku se všichni dobře po-
bavili, probrali radosti a zajíma-
vosti v rodinách i obci a mnozí 
alespoň na chvíli zapomněli na 
bolesti a strasti, jež přináší život. 
Při zpěvu a tanci hodiny rychle 
uběhly, ale mnozí z přítomných 
nás ujistili, že už se těší na se-
tkání v příštím roce 2011.
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15. 5. proběhla mše sv. u kaple svatého Jana 
Nepomuckého. I přes větrné počasí přišli farníci 
a oslavili svátek tohoto českého patrona. Děkuje-
me všem, kteří se zapojili do příprav této slavnosti 
a úklidu okolí kaple.

V předvečer slavnosti Seslání Ducha Svatého jsme 
se netradičně sešli v kostele k slavení večerní vigi-
lie. Do programu se také zapojili mladí biřmovanci.

Jako každý rok, tak i letos přistoupilo 7 dětí k 1. sva-
tému přijímání. Byl to pěkný svátek pro jejich rodiny 
i pro celou farnost. Chtěli bychom poděkovat rodi-
čům za úklid kostela i za ostatní přípravu. 
3. 6. na svátek Těla a Krve Páně (lidově též Božího 
Těla) proběhl po mši sv. v ulici Za humny liturgický 
průvod za doprovodu farníků a malých dětí s ma-

minkami. Děti sypaly okvětní plátky a květiny na 
cestu v průvodu. Na konci ulice jsme se zastavili 
u oltáře a otec Antonín požehnal celou vesnici.
5. 6. naši hasiči oslavili 110 let trvání sboru a při této 
příležitosti přišli poděkovat do farního kostela za 
živé i zemřelé členy a za svou činnost. V obětním 
průvodu přinesli svíci s ornamentem sv. Floriána 
a  ručně vyřezávaný dřevěný reliéf s tímto světcem. 
Obojí bylo v závěru mše sv. požehnáno.

ZE ŽIVOTA NAŠÍ FARNOSTI

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
POZNEJ a CHRAŇ!

Ekocentrum Čtyřlístek ze Zlína po-
řádá každoročně ekologickou sou-
těž POZNEJ a CHRAŇ! Nejinak 
tomu bylo i letos, kdy se 8. dubna 
mladší žáci 4.–5. ročníků z oblasti 
Kroměřížska sjeli do holešovského 

TyMy centra, aby se popasovali ve 
znalostech přírody. Ani naše škola 
nezůstala pozadu a vyslala do 
„boje“ dokonce tři hlídky, z nichž 
ta ve složení Jirka Navrátil, Martin 
Řihák a Tomáš Odstrčil si počínala 
velmi slušně. Dopředu připravený 
plakát na téma „Les“ připravený 

žáky 3. a 5. ročníku ve výtvarné 
výchově pod vedením paní učitel-
ky Evy Bednaříkové byl dokonce 
vyhodnocen mezi třemi nejlepšími 
a vystaven ve Zlíně na výstavce 
v 21. budově Krajského úřadu, tzv. 
mrakodrapu.
 Mgr. Radovan Machálek

rozdělení název školy jména týmu plakát test poznáv.
body 

celkem
pořadí

J Církevní ZŠ Kroměříž Procházková 68 31 99 1

L ZŠ a MŠ Loukov Krbálek 68,5 30 98,5 2

L Cirkevní ZŠ Zlín Ženožičková 71,5 26 97,5 3

J Církevní ZŠ Kroměříž Hlobilová 60,5 32 92,5

J 3. Základní škola Holešov Šando 65,5 26 91,5

L 3. Základní škola Holešov Krumpolcová 64 22 86

J ZŠ Hulín Macháček 62 21 83

L ZŠ a MŠ Žeranovice Navrátil, Odstrčil, Řihák 55,5 27 82,5

L Církevní ZŠ Kroměříž Pavlíková 56,5 26 82,5

L ZŠ Bratrství, Bystřice p. Host. Herman 58,5 24 82,5

L ZŠ a MŠ Tečovice Herman 58,5 23 81,5

J ZŠ a MŠ Žeranovice Cholastová, Fuksová, Nováková 54 24 78

J ZŠ a MŠ Tečovice Kubáčková 55,5 22 77,5

J ZŠ a MŠ Loukov Šenovská 42 31 73

L ZŠ Hulín Holubová 50 22 72

J 3. Základní škola Holešov Faulant 47 20 67

L ZŠ a MŠ Žeranovice Hubík, Mareček, Smýkalová A. 38 27 65

L 3. Základní škola Holešov Hendrychová 42,5 22 64,5

J 3. Základní škola Holešov Ivánková 1 30 16 46

J 2. ZŠ Smetanovy sady Holomek 28 11 39

EJHLE, ŽÁBA!

Dne 20. 4. 2010 děti ze školy 
i školky absolvovaly přednášku 
nazvanou Ejhle, žába! S povídá-
ním o žabkách přijela paní Věra 
Malátková z Ekocentra Podorlic-
ko, zaštítěná přírodovědným od-
dělením muzea v Přerově. Svým 
nadšením děti přímo vtáhla do 
světa těchto nenápadných živo-
čichů, kteří se i u nás ve vesnici 
každoročně ozývají s jejich kon-
certem. Děti mohly vidět několik 
druhů žabiček a čolků, sledovat, 
jak se pohybují, dotknout se jich, 

slyšet i jejich hlas. Přestože se 
nedokážou proměnit v princezny, 
či sličné prince, mají krásné oči, 
dokážou pozměnit barvu kůže 
podle okolí apod.

Věděli byste například, že:
–  žába nežije převážnou část 

života v rybníce, ale v lese, do 
rybníka putuje jen v době roz-
množování,

–  každá žába se rozmnožuje jen 
v rybníce, či louži, kde se vy-
líhla, takže pokud jí ho lidé za-
sypou, nebo vyschne, nemůže 
se rozmnožovat,
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–  na zimu se žába zahrabává až 
1 metr pod zem, aby nezmrzla,

–  rosnička opravdu leze vzhůru 
za pěkného počasí za hmyzem 
– dokáže vyšplhat až na 5 m 
vysoký strom pomocí přísavek 
na prstech,

–  dospělosti žába dosahuje 
v 5 letech,

–  dospělosti se dožije jen jedna 
žába ze sta, ale i potom je 
v ohrožení – například, má-li 
při každoročním jarním puto-
vání do svého rybníka překro-

čit vozovku, což jí trvá třeba 
i 3⁄4 hodiny, proto potřebují 
žáby v měsících svého puto-
vání často pomoc a ochranu 
lidí,

– žába se dožije až 20 let,

–  ropuchy nejsou jedovaté – vy-
lučují jen sekret, který může 
ochromit nanejvýš komára nebo 
mušku, u lidí může způsobit jen 
výjimečně alergickou reakci,

–  žába se nesmí hladit, aby se jí 
nepoškodila kůže, můžete se jí 
jen opatrně dotknout.

Přednáška se nám všem opravdu 
líbila a myslím, že se po ní bude-
me na tyto podivuhodné tvory ve 
svém okolí dívat jinýma očima.
 Mgr. Erika Nováková

TURNAJ VE VYBÍJENÉ

Začátkem května se žáci 4. a 5. ročníku naší školy 
zúčastnili již tradičního turnaje ve vybíjené, který 
pořádá 1. ZŠ Holešov. Naši bojovníci dokráčeli až 

do semifinále, kde nestačili svým srdnatým výko-
nem na kluky a holky z pořadatelské školy. V utkání 
o 3. místo těsně podlehli družstvu ze ZŠ Přílepy. 
Všichni reprezentanti naší školy za bojovný výkon 
zaslouží velkou pochvalu.

DEN MAMINEK
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MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Každým rokem se naši vybraní žáci 
4. ročníku účastní okrskového kola 

matematické olympiády. Tradičně ji 
pořádá 1. ZŠ Holešov. Pan učitel Mgr. 
Radovan Machálek žáky po celý rok 
připravoval formou zajímavých úkolů 

a testů v rámci výuky i matematického 
kroužku. S radostí jsme přijali zprávu, 
že nejúspěšnějším řešitelem byl 
žák naší školy Tomáš Odstrčil.

Výsledková listina okrskového kola matematické olympiády 
4. ročník Hodnocení – bodové

Pořadí Jméno Škola 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Celkem
1.–2. Odstrčil Tomáš ZŠ Žeranovice 5 4 3 3 5 4 5 3 4 36
1.–2. Trefílek Kamil ZŠ T. G. Masaryka BpH 5 4 3 3 5 4 5 3 4 36

3. Ivánková Veronika ZŠ Přílepy 5 4 3 3 5 4 5 0 4 33
4.–5. Hendrychová Adriana 3. ZŠ Holešov, Družby 329 1 4 3 3 5 4 5 3 4 32
4.–5. Machová Kristýna ZŠ Prusinovice 4 4 0 3 5 4 5 3 4 32
6.–7. Hlavicová Barbora 1. ZŠ Holešov 2 4 3 3 5 4 5 0 4 30
6.–7. Hurt Josef ZŠ Loukov 4 4 3 3 0 4 5 3 4 30

8. Trefílek Aleš ZŠ T. G. Masaryka BpH 5 4 0 3 1 4 5 3 4 29
9. Neprašová Kateřina 3. ZŠ Holešov, Družby 329 2 4 3 3 0 4 5 3 4 28

10.–11. Eliášová Zuzana ZŠ Hulín, Nábřeží 938 2 4 3 3 2 4 5 0 4 27
10.–11. Smýkalová Niki ZŠ Žeranovice 4 0 3 3 5 4 5 3 0 27

12. Zlatohlávková Jana 1. ZŠ Holešov 5 0 3 3 2 4 5 0 4 26
13.–14. Hubík David ZŠ Žeranovice 2 0 3 3 5 4 5 3 0 25
13.–14. Kliment Daniel ZŠ Prusinovice 4 4 0 3 1 4 5 0 4 25
15.–16. Klabalová Lucie ZŠ Hulín, Nábřeží 940 4 0 0 3 2 4 1 3 4 21
15.–16. Pravda Aleš ZŠ Hulín, Nábřeží 941 5 1 3 3 0 4 5 0 0 21

17. Nováková Petra 1. ZŠ Holešov 4 0 1,5 3 5 4 0 3 0 20,5
18. Vodehnal Tomáš ZŠ Hulín, Nábřeží 939 5 4 0 0 2 0 5 0 4 20
19. Langová Valerie 3. ZŠ Holešov, Družby 329 2 4 1,5 3 0 4 5 0 0 19,5

20.–21. Frlajz Tomáš 1. ZŠ Holešov 2 4 0 3 1 4 5 0 0 19
20.–21. Starostová Michaela ZŠ Přílepy 3 4 0 3 0 4 5 0 0 19
22.–23. Bakalová Kateřina 3. ZŠ Holešov, Družby 329 0 1 3 3 2 4 5 0 0 18
22.–23. Roháčková Eva 3. ZŠ Holešov, Družby 329 2 4 0 3 5 4 0 0 0 18
24.–25. Chyťová Nikol 1. ZŠ Holešov 0 4 0 3 2 4 3 0 0 16
24.–25. Labiš Šimon ZŠ T. G. Masaryka BpH 5 0 0 3 2 0 3 3 0 16

26. Hermanová Pavla ZŠ Loukov 1 4 0 0 5 0 5 0 0 15
27.–28. Ivánková Veronika 3. ZŠ Holešov, Družby 329 0 0 0 3 2 0 5 0 4 14
27.–28. Konečná Markéta 1. ZŠ Holešov 1 4 0 3 0 4 2 0 0 14

29. Mareček Kristián ZŠ Žeranovice 2 1 1,5 3 5 0 1 0 0 13,5
30. Skutková Iveta 3. ZŠ Holešov, Družby 329 0 0 0 3 0 4 5 0 0 12
31. Alex Dominik ZŠ Prusinovice 1 0 0 3 0 4 0 0 0  8
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DEN HRAČEK A ZÁCHRANKA

1. června – na Mezinárodní den dětí – se přes nevlídné, 
deštivé počasí vydaly děti ze ZŠ Žeranovice autobusem 
do Zlína. Čekaly je hned dvě zajímavé vzdělávací aktivi-
ty.
Nejdříve navštívily výchovný koncert ve zlínské Filharmo-
nii Bohuslava Martinů. Koncert byl sestaven a prezento-
ván tak, aby srozumitelnou a zábavnou formou seznámil 
dětského diváka, který nemá s návštěvou podobných 
akcí mnoho zkušeností, se světem vážné hudby. Celý 
pořad měl název Den hraček. Provázel jím dirigent Mi-
loš Machek převlečený za kašpárka. Vyprávěl příběh 
o hračkách, které zůstaly doma samy a oživly. V průběhu 
představení děti viděly postavy jako námořník, Bárbína, 
dokonce sálem prosvištěl i vojáček na koloběžce. Poví-
dalo se o hračkách, které děti mají doma a to vše vždy 
vytvářelo a chystalo atmosféru, do které pak zazněly hu-
dební kousky mistrů Čajkovského, Chačaturjana, Mozar-
ta, Trojana, Šostakoviče, Rossiniho, Strausse a dalších. 

Druhá akce byla zase z úplně jiného soudku – navštívili 
jsme hlavní stanici Zdravotnické záchranné služby Zlín-
ského kraje. Zde nás provedl záchranář Daniel Novák 
a ukázal nám vybavení a vozový park stanice, pomůcky 
pro zajištění základních životních funkcí, které se nachá-
zí v každé sanitce ZZS, Krajské operační středisko Zlín-
ského kraje. Mnoho pomůcek ze sanitky si mohly děti do-

slova „osahat“ – vyzkoušely si funkce moderních nosítek, 
vakouvou dlahu, viděly, jak funguje přístroj na kontrolu 
okysličení krve, snímání EKG, defibrilátor, vysílačka. Ve 
školicí místnosti pak zhlédly krátký film z prostředí Zá-
chranné zdravotnické služby. V průběhu našeho krátké-
ho pobytu proběhly tři výjezdy sanitek záchranné služby 
a  příjezd vozu se zásobováním léky a jinými pomůckami, 

bez kterého by také tato služba nemohla fungovat. Na 
závěr si zopakovaly, jakým způsobem mají volat telefo-
nem o pomoc a přímo v reálu operačního střediska pak 
viděly, kdo jejich hovor přijímá a jak probíhá.
Věříme, že tento pestrý den děti obohatil – a co víme 
– třeba se v některých z dětí schovávají budoucí muzi-
kanti nebo záchranáři.
 Mgr. Erika Nováková
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CYKLISTICKÝ KURZ

Milí Žeranovjáci,
jestlipak víte, kdo je to na přilo-
ženém snímku? Že jsou to vaši 
synové, dcery, sousedi apod.? 
To také. Ale hlavně se jedná 
o čerstvé absolventy cyklistické-
ho kurzu 4. ročníku, na který se 
připravovali na naší škole a ve 
čtvrtek 10. června dovršili na 
kroměřížském dětském doprav-
ním hřišti, kde také získali průkaz 

cyklisty. Nikdo nic nedostal za-
darmo, za víc než pět chybných 
odpovědí v testu museli někteří, 
podobně jako dospěláci v auto-
škole, tento psát znovu a na hřišti 
jezdili pod bedlivým dohledem 
dvou mladých šikovných policis-
tů. Nakonec všichni prošli a při 
zpáteční cestě završili parný den 
buď hlavou v kašně, nebo velkou 
porcí zmrzliny.

 Mgr. Radovan Machálek

BAVÍME SE S ANGLIČTINOU

Ke konci školního roku jsem při-
jal pozvání od paní ředitelky ZŠ 
a MŠ  Rymice Mgr. Hany Pátkové 
na soutěž prvního stupně základ-
ních škol v jazyce anglickém. 
Naši školu reprezentovali David 
Hubík za  4. ročník a Jiří Navrátil 
z 5. ročníku. Až doposud jsme 
neměli možnost srovnání úrovně 
jazykových znalostí žáků čtvrtých 
a pátých ročníků. Předseda poro-
ty PhDr. Mojmír Šemnický, ředitel 
Střední odborné školy v Hole-
šově, který zde vystupoval jako 

předseda poroty, byl mile překva-
pen, kolik toho naši začátečníci již 
umí. Všichni soutěžící dokázali 
poslechem doplňovat text anglic-
ké písničky, ale ani porozumění 
souvislého anglického textu ne-
činilo téměř nikomu potíže. Při 

ústním představení vybraného 
textu v anglickém jazyce porotci 
nabyli jistotu, že tyhle chytré děti 
se v zahraničí neztratí. Do Rymic 
se sjeli  žáci z Vítonic, Kostelce 
u Holešova, Rajnochovic, Hulína, 
Ratají, Holešova a z naší vesnice.

110. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH ŽERANOVICE

Celý půlrok věnovali dobrovolní hasiči přípravě oslav 
při příležitosti 110. výročí založení SDH. Nejdříve 
jsme sbírali informace, rady a zkušenosti od členů 
dříve narozených, kteří nejlépe věděli, co všechno 
je potřeba připravit a zařídit. Další potřebnou částí 
příprav byl velký úklid zbrojnice, opatření dárkových 
předmětů, uspořádání programu, nákupy a mnoho 
dalších starostí. Nakonec bylo vše zajištěno a mohly 
vypuknout oslavy, jaké se sluší a patří. A taky že ano! 
Dne 5. 6. si nikdo v naší obci nemusel nařizovat bu-

dík, protože se o brzké probuzení postarala dechová 
hudba s hasičským průvodem. Poté následovalo ví-
tání hostů z okolních obcí, jak jinak než v podobě ko-
láčků a slivovice. Před devátou ranní jsme se vydali 
průvodem do kostela na mši svatou, při které byla 
posvěcena svíce se svatým Floriánem a reliéf zobra-
zující taktéž patrona všech hasičů. Dále následovala 
výroční schůze, jejíž součástí bylo udělení ocenění 
zasloužilých členů, upomínkových předmětů hostům 
a medailí mladým hasičům, diskuse a slavnostní 
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oběd. K dobré zábavě během odpoledne přispěli 
svým tanečním vystoupením krojovaní a mažoretky, 
mnoho zajímavého jsme se dozvěděli od Hasičského 
záchranného sboru ze Zlína, trochu adrenalinu nám 
dopřáli naši dobrovolní hasiči, kteří ve své ukázce 
hasili hořící auto a o náš všeobecný rozhled se 
postarali hasiči z Holešova s vysokozdvižnou ploši-
nou. Celým dnem nás doprovázela dechová hudba 
kapely z Malenovic a také slunečné počasí, které 
mnozí z nás „odnesli“ spálenými zády. Ve večerních 
hodinách jsme se odebrali na výletiště, kde se již 
připravovala rocková skupina Press, aby nám ještě 

více zpříjemnila tento slavnostní den. Po celý den 
měli občané možnost navštívit hasičskou zbrojnici, 
kde byly vystaveny starší, ale i aktuální fotografie 
a také historické stříkačky. Věříme, že si všichni 
zúčastnění tento slavnostní den užili a že si odnesli 
mnoho zajímavých zážitků. Poděkování patří hlavně 
mladým hasičům, kteří se příprav zhostili opravdu 
zodpovědně, dále pak starším členům za velkou po-
moc a cenné rady a taktéž sponzorům, bez kterých 
by tento den jistě nebyl tak slavnostní. 

POUŤ NA SV. HOSTÝN

Pouť na svatém Hostýně je již dlouholetou tradicí, 
které se již několik let účastníme. Ani letos jsme 
nechyběli. Rok od roku se tato pouť rozrůstá a svatý 
Hostýn navštěvuje víc a víc nejen hasičů, ale i jiných 
návštěvníků. Jen nás mrzí, že jsme již poslední, 
kteří se na tuto pouť vydávají v historických přilbách 

a vždy tímto vzbudíme velký rozruch a nadšení všech 
účastníků. Do nedávna jsme drželi i čestnou stráž, 
ale tu jsme museli pro nezájem pořadatelů zrušit. 
Na tuto pouť bereme i mladé hasiče, pro které je to 
vždy krásný zážitek. Věříme, že si tímto naši účast na 
hasičské pouti zajistíme na spoustu let dopředu.

OKRSKOVÉ ZÁVODY

Okrskové závody jsou pro náš sbor nejdůležitějšími 
závody roku. Letos se závody konaly v Lechoticích, 
ačkoli se až do poslední chvíle vlastně vůbec nevědě-
lo, jestli se konat budou. Počasí nám příliš nepřálo, ale 
na poslední chvilku se umoudřilo a závody se mohly 
uskutečnit. Těchto závodů se zúčastnila družstva 
Martinic, Lechotic, Horního Lapače, Žeranovic a sa-



mozřejmě nechyběli ani mladí hasiči ze Žeranovic. 
Letošní ročník závodů byl podařený a dobře připra-
vený. Avšak štěstí při nás nestálo. V celkovém pořadí 

jsme skončili až na třetím místě. Ale jak se říká: „Není 
důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“ Na prvním místě se 
umístili mladí kluci z Martinic, a to zaslouženě. 

POVODNĚ TROUBKY

Dlouho trvající deště způsobily na mnoha místech 
rozsáhlé záplavy. Naštěstí Žeranovice tyto záplavy 
nepostihly. Avšak okolní obce na tom byly hůř. Proto 
nám to nedalo a po dohodě se starostou jsme vyrazili 
na pomoc do Troubek. Náš sbor byl této vesnici pomá-
hat již v roce1997, a proto jsme se rozhodli jet pomoct 

i tentokrát. Naše vozidlo s posádkou vyrazilo do boje 
s vodou ve středu ve 14.00 hodin. Po příjezdu na místo 
nás zaskočil rozsah záplav, beznaděj a zoufalství míst-
ních lidí. V ten okamžik jsme si uvědomili, že jsme se 
rozhodli správně, a že tito lidé potřebují pomoc a nikdo 
tohoto rozhodnutí nelitoval. Ve středu jsme pomáhali 
čerpáním vody okolo trafostanice, která se nám poved-
la ve večerních hodinách odčerpat, a proto bylo možné 

po několika dnech rozsvítit světla v domovech a aspoň 
trošku zmírnit tu zkázu. Po odčerpání jsme se vrátili 
domů. Ovšem jen co jsme spánkem nabrali trochu sil, 
vyrazili jsme opět ve čtvrtek ráno do Troubek. Tento-
krát nás čekalo vynášení vysoušečů, které dovezla 
armáda, poté jsme se přesunuli k místní slepičárně, 
kde jsme pomáhali vynášet utopené slepice. A že jich 
nebylo málo! Celkem jsme vynesli a vyvezli přes 4500 

slepic. Po této zkušenosti jistě někteří z nás již nechtějí 
vidět ani kuře. Dále jsme se přesunuli za vesnici, kde 
jsme společně s dalšími sbory odčerpávali vodu z po-
toka do místní čističky a odtud do řeky. Tuto činnost 
jsme vykonávali až do druhého dne, kdy část zasahu-
jících vystřídaly nové posily. V pátek dopoledne jsme 
se přesunuli na obrovskou lagunu, která se nacházela 
taktéž za vesnicí. Tato laguna se musela odčerpat, 
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Přijde stařeček k doktorovi: „Pane doktore 
– ruka – zlomená!“ Doktor říká: „Co jste dělal?“ 
„Ale když jsme se milovali se stařenkou, tak 
jsem spadl z postele.“ A doktor: „To vám ale 
nemůžu napsat jako pracovní úraz.“ „Nemůže-
te? Tak tam napište, že při rozsévání semene 
jsem spadl ze staré mašiny!“

Víte, jak lze mezi politiky najít tři naprosté 
blbce? – Namátkou.

Sedí dva muži v hospodě na pražském nábře-
ží, za nímž se valí rozvodněná Vltava. Jeden 
se najednou praští do čela a zařve: „Sakra, 
já nechal v práci puštěnej kohoutek!!!” Jeho 
soused se zeptá: „A kde děláš?” „Nooo, na 
Slapské přehradě.”

Majitelé firem se baví mezi sebou: „Po-
slouchej, ty dávaš výplaty zaměstnancům, 
i když je krize?” „Nedávam, a ty?” „Taky 
nedávám.” „A chodí do práce i tak?” „Ano, 
chodí.” „Poslouchej, a neměli bychom od 
nich vybírat vstupné?”

NĚCO PRO ZASMÁNÍ  

SVÉ PŘÍSPĚVKY, 
NÁPADY, NÁZORY, 

KRITIKU NEBO 
POCHVALY 

MŮŽETE I NADÁLE 
POSÍLAT NA 

E-MAILOVOU ADRESU 

sivkova.hana@seznam.cz 
nebo 

zeranovice@volny.cz

Jubilanti 60 let:
Bohumila Němcová
Antonín Odstrčil 

Jubilanti 65 let:
Stanislav Diatka
Ludmila Řezníková
Eva Hodková

Jubilanti 70 let:
František Řihák
Zdeněk Dokoupil

Jubilanti 75 let:
Drahomíra Totková
Václav Čáp

Jubilanti 80 let:
Marie Konečná

Jubilanti 90 let:
Marie Smýkalová

Svatby:
Alena Janochová a Lukáš Hrančík
Jana Minaříková a Roman Krajčí
Markéta Janálová a Václav Němec

Narození:
Tomáš Tomanec

Úmrtí:
Milada Vyhlídalová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

jelikož nepřetržitě zaplavovala obydlí pod ní. Jen pro 
představu tato laguna měla rozlohu přibližně 500 m2. 
Tuto činnost jsme prováděli až do sobotního rána, kdy 
jsme se (někteří po 27 hodinách nepřetržité práce) 
vrátili domů. Pro zajímavost jsme našimi stříkačkami  
projeli 140 l benzínu. A naše stříkačka jela 60 hodin. 
Za tyto tři dny strávené v Troubkách jsme si uvědomili, 
že dobrovolní hasiči tu nejsou zbyteční, ale jsou tu 
opravdu proto, aby ctily heslo „Bohu ke cti, bližnímu ku 
pomoci.“ Zároveň děkuji všem, kteří se tohoto zásahu 
účastnili, a to bez nároku na mzdu nebo jakoukoli od-
měnu. Byly to tito ochotní lidé: Antonín Andrýsek, Ma-
rek Zapletal, Pavel Gořalík, Lukáš Řihák, Ondra Řihák, 

František Konečný, Patrik Dokoupil, Zdeněk Hůta, Jiří 
Klimek, Jakub Andrýsek a David Páleniček.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE:

Hasičský výlet mladých hasičů 5.–7. 7. 2010 – Chata 
Rusava
Hasičský výlet mladých hasičů 9.–11. 7. 2010 – Sjíždě-
ní Sázavy na raftech
Předhodová zábava 6. 8. 2010 – Bude hrát hudba 
k tanci i poslechu, začátek ve 20.00 hod.
Hodová zábava 8. 8. 2010 – Bude hrát kapela PRESS, 
začátek ve 20.00 hod.
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