
Milí spoluobčané,

pokud i ve vás vzbuzuje toto nádherné 
jarní počasí zvláštní pocit, který vás ne-
nechá chvilku v klidu, pak jsme na tom 
stejně. Existuje zvláštní hlas, který nám 
našeptává, že místo „lehárka“ po obědě 
máme raději zvolit procházku, že zimní 
pneumatiky už jsme měli dávno sundat, 
že právě teď je ten správný čas pro 
mytí oken, nebo že momentálně není 
potřeba mít uklizeno ve skříni, protože 
mnohem důležitější je mít uklizeno na 
dvorku… Jaro bych nevyměnila za nic 
na světě. A vlastně bych nevyměnila 
žádné z ročních období, jsem prostě 
vděčná za tento přírodní koloběh. Jsem 
také ráda za to, že se časopis Žeranov-
ják stal určitým mezníkem každé z této roční doby. I když zrovna na jaře na nás číhá hromada práce, určitě 
si najdeme chvilku na to, abychom se ohlédli za minulým čtvrtletím a definitivně se rozloučili s paní Zimou. 
Potom už nám nic nebrání vrhnout se vesele do činností, ke kterým je potřeba energie, sluníčko, odpočatá 
půda a vůbec všechno, co nám jaro může nabídnout. 
 Hana Sivková

USNESENÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
Z 3.–7. ZASEDÁNÍ:

OZ odsouhlasilo:
•  přijetí cenové nabídky od společnosti E-ON, jedná 

se o úsporu cca 80 tisíc oproti minulému vyúčtování. 
Proběhlo srovnání nabídek od společnosti E-ON 
a NANO energies. 

•  Dále pak přislíbilo prodloužení nájemní smlouvy 
paní Fuksové, dojednání proběhne v aktuálním 
čase. 

•  OZ přislíbilo finanční příspěvek ŘKF.
•  OZ odsouhlasilo příspěvek 30tisíc do roz-

počtu stavebních úprav mateřské školy.
•  OZ řeší reklamaci čerpadel a dalších 

vad na čov. Přítomní spoluobčané byli 
seznámeni s dalšími možnostmi odvá-
dění odpadních vod. Jedná se například 
o možnost připojení se na VaK Holešov.

•  Jednalo se také o volném pohybu psů. Kontrolu 
plnění povinností uvedených ve vyhlášce vykoná-
vají všichni zastupitelé a pracovníci obecního úřadu 
a příslušníci Policie ČR. Pokud je známo, komu pes 
patří, lze udělit finanční postih dle vyhlášky obce. 

•  Dále bylo schváleno poskytnutí příspěvku pro spo-
lek zdravotně postižených v hodnotě 2 000 Kč.

•  OZ zamítnulo návrh vyhlášky o zákazu provozování 
hlučných činností v neděli.

•  OZ schválilo rozpočet obce pro rok 2011, rozpočet je 
k nahlédnutí na úřední desce.

1/2011

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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Na začátku ledna proběhla jako tradičně Tříkrálová 
sbírka vyhlášená Českou katolickou charitou. V na-
ší farnosti se vydaly na cestu vesnicí tři skupinky 
dětských koledníků v doprovodu dospělých vedou-

cích. Při návštěvě jednotlivých domů chtěli přede-
vším přinést radostné poselství o narození Krista 
v Betlémě a přitom byli obdarování. Poděkování 
patří zejména všem koledníč-
kům i vedoucím skupinek a také 
všem, kteří projevili svou štěd-
rost a solidaritu s potřebnými. Po 
rozpečetění kasiček na OÚ činil 
celkový výtěžek 20 456 Kč. Je 
pěkné, že i přes postupující kri-
zi lidé v naší obci mají otevřená 
srdce a jsou ochotni pomoci.

V neděli 20. 2. jsme prožili Farní den. Ráno jsme 
se sešli k pravidelné nedělní bohoslužbě v našem 
kostele a odpoledne jsme pokračovali v oslavě 
svátku naší farnosti na sále U Sedlářů. Jsme velmi 
rádi, že pozvání přijali všechny věkové kategorie 
od nejmenších až po seniory. Farní společenství 
přivítal úvodním slovem otec Antonín a následovalo 

ZE ŽIVOTA NAŠÍ FARNOSTI

SPORTOVNÍ, REKONDIČNÍ A JINÉ DRUHY MASÁŽÍ
KRISTÝNA ZAPLETALOVÁ  –  telefon +420 732 219 237

GELOVÁ MODELACE NEHTU 
ZA ROZUMNOU CENU

ZUZANA MATULOVÁ  –  telefon +420 737 519 466



3

hudební vystoupení dětí z naší školy, které před-
vedly hru na flétničky a kytary. Také naši mladí ha-
siči obohatili program svým nastudováním pohádky 
O Červené Karkulce. Mnozí pamětníci byli velmi 
potěšeni, že byly oprášeny a využity staré kulisy že-
ranovských ochotníků. Do programu byla zařazena 
také výtvarná soutěž dětí, které navštěvují hodiny 
náboženství na téma Co nás spojuje s farností. 
Zavzpomínat a připomenout si pěkné chvíle jsme 

mohli při projekci fotografií událostí uplynulého roku 
ze života celé farnosti. Vrcholem farního odpoledne 
bylo losování tomboly, jejíž výtěžek 5 571 Kč bude 
věnován na charitativní účely. Chtěli bychom podě-
kovat všem, kteří přispěli svým podílem na občer-
stvení a do bohaté a pestré tomboly. Upřímně nás 
těší, že jsme mohli společně prožít hezké chvíle 
mezi sebou navzájem i mimo zdi kostela.

Farnost Žeranovice bude ve dnech 17. 6.–18. 6. 
a 24. 6.–25. 6. 2011 pořádat charitativní bazá-
rek (nepotřebné věci potřebným lidem) na sále 
U Sedlářů. Můžete připravit oblečení, obuv, hrač-
ky, elektrospotřebiče, spotřební zboží, nádobí, 
drobný nábytek aj. Tak jako loni, budou nejprve 
věci shromážděny, poté za týden bude probíhat 
prodej. Všechno ostatní bude odvezeno potřeb-
ným lidem na Ukrajinu. Pokud si budete přát 
darovat věci přímo na Ukrajinu, prosíme, zabalte 
je a označte, nebudou určeny pro prodej. Děku-
jeme vám za pomoc.

Knihy s regionální tematikou 

Nejsou běžně k dostání na 
knihkupeckých pultech, vydávají 
se v malých nákladech. To ale 
neznamená, že se nejedná o vý-
znamné počiny!
Taková kniha dokáže přiblížit 
mnohé události, osobnosti a mís-
ta nejen zájemcům o historii, ale 
i mladé generaci. Pomáhá u ní 
budovat zdravé vědomí sounále-
žitosti s místem, pocit hrdosti na 
svou historii.
V naší obecní knihovně je regio-
nální literatuře vyčleněn zvláštní 
oddíl. Návštěvník si ho musí po-
všimnout hned při otevření dveří. 

Knihovnice se doslova pídí po 
novinkách z regionu. K přečtení 
vám doporučujeme nově získa-
nou knihu Přílepy. Nám Žerano-
vjákům má hodně co říci kapitola 
o společných majitelích panství 
(rod Seilernů). Přílepský záme-
ček je pro mnohé naše občany 
srdeční záležitostí jako místo 
narození. Ještě počátkem roku 
1985 se v zámecké porodnici 
rodily i žeranovické děti.
Nejnovějším přírůstkem oddílu 
regionální literatury je čerstvě 
vydaná kniha Jankovice v historii 
a současnosti. Spoluautorem je 
známý regionální spisovatel Ja-
roslav Pospíšil.

Za významný počin je třeba po-
važovat badatelskou a literární 
činnost našeho rodáka Ing. Jana 
Dúbravčíka. Připomeňme jeho 
úspěšnou přednášku a výstavu 
na téma Žeranovjáci v 1. světové 
válce. Materiály z výstavy najde-
te v Obecní knihovně. V poslední 
době se Ing. Dúbravčík věnuje 
přednáškové činnosti. V časopi-
se Holešovsko zveřejnil několik 
článků o historii žeranovických 
občanů. Nesou názvy Osud členů 
rodiny moravských Romů Heráků 
z obce Žeranovice za 2. světové 
války, Život a smrt Antonína Pá-
leníčka ze Žeranovic, Vzpomínky 
na zemského poslance a starostu 

OBECNÍ KNIHOVNA
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MOKRÁ A SUCHÁ MANIKÚRA, 
P-SHINE A MODELÁŽ NEHTŮ 
MAGDA ZAPLETALOVÁ  •  telefon +420 605 575 353 

obce Žeranovic Antonína Smýka-
la. Tyto i další články např. Dobré 
dílo sester sv. Kříže v Holešově 
si můžete zapůjčit k přečtení 
v Obecní knihovně. 
Pro všechny věkové kategorie 
našich občanů máme dosta-
tek knih. Přejeme si, aby cestu 
do knihovny našli další rodiče 

s dětmi, také novopečení dů-
chodci, noví obyvatelé Žeranovic 
a všichni další zájemci. V pro-
storách knihovny je k dispozici 
i veřejný internet.

Otevírací doba:
Pondělí 18 – 20.30 h
Středa  17–20 h

Víte, že…
–  autorské právo na literární 

dílo stanovuje dobu trvání 
majetkových práv autora (dě-
diců) v délce 70 let od jeho 
smrti?

 Mgr. Jarmila Odstrčilová, 
knihovnice

STŘÍPKY Z NAŠÍ ŠKOLY
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

10. února 2011 jsme ve škole přivítali pět šikovných 
předškoláků. Vzhledem k tomu, že příští školní rok 
zasednou do prvňáckých lavic jen kluci, připravili 
jsme pro ně zápis jako hru na získání řidičského 
oprávnění ke vstupu do školy. Jednotlivá stanoviště 
rozmístěná po celé budově školy dávala jen tušit, 

co je čeká – dálnice, parkoviště, výměna pneuma-
tik, kresba nejlepšího řidiče, odtahová služba, mon-
tážní dílna – tady všude se prověřovaly dovednosti, 
znalosti a hlavně školní zralost žadatele. Za každý 
splněný úkol dostal razítko do své žádosti a drob-
nou odměnu. Dopravní komise, složená s celého 
pedagogického sboru, byla velmi důkladná. Výbor-
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ný nápad bylo zapojení starších dětí hlavně z řad 
čtvťáků a páťáků, kteří rádi a ochotně pomohli 
s vysvětlováním úkolů a také s odměňováním. Na 
závěr čekal v tělocvičně „opravdický“ pan policista 
v uniformě, který vyzval každého i k praktické jíz-
dě.
Autíčko Plasmacar si rádi vyzkoušeli i někteří tatín-
kové. Veliké úsilí bylo po zásluze odměněno. Pan 
policista každému předal krásný řidičský průkaz 

a pozval děti i rodiče na začátek nového školního 
roku v září. Věříme, že se jim takový netradiční zápis 
líbil a chtěli bychom v takovém stylu pokračovat.
 Jana Žižlavská

VONÍCÍ NOVOTOU

O jarních prázdninách proběhla v mateřské škole 
rekonstrukce šatny. Ložnice byla vybavena no-

vými lehátky,která odpovídají potřebám dětí. Děti 
a zaměstnanci mateřské školy děkují sponzorům 
a Obecnímu úřadu Žeranovice za to,že mohou trá-
vit dny v příjemném a hezkém prostředí.
 Zdeňka Fuksová

NEBOJÍME SE KONKURENCE

Každý rok se snažíme nechybět na různých tra-
dičních soutěžích jako je například „Matematická 
olympiáda“, „Pythagoriáda“, přírodovědná soutěž 
„Poznej a chraň“, pěvecký „Slavíček“, sportovní 
olympiáda malotřídních škol, apod. Vše pod Cou-
berténovským heslem známým z olympijských her 
„Není potřeba zvítězit, ale zúčastnit se.“ Prosadit se 
v konkurenci velkých škol není vůbec jednoduché, 
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ale v každém ročníku se najde pár šikovných dětí, 
které se „proderou“ až na přední místa a pomo-
hou tím zviditelnit naši školu. Ze současných žáků 
například loni obsadil 1. místo v okrskovém kole 
matematické olympiády v Holešově Tomáš Odstrčil, 

z dřívějších absolventů nám určitě neudělali ostudu 
Jirka Navrátil, Tereza Fuksová a další. A i když naše 
děti také samozřejmě často nevyhrají, už ta zkuše-
nost, nové poznatky a možnost „otrkat se“ ve větším 
kolektivu je k nezaplacení. Radovan Machálek

PROJEKT AFRIKA

Minulý měsíc se spousta aktivit ve škole tematic-
ky točila kolem projektu Afrika. Zde je malý nástin 
toho, co nás při probírání tohoto tématu potkalo:

–  seznámení se s kontinentem Afriky, zeměpisné 
údaje, podnebná pásma, různé biotopy vyskytují-
cí se v Africe (přírodověda 4.–5. roč.) 

–  podmínky pro život – co potřebuje člověk k životu 
(prvouka 2.–3. ročník)

–  zvířata a rostliny jednotlivých biotopů – jejich 
malování a vytváření prostředí pouště, savany 
a deštného pralesa v chodbě školy (Vv + Pv 
1.–5. roč., družina)

–  jak žijí obyčejní lidé ve střední části Afriky (ná-
vštěva křesťanských misionářů působících dlou-
há léta v Africe), výroba obřadních masek, chýše 
a naší černošské Maruny J

–  doufáme, že naše děti budou moci navázat ale-
spoň občas kontakt s dětmi ze školy v sirotčinci 

v Ugandě, poslat jim nějaký obrázek, či drobnost 
a otestovat základy své angličtiny v komunikaci 
s nimi

–  workshop bubnování na africké bubny s panem 
Radkem Štětkářem (Hv 1.–5. roč., MŠ)

– africké pohádky (Čj)

Pokud byste byli zvědaví, jak se nám dílo z tohoto 
projektu vydařilo, přijďte se  podívat!
 Erika Nováková
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OHLÉDNUTÍ ZA ČTVRTLETÍM SDH
ZÁVODY MLADÝCH HASIČŮ 
13. 2. 2011

Začátkem nového roku jsme na-
vštívili hasiče z Mysločovic, kteří 
si pro nás připravili závody. Jed-
nalo se o závody v uzlování. Po-
dobné závody jsme pořádaly i my, 
tudíž jsme velice dobře věděli, co 
nás čeká. Do závodů se zapojilo 
jedno družstvo starších žáků. Ač-
koliv se dobře připravovali a uzly 
dokonale znali, nepodařilo se jim 
dosáhnout na vítěznou bednu. 
Mladé závodníky to však neodra-
dilo a již se těší na další závody.

HASIČSKÝ KARNEVAL 
26. 2. 2011

Únor již neodmyslitelně patří 
nejrůznějším plesům, ale hlav-
ně karnevalovému veselení. 

Hasičský karneval je již také 
tradiční součásti tohoto obdo-
bí. Již třetím rokem vymýšlíme 
témata karnevalu. Letos se 
karneval odehrával ve stylu 
starého divokého západu 

a odpovídala tomu i výzdoba 
sálu. Oproti loňskému roku 
jsme zavedli vstupné alespoň 
symbolické, avšak někteří 
z návštěvníků nám tuto no-
vinku vytkli, přitom se jednalo 
pro masky 20 Kč a bez Masky 
50 Kč. Zároveň jsme poprvé 
oslovili sponzory, kteří nám 
přispěli do tomboly, je až 
neuvěřitelné, kolik dobrých 
lidiček se ještě najde. Hlavně 
díky nim byla tombola velmi 
bohatá. Karneval se vydařil na 
výbornou, sešlo se okolo 80 
nejrůznějších masek, profesi-
onální tanečníci nám zatančili 
country a užili jsme si spoustu 
zábavy při hrách o drobné od-
měny. Nechyběly ani soutěže 
pro dospělé. O muziku se 
staral DJ Eda a o zábavu se 
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starala skupinka mladých hasičů za vedení Še-
rifa. Všem chci poděkovat za účast, za krásné 
masky, zároveň chci poděkovat všem sponzo-
rům a věřím, že se příští rok opět zapojí. Spon-
zoři karnevalu: Karhan elektro, Režný elektro, 
Šrámek fotostudio, Květiny Rosa, Hračkářství, 
DL Plast Řihák M., TRNKA papírnictví, Sfinx 
NESTLÉ, TETA drogerie, Fotbal shop, PENNY 
MARKET, STREET 69, Zednictví Pumprla J., 
LENA Žůrek, Pila Martinice Totek P., Nástrojár-
na Němec R., Obchod Žeranovice, Rojak Kli-
mek, Autodoprava Řihák M., Malířství Čelůstka 
F., Kovářství Andrýsek Petr, Kovovýroba Juráň, 
Truhlářství Gořalík F., TON a. s. Pokud jsme 
někoho vynechali, velice se omlouváme.
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DIVADLO

V zimních měsících se příliš ne-
závodí, a proto se mladí hasiči učí 
divadelní vystoupení. Pro letošní 
rok jsme si připravili celkem dvě. 
Červenou karkulku, se kterou 
jsme již vystoupili na farním dnu 
a na dětském karnevale a po-
hádku O veliké řepě. Ta bude mít 
premiéru na Besedě s důchodci, 
kde budou k vidění pohádky obě. 
Je nutno všem hercům velice po-
děkovat za jejich pilnou přípravu 
těchto divadelních představení. 



10

MASOPUST 5. 3. 2011

Vodění medvěda je krásná tradice, kterou se sna-
žíme udržovat pro další generace. Zatím se nám 
to daří a to jen díky pár nadšencům a mládeži. Po-
časí nám přálo a nepřeberné množství masek se 
vydalo na masopustní průvod obcí. V čele šli dva 
medvědi doprovázeni pojízdnou hospodou a odbor-
ným personálem, dále následoval kominík, indiáni, 
klauni, myši i se sýrem, vojáci, kteří dohlíželi na 
celý průběh a spousta dalších krásných masek. 
Průvod navštěvoval každý domek, kde se snažil 
rozveselit a rozesmát naše spoluobčany. Občané 
si na oplátku pro nás připravili spoustu koblížků, 
langošů, chlebíčků a mnoho dalšího. Nebýt těchto 
krátkých zastávek s občerstvením je možné, že ně-
kteří z nás by ani nedošli. Proto všem moc děkuji 
a samozřejmě děkuji také za všechny dary, které 
jsme dostali. Již nyní přemýšlíme, co vymyslíme 
příští rok, a věřím, že tuto tradici udržíme i nadále.
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FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL 

UPOZORNĚNÍ SK ŽERANOVICE!

Žádáme tímto všechny rodiče, je-
jichž děti navštěvují náš fotbalový 
areál, aby je upozornili na možná 
rizika spojená s jejich  chováním. 
Opětovně došlo k poškození sítí 
na malých přenosných brankách, 
a pokud bychom odhalili pachate-
le, budeme po něm nebo jeho ro-
dičích vymáhat škodu za všechny 
doposud poškozené sítě. Škoda 
se pohybuje řádově v tisících Kč 
a v době, kdy není peněz nadby-
tek, nebudeme tolerovat vandal-
ství v našem areálu! Děkuji vám 
za pochopení
 Libor Dokoupil SK Žeranovice 

ŠKOLSKÁ RADA

V měsíci březnu proběhlo první zasedání školské 
rady. Občany tímto vyzývám, aby pokud mají něja-
ké podněty, týkající se základní a mateřské školy, 
využili obecní schránky na zastávkách, popř. osob-
ní kontakt s kterýmkoliv členem ŠR.

Leona Janečková,
předsedkyně ŠR

janeckova.leona@seznam.cz

Ing. Stanislav Diatka s.diatka@seznam.cz

Jana Žižlavská, DiS. zizlavskajana@seznam.cz

Hana Sivková sivkova.hana@centrum.cz

Mgr. Erika Nováková eriknov@seznam.cz

Petra Logajová logajova.petra@seznam.cz

POŽÁRY V DOMÁCNOSTECH 

Každým rokem dochází v našich domácnostech 
k více jak 2 500 požárům, při nichž přijde o život 
téměř 100 lidí a na 500 osob je zraněno. Hlavním 
podílem na těchto požárech je lidská neopatrnost 
a nedbalost při vaření, kouření a manipulaci s ote-
vřeným ohněm. Dnešní domácnosti jsou doslova 
přeplněny vybavením z hořlavých a vznětlivých 
materiálů. Naproti tomu požární ochrana a protipo-
žární vybavení domácností silně pokulhává za vy-
bavením domácností ve vyspělých státech Evropy. 
A proto i nevhodně odložená cigareta nebo svíčka 
může změnit bezpečí Vašeho domova v hořící 
past. V takovéto pasti už zbývá na záchranu jen 
několik okamžiků. Hasiči často nalézají v doutnají-
cích troskách jen bezvládná těla osob, kterým není 
pomoci. Přitom prevence proti požáru a rychlost in-
formovanosti o vzniklém požáru zachraňuje životy 
i majetek.

JAK PŘEDCHÁZET VZNIKU POŽÁRU

Vznik požáru nelze vyloučit a je třeba s ním počí-
tat. Nejlepší obranou a nezbytným předpokladem 
je včasné zjištění a rychlý zásah. Ten dovede 
zachránit lidské životy i majetek. Málokdo si však 
uvědomuje, že většina obětí požáru neuhoří ale 
zemře v důsledku nadýchání se toxických zplodin. 
Největší nebezpečí na nás číhá v noci. Kouř je totiž 
rychlejší a tišší než oheň a pouhá dvě až tři nadech-
nutí jsou smrtelná. Navíc toxický kouř prohlubuje 
spaní, a tak se oběti požáru udusí během spánku 
bez možnosti záchrany. Jedinou ochranou je v tom-
to případě včasné varování a rychlý odborný zásah. 
K rychlému varování poslouží požární hlásič. Pro 
rychlý zásah je vhodné vlastnit aspoň jeden hasicí 
tlakový přístroj.
Zde doslova platí, lepší je, když Vás budí hlásič 
nežli hasič.
(Příště typy požárních hlásičů a hasicích přístrojů.)
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Jubilanti 50 let:
Stanislava Šimčíková
Jana Šimčíková

Jubilanti 60 let:
Jaroslava Vávrová
Marta Totková

Jubilanti 65 let:
Josef Vojáček
Antonín Řihák
Marie Dobešová
Eva Klimková

Jubilanti 70 let:
Jaroslav Vybíral

Jubilanti 75 let:
Alena Sivková

Jubilanti 80 let:
Helena Dokoupilová
Ludmila Žůrková

Jubilanti 85 let:
Bohumil Klimek
Michal Bojňanský

Narození:
Patricie Valentíková

Úmrtí:
Anežka Kožíková
Ludvík Páleníček
Ludmila Halašková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dopis z FÚ
Vážený pane inženýre, vracíme Vám k přepracování 
Vaše daňové přiznání. V kolonce „Vyživované oso-
by“ opravdu nemůžete uvádět – vláda, parlament, 
státní a městští úředníci a půl miliónu cikánů.

Podle světových psychologů jsou dvě hlavní příči-
ny, proč muž tráví večery v hospodě:
1) Nemá ženu.
2) Má ženu.

Plave si mořem velrybí samec vedle své velrybí 
družky a samec brblá: „Celý svět se snaží zachrá-
nit náš druh, vědci zasedají, ekologové se bouří, 
Greenpeace se z toho může zbláznit, ale TEBE 
HOLT BOLÍ HLAVA....

MUŽ A ŽENA
ŽENA: Leží tady vedle mě a vůbec mne neobejme. 
...dívá se do stropu... kdoví, nad čím přemýšlí... 
Jsme spolu už deset let. Příliš dlouho na to, abych 
pro něj byla ještě přitažlivá... Asi uvažuje o tom, že 
bude nejvyšší čas mě vyměnit... za mladší... přece 
jen, za těch deset let jsem dost přibrala... Teď se 
zamračil, to není dobré! A stále jen zírá do stropu. 
Myšlenkami je zřejmě někde úplně jinde... ztrácím 
ho... už se mnou určitě nechce mít nic společné-
ho... To je konec... co si teď sama počnu? 
MUŽ: Moucha na stropě. Jak to jenom dělá, že 
nespadne?!

NĚCO PRO ZASMÁNÍ  

5 9 7 3 2

6 9

7 6 5

3 9 4

4 5 9

2 1 7

8 6 3

4 3

9 2 8 5 1

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-mai-
lovou adresu sivkova.hana@seznam.cz, 
zeranovice@volny.cz nebo vhazovat do 
obecních schránek umístěných na zastáv-
kách.

POSEZENÍ S DŮCHODCI
Dne 6. 5. 2011 od 16.00 hodin pořádá obecní za-
stupitelstvo tradiční posezení s důchodci. O pro-
gram se postarají děti ze školky a ze školy, mladí 
tanečníci a sbor dobrovolných hasičů. K tanci 
a poslechu bude hrát oblíbený Alois Cholasta. 
Tímto jste, naši milí dříve narození, srdečně zváni. 
Těšíme se na hojnou účast.


