
Milí spoluobčané,

zdá se, že jsme už dali sbohem 
posledním letním slunečným 
dnům a přichází ten pravý 
podzim. Sice se nejeví jako to 
nejoblíbenější roční období, 
ale bezpochyby má své klady. 
Barevně může statečně konku-
rovat jaru, no a teplotně vlastně 
taky. Konečně se po horkém 
létě můžeme obléct „tak akorát“ 
a nemusíme přemýšlet, jaký kus 
svršku bychom si ještě vysvlékli, 
abychom se neutopili ve vlastním 
potu. Další výhodou je to, že pro-
pršené dny lákají k zalezení pod 
deku, kde si můžeme dopřát po-
řádný odpočinek. I když se v dnešní době neustále za něčím ženeme, a jinak už to snad ani nejde, třeba 
si najdeme alespoň malou chvilku na prolistování našeho čtvrtletníku. Zavzpomínáme na letní akce, které 
se v naší obci udály, a pak už nám nezbude nic jiného, než se opět vrátit do reality. Přeji vám tedy, abyste 
se na podzimní dny dívali pozitivně a užívali si každou příjemnou chvilku, protože nic není horší než věčný 
optimista, který neustále věří, že se něco pokazí.  Hana Sivková

USNESENÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
Z 10.–13. ZASEDÁNÍ:

•  OZ odsouhlasilo závěrečný účet obce a ZŠ a MŠ obce.
•  OZ předalo reklamaci závad na ČOV firmě Syner 

Morava.
•  OZ jedná s družstvem Martinice ve věci ná-

hradního zdroje pitné vody.
•  OZ odsouhlasilo rozpočtové změny, které 

byly navrženy paní hospodářkou.
•  OZ předalo sochy a kamenné kříže v obci 

k opravě a restauraci.
•  OZ předalo stanovisko obce k žádosti o do-

tace (SK Žeranovice). 

•  OZ odsouhlasilo z důvodu tíživé finanční situace obce 
úvěr od KB.

Upozornění: Dne 5. 11. bude v ulici ke mlýnu vypnuto ve-
dení elektrického proudu z důvodu ořezu stromů. Odpoje-
ní zařízení bude trvat od 13.00 do 17.00 h. Občané budou 
včas informováni také obecním rozhlasem. 

3/2011

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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GELOVÁ MODELACE NEHTU 
ZA ROZUMNOU CENU

ZUZANA MATULOVÁ  –  telefon +420 737 519 466

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

První neděli v červenci jsme oslavili farní bohosluž-
bu na Sv. Hostýně. Mše sv. byla v 9.00 hod., pak ná-
sledovala modlitba Křížové cesty a po Svátostném 
požehnání jsme jeli domů. Přestože nám počasí 
moc nepřálo, věřím, že jsme si odnášeli hluboké 
duchovní zážitky.
V týdnu od 17.–23. 7. jsme vyrazili na farní křesťan-
ský tábor do Jeseníků na chatu Smrčník v blízkosti 
lázní Lipová. Děti byly motivovány tématem podle 
knihy J. R. R. Tolkiena Letopisy Narnie. Spolu 
s princem Kaspianem a dalšími postavami zažívaly 
mnohá dobrodružství. Se staršími jsme podnikli vý-
let do Bílé Vody na místní hřbitov, který je zapsaný 
na seznamu kulturních památek ČR. Děti měly mož-

nost poznat místo, kde je pochováno na 700 řádo-
vých sester internovaných v 50. letech totalitním re-
žimem. Rádi budeme vzpomínat na krásnou přírodu. 
Také se těšíme na další setkání s kamarády.
Neděle 7. 8. patřila oslavě svátku patrona kostela 
a farnosti sv. Vavřince. Jsme rádi, že mezi nás přijal 
pozvání otec dominikán Irenej z Olomouce. Odpo-
ledne následovalo Svátostné požehnání s uctěním 
ostatků sv. Vavřince, které duchovně vedl otec Miro-
slav Jáně, kaplan z Holešova.
Začátkem školního roku byly pozvány děti, aby při-
nesly své aktovky do kostela, kde je žehnal otec An-
tonín. Společně jsme prosili o Boží pomoc, vytrvalost 
v učení a dary Ducha Svatého po celý školní rok.

ZE ŽIVOTA NAŠÍ FARNOSTI

Vítání občánků,
které proběhne v neděli 30. října v 10 hodin 
na Sále u Sedlářů.

PŘIPRAVUJEME

Slavnostní rozsvěcení 
vánočního stromu

První adventní neděli se těšíme 
na snad již tradiční setkání 
občanů při slavnostní chvíli 
na prostranství u obchodu.
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MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA  4. ROČNÍKŮ 

Středa 15. 6. byla dnem konání okrskového kola 
matematické olympiády 4. ročníků. Starší nám sice 

odcházejí do Holešova, ale mají 
zdatné nástupce. Trojice Šárka Ja-
nálová, Kateřina Zámorská a Lucie 
Janečková se v 25členné konkuren-
ci určitě neztratily a zvláště 3. místo 
Lucky je slibný úspěch. Jen tak dál.

STŘÍPKY Z NAŠÍ ŠKOLY
DVĚ AKCE NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU

Pořadí Jméno Škola 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Celkem

1. Koláček Lukáš ZŠ TGM Bystřice p. Hostýnem 4 6 3 4 4 2 3 3 4 33

2. Zatloukal Jan ZŠ Hulín 4 6 3 4 4 2 3 2 4 32

3. Janečková Lucie ZŠ Žeranovice 4 3 3 4 4 3 3 3 4 31
4. Dvořáková Ester ZŠ Holešov, Smetanovy sady 630 2 6 3 2 4 3 3 3 4 30

5. Zelinková Markéta ZŠ Holešov, Smetanovy sady 630 1 6 1 4 4 3 3 3 4 29

6. Macháč Maxmilián ZŠ TGM Bystřice p. Hostýnem 4 6 3 2 4 0 3 3 4 29

7. Krčmářová Aneta ZŠ Holešov, Smetanovy sady 630 4 6 3 4 4 0 3 3 0 27

8. Kovář Martin ZŠ Holešov, Družby 329 4 6 3 4 0 2 0 3 4 26

9. Lochmanová Kateřina ZŠ Holešov, Smetanovy sady 630 3 6 3 4 0 3 3 0 4 26

10. Smolka Ondřej ZŠ Prusinovice 1 6 3 3 0 3 3 3 4 26

11. Zámorská Kateřina ZŠ Žeranovice 4 3 0 2 4 3 3 3 4 26
12. Horková Klára ZŠ Holešov, Družby 329 4 6 3 4 0 2 3 3 0 25

13. Martinec  David ZŠ Holešov, Družby 329 4 6 3 4 0 1 3 3 0 24

14. Podsedníček Jakub ZŠ Prusinovice 4 6 0 4 0 0 3 3 4 24

15. Janálová Šárka ZŠ Žeranovice 4 3 3 4 0 3 3 0 4 24
16. Pastrnek Jiří ZŠ Holešov, Smetanovy sady 630 1 4 3 0 4 2 3 3 2 22

17. Bednářová Libuše ZŠ Holešov, Smetanovy sady 630 2 3 3 4 0 0 3 3 4 22

18. Janál Miroslav ZŠ Holešov, Smetanovy sady 630 0 4 3 3,5 0 1 3 3 4 21,5

19. Machač Pavel ZŠ TGM Bystřice p. Hostýnem 1 2 3 4 4 2 3 0 2 21

20. Tiefenbachová Adéla ZŠ TGM Bystřice p. Hostýnem 4 6 0 0 0 3 3 3 2 21

21. Kubíková Dana ZŠ Hulín 4 6 0 4 0 3 3 0 0 20

22. Ďulák Ondřej ZŠ Holešov, Družby 329 1 6 3 0 0 3 3 3 0 19

23. Zpěváková Sára ZŠ Hulín 0 3 3 4 0 0 3 3 2 18

24. Jetelina David ZŠ Hulín 0 6 3 4 0 0 3 0 2 18

25. Galatík Michal ZŠ Prusinovice 0 1 3 0 0 2 3 3 0 12

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Od pondělí 20. 6. přibylo Žeranovicím několik šikovných cyklistek. 
Jsou to děvčata 4. ročníku, která získala v Kroměříži průkaz cyklisty. 
A nebyl zadarmo – značky, předpisy, křižovatky, jízdy, to všechno 
holky musely mít v malíčku. Teď se hlavně samy zdokonalovat, získat 
jistotu v nebezpečném silničním provozu a nekonečnou pozornost. 
No a třeba za deset let, už coby velké slečny, se mohou pustit do 
skutečného řidičáku na auto. Šťastnou cestu. 
 Mgr. Radovan Machálek



4

HOLA, HOLA, ŠKOLA VOLÁ !!!

1. září 2011 se opět otevřela naše škola pro všech-
ny žáky, kteří se chtějí naučit řádně číst, psát 
a počítat. Letos zasedli do lavic 4 prvňáčci, kluci 
jako buci. Přivítal je pan starosta, pan farář, pan 
ředitel a samozřejmě i jejich nová paní učitelka 
Mgr. Erika Nováková, která zároveň bude vyučovat 
i žáky 3. ročníku. Druháčky povede paní učitelka 
Petra Logajová. O ty nejstarší, tedy 4. a 5. ročník, 

se budou starat Mgr. Radovan Machálek a pan 
ředitel Libor Ševčík. V tomto školním roce budeme 
mít celkem 38 žáků. V mateřské škole se o výcho-
vu a vzdělávání těch nejmenších děti podělí paní 
učitelky Zdeňka Fuksová a Eva Chytilková. Školní 
družina je i letošní rok pod vedením paní učitelky 
Marie Konečné. O čistotu a pořádek v celé škole se 
postarají paní Hana Kadlubová a Lenka Skybová.
 L.Š.
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EXKURZE A DALŠÍ 
DOPLŇKOVÉ AKTIVITY 
K PROHLOUBENÍ 
VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI:
(kulturní, sportovní a jiné akce 
školy za školní rok 2010/2011)

–  poznávací vycházka po Kro-
měříži (Podzámecká zahrada, 
květná zahrada) v rámci účasti 
na DH Kroměříž;

–  přírodovědné a vlastivědné 
vycházky po obci Žeranovice 
a okolí;

–  příprava žáků 4. a 5. ročníků na 
matematickou olympiádu;

–  Klokánek, Cvrček – matematic-
ká soutěž;

–  „Školní mléko a Ovoce do škol“; 
–  Hry a klamy + návštěva muzea 

obuvi ve Zlíně;
–  Kostelecký slavíček 2011 

– pěvecká soutěž;
–  Zahradní slavnost – průvod obcí 

s vystoupením pro rodiče 
a veřejnost;

–  „Adopce ježka“ – trička, fota, 
krmení – zazimování – vypuště-
ní do volné přírody;

–  Abraka muzika – hudební 
pořad;

–  sběrové akce školy (šípky, kaš-
tany, starý papír, pomerančová 
kůra sušené kopřivy);

–  Poznej svého psa – výchovně-
-vzdělávací program;

–  Setkání s příslušníky Policie 
ČR – „Policista je náš kamarád“ 
a „Bezpečné chování“;

–  Předvánoční a zimní vystoupení 
pro rodiče (Mikuláš);

–  Čučudějské pohádky – divadlo 
Zlín;

–  Matematická olympiáda 
5. ročníků;

– Pythagoriáda (1. ZŠ Holešov);
–  Návštěva „bubeníka“ – výchov-

ně-vzdělávací program;
–  Jak se žije v Ugandě – výchov-

ně-vzdělávací beseda;
–  „Sovy“ – ekologický výukový 

program;
– Plavecký výcvik (Kroměříž);
–  „Poznej a chraň“ – ekologická 

a přírodovědná soutěž;
–  Kouzelnické vystoupení 

(tělocvična školy);
–  Povídání o včelách (pan 

Vyňuchal);

–  Pletení košíků (Klub přátel umě-
ní a řemesel);

–  Den maminek – vystoupení pro 
rodiče a veřejnost;

–  Dopravní hřiště Kroměříž – zís-
kání Průkazu cyklisty (4. ročník);

–  Vybíjená malotřídních škol 
(1. ZŠ Holešov);

–  Setkání s důchodci obce Žera-
novice – pásmo básní a písní;

–  Matematická olympiáda 
4. ročníků;

–  Mc Donald´s Cup – fotbalový 
turna;j

–  Bavíme se angličtinou – přátel-
ské setkání s cizím jazykem 
(ZŠ Rymice);

–  Olympiáda malotřídních škol 
v Loukově;

–  Školní výlety (Baťův kanál, 
Hřebčín Napajedla, hrad Lukov);

–  Fond Sidus – pomoc dětem na 
onkologickém oddělení;

–  „Jízda zručnosti“ v rámci výuky 
dopravní výchovy;

–  „Návštěva z vesmíru“ – výchov-
ný koncert ve Zlíně;

–  Přírodovědná vycházka do ze-
mědělského družstva Martinice;

–  Návštěva doprovodného progra-
mu FFDM ve Zlíně;

–  „Školní nocování“ – hry a sou-
těže spojené s přespáním ve 
školní budově;

– Návštěva  knihovny.
   
MIMOŠKOLNÍ A VOLNOČASOVÉ 
AKTIVITY:

–  dyslektický kroužek (v rámci vý-
uky v jednotlivých ročnících, 
2 pravidelně)

–  matematický kroužek (9 žáků)
–  anglický kroužek (20  žáků)
–  výtvarný  kroužek (18 žáků)
–  sportovní hry (13 dívek  – 

15 chlapců) – příprava na spor-
tovní akce: 
olympiáda malotřídních škol 
turnaj ve vybíjené 
fotbalový turnaj Donald´s Cup 

VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ A POMOC 
NA VEŘEJNÝCH AKCÍCH 
V OBCI:

Zahradní slavnost
Mikulášský karneval 
Setkání s důchodci
Besídka ke Dni matek
Den dětí – taneční vystoupení
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MASÁŽE
Sportovní a rekondi�ní masá� 

Masá� proti celulitid� + ozónový zábal 
Reflexní terapie plosky nohy 
Tradi�ní indická masá� hlavy 

Medová masá� 
Ba�kování

Kristýna Zapletalová 
mob.: 732219237 

Vážení spoluobčané naší kočičí 
obce, v tomto příspěvku bych 
se rád poohlédnul za nedávno 
ukončenými dny prázdnin, kdy 
byl poslední srpnovou neděli 
uspořádán výlet s názvem „Z Ko-
cůrova za kulturou“.
Hlavním důvodem této autobuso-
vé výpravy na zámek v Kroměříži 
byla možnost vyslechnout si vý-
klad v podání naší místostarost-
ky slečny Hanky Sivkové, která 
se v prázdninové dny stala prů-
vodkyní výše zmíněného zámku. 
Zámek spolu se svými zahrada-
mi patří k historickým skvostům 

Moravy a v roce 1998 byl zapsán 
na seznam Světového kulturní-
ho a přírodního dědictví 
UNESCO.
Prohlídka interiéru zám-
ku byla doprovázena vel-
mi zajímavým výkladem 
s možností nahlédnout 
do míst, kde se běžný 
návštěvník jen tak nepo-
dívá. Po prohlídce zám-
ku mohli někteří z nás 
navštívit podzámeckou 
zahradu, nebo vystoupat 
nemalé množství schodů zámec-
kou věží, na jejímž vrcholu byli 

odměněni velkým rozhledem, 
a to až do Kocůrova.
Z výkladu naší průvodkyně jsme 
se dozvěděli, že samotná stavba 
byla dříve obehnána hradbami, 
o jejichž obtížném zdolávání se 
přesvědčili i někteří účastníci 
zájezdu.
Poslední nedělní odpoledne mě-
síce srpna se blížilo ke svému 
konci, a proto jsme se shromáž-
dili k odjezdu. Po příjezdu do Ko-
cůrova jsme ještě navštívili zdejší 
Zámeckou „zahrádku“.
Závěrem bych chtěl poděkovat 
všem účastníkům zájezdu za je-
jich účast a kladnou reprezentaci 
obce. Dále také děkuji Ondrovi 
Řihákovi a společnosti Housacar 

za zajištění autobusové dopravy 
a v neposlední řadě bych rád po-
děkoval naší průvodkyni Hance 
za velmi příjemný a vyčerpávající 
výklad. Petr Buček

Z KOCŮROVA ZA KULTUROU



7

Zrození hvězd jsme mohli zaznamenat již v jednom 
z minulých vydání časopisu, dnes se ale dozvíme, 
jak se naše celebrity mají v současné době. Co za-
jímavého je potkalo a jak se jim změnily životy, to 
vše nám prozradili členové kapely Segment. 

Je to už pár měsíců od doby, kdy vás potkal vel-
ký úspěch, bylo jím vítězství v soutěži Skutečná 
liga 2010. Jak se vám od té doby změnil život?
Kromě toho, že se některým z nás vybarvil neje-
nom hlas, ale i vlas, jsme hlavně začali pořádně 
makat a zkoušet na soutěž Česko Slovensko má 
talent. Kromě toho jsme koncertovali na nejrůzněj-
ších festivalech.
Na kterých festivaly jste hráli a kde se vám nej-
víc líbilo?
Hráli jsme na Jam rock, Sázava fest, Benátská noc, 
Masters of rock, Rock for people… Ono nejde říct, 

kde se nám nejvíc líbilo, fesťáky jsou supr, některý 
skvělý, jiný jo, dobrý… Někdy nás trápilo počasí, 
třeba Benátská noc propršela úplně celá. Na Jam 
rocku jsme hráli jako první kapela první den, takže 
to bylo docela těžký. Nejraději ale vzpomínáme na 
Rock for people, to nás posunulo zase o kousek 
dál, super lidi a hlavně perfektní organizace festiva-
lu. Ovšem na Sázavafestu jsme zase zažili skvělou 
kuriozitku, kdy jsme přejeli jednomu chlápkovi kyta-
ru autem, to se jen tak každému nestane. Nakonec 
se z něho i přes tu kytaru vyklubal náš fanoušek.J 
 
A pak jste se rozhodli, že se přihlásíte do soutě-
že „Česko Slovensko má talent“?
Ne, to nás napadlo už dřív, vlastně ten první casting 
byl už někdy na začátku května. Pak jsme absolvo-

vali asi po měsíci divadelní kolo, co bylo teď nedáv-
no v televizi. No a to, že se přihlásíme, nás napadlo 
ještě asi dva měsíce před tím. 

Jak se vám vystupuje na pódiu v televizi?
První vystoupení se nám právě moc nepovedlo, 
protože my používáme místo klasických odposle-
chů tzv. „in ear“ (bezdrátové odposlechy vložené 
přímo v uších), proto jsme to měli komplikovanější. 
Bylo tam více bezdrátových systémů a navzájem 
by se rušily signály, takže jsme nemohli používat to, 
na co jsme zvyklí. Tohle nás trošku rozhodilo, ale 
zase je pravda, že všichni soutěžící tak mají stejné 
podmínky. A na druhou stranu tam bylo tolik lidí, že 
veškeré zvukaře a všechny z technického zázemí 
obdivujeme za jejich profesionální přístup, který si 
udržují od rána do noci. 

SEGMENT 2011

Masters of Rock

Masters of Rock

Těsně před vystoupením v divadle
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Hodnocení, které vám porota řekla, bylo hodně 
povzbuzující, teoreticky by vaše sláva mohla 
pokračovat.
To doufáme! Pokud od nás tedy nečekají, že udělá-
me akrobatické číslo s kolem a obří tyčí nebo něco 
takového… Ale to bychom taky zvládli, kdybychom 
trošku trénovali J

A kdy vás zase uvidíme na televizních obrazov-
kách?
Teď se vysílají sestřihy z divadelních kol. Na konci 
října, tuším, že 30., proběhne kolo s názvem Velký 
třesk, kde budeme bojovat o postup do semifinále. 
Pokud se nám podaří probojovat se do dalšího 
kola, možná se budeme na obrazovce objevovat 
častěji. V semifinálových kolech potom začíná di-
vácké hlasování.

Co kdybyste náhodou vyhráli a jeli do Las Vegas?
Tak si sbalíme aspoň šestery trenýrky, dáme si 
pravý americký hamburger J Ne, teď vážně, zatím 
nad tím ani nepřemýšlíme a nemysleli jsme na to 
ani v době, kdy jsme se do soutěže hlásili. My jsme 

tam šli jen proto, abychom byli trošku vidět, a vů-
bec jsme nečekali, že to bude mít takový ohlas. Ani 
jsme nečekali, že postoupíme, protože kapely jako 
my se v soutěžích moc neprosazují. Jednotlivci jsou 
prostě atraktivnější.

Jakým směrem se potom hodláte ubírat?
Strašně moc se zaměříme na skládání nových věcí, 
protože momentálně se dost věnujeme soutěži, no-
vému cédéčku, kde budou sice staré písničky, ale 
v novém provedení, taky tvoříme nová trička atd. 
Je toho fakt hodně v téhle fázi. Od října začínáme 
koncertovat, takže všechny zveme do Kroměříže do 
klubu Slady, kde budeme hrát 25. října.

Čeká vás nějaká radikální změna?
Budeme mít nový logo, nový nápis… Až do teď 
jsme si všechno navrhovali sami, ale už jsme to 
přenechali profesionálům. Teď už to má na starosti 
grafik, který se dost naladil na naši vlnu, takže přes-
ně ví, co a jak chceme. 
No a hlavně, zásadní změna bude ta, že nebude-
me nic měnit, ale stále budeme šokovat.

Klukům ze Segmentu neboli Bandě magorů (jak se 
sami pojmenovali J) budeme držet pěsti, pokud se 
zadaří a postoupí do semifinále, budeme posílat 
smsky a samozřejmě se budeme těšit z každých 
dalších úspěchů. Takže borci, hodně štěstí…
 Sivková Hana

Více info o kapele SEGMENT na: www.bandzone.cz/
segment, facebook.com - segment.

Současné složení segment rodiny:
Zpěv: Chris Down
Housle, voc.: Luigi Machacek
Bicí, voc.: Hanz Sedlar
Baskytara, voc.: Jerry X. Hysek
Kytara, voc.: James Moody
Kytara: Jay Neat

Manažer: Petr Žůrek
Technik pro bicí nástroje: Jose Rodriguez
Technik pro kytary: Phill Khoo

Sázavafest

Rock for People
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KOSMETIKA
Jitka Řiháková

Co nabízím: 
–  barvení řas a obočí, 

formování obočí
–  epilace horního rtu, 

rukou, nohou
–  masáže obličeje, dekoltu, 

rukou a krční páteře
–  čištění obličeje, peeling, 

maska
– manikúra, lakování
– líčení denní i večerní

Kontakt:
605 813 913

Své příspěvky, nápady, 
názory, kritiku nebo 

pochvaly můžete i nadále 
posílat na emailovou adresu 
sivkova.hana@seznam.cz, 
zeranovice@volny.cz nebo 

vhazovat do obecních 
schránek umístěných na 

zastávkách.

OHLÉDNUTÍ ZA ČTVRTLETÍM SDH
Soustředění mladých hasičů
„ZACHRAŇTE VOJÍNA RYANA” 

Výprachtice – Orlické hory 
2.–9. 7. 2011

Konečně nám začaly prázdni-
ny a my jsme je zahájili hasič-
ským soustředěním v Orlických 
horách. Osm dní jsme bydleli 
v krásné chatě Orlička ve vesnici 
Výprachtice. Chata se nachází 
na samotě v pěkném údolí Mo-
ravské Sázavy. Toto soustředění 
bylo uspořádáno ve vojenském 
stylu, a proto jsme zvolili název: 
ZACHRAŇTE VOJÍNA RYANA. 
Celý týden jsme byli vojáci. Do-

stali jsme vojenské knížky a ze-
lená trika na památku, ale hlavně 
jsme sbírali hvězdy k povýšení. 
Také jsme jako správní vojáci 
měli služby, což zahrnovalo 
např. hlášení budíčku, rozcvičku, 
službu v kuchyni, u táboráku, vy-
hodnocení dne.
Také jsme plnili různé úkoly: 
střelba ze vzduchovky, paintball, 
plavání, udržování pořádku ne-
jen ve svých pokojích, pěší túra, 
„poloplná“ polní, přespání v lese, 
odbornosti MH, stezka odvahy.
Ale hlavním úkolem bylo najít vo-
jína Ryana. Nejdříve se vytvořily 
4 skupinky, které soutěžily proti 
sobě. První večer každá skupinka 

dostala od UFO neúplný dopis, 
ten během dalšího dne poskláda-
ly a rozluštily. Další dny soutěžily 
a hledaly indicie o Ryanovi. 
Poslední večer bylo odhalení 
Ryana. Docela nás překvapilo, že 
uhodla jen jedna skupinka, a to 
zelení a ani sám Ryan se z indicií 
nepoznal – byl to Tonda. Mimo 
toho všeho dění na chatě a oko-
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lo ní, jsme také jezdili na výlety.  
První dva dny nám dost pršelo, 
ale druhý den jsme vyjeli do vo-
jenského bunkru – Tvrz Bouda. 

A tady se, bohužel, někde stala 
chyba. Měli jsme jít pěšky jen 
1,5 km, ale bylo to 5,5 km do 
kopce v lese a dešti a prohlídka 
za to vůbec nestála. V bunkru 
byla hrozná zima, zbytečně dlou-
hé a nezajímavé.
Ale další dny nám svítilo sluníč-
ko a perfektně jsme si to užili. 
Prohlídka muzea Králíky byla 

úžasná, viděli jsme veškeré vo-
jenské vybavení a také jsme zde 
podnikli exkurzi bunkru. Ten byl 
sice malý, ale o to víc zajímavý 
a výklad průvodce i poučný.
Trochu vyřádit jsme se byli na 
místním dětském hřišti. Nejen 
děti si to užily 
Velmi pěkně si pro nás připravil 
pan Kužela prohlídku vrtulníkové 
základny v Bochoři. Popsali nám 
zde jejich práci, ukázali vlastní 
modely letadel, mohli jsme si za-
létat na počítačovém trenažéru. 
Pak jsme přejeli do řídící věže 
a hangáru s hasičskou technikou 
a vrtulníkem.
Při cestě domů jsme ještě plnili 
poslední úkol, a to v Olomouci 
v aquaparku. 
Opět jeden povedený výlet 
 Text: Simona Zapletalová

VAVŘINECKÉ HODY

Vavřinecké hody letos proběhly 
7. srpna a do poslední chvíle, 
díky letos dost vrtkavému poča-
sí, nikdo nevěděl, jak to vlastně 
celé dopadne. Naštěstí se slu-
níčko vyznamenalo a alespoň 
dětem umožnilo prožít hezké 
ráno a odpoledne na kolotočích, 
se zmrzlinou či cukrovou vatou 
v ruce. 
Nám starším pak, bohužel, ve-
černí zábavu se skupinou Press 
zhatil déšť. Nicméně, páteční 
zábava s kapelou K2 a sobotní 
diskotéka, kde se o zábavu po-
starali DJ Bongo a DJ Eda, pro-
běhly úspěšně. 
Jen ta účast… Mně osobně je líto 
sledovat zklamání členů spolků, 
kteří čekají podporu svých spolu-
občanů na různých akcích, a ono 
NIC. A tím nemyslím jen hasiče 
samozřejmě. 
Např. nedávno proběhlý uliční 
turnaj ve fotbale a podzimní ry-
bářské závody, by si stejně jako 
předhodová zábava zasloužily 
určitě větší pozornost místních 
lidí. Vždy bylo vše hezky na-
chystané, počasí přímo luxus-
ní, ale návštěvnost… nic moc. 
I když na druhou stranu chápu, 
že v dnešní době, kdy je finanční 
situace často velmi žalostná, se 
mnoha lidem ani do společnosti 
nechce. 
Ale vraťme se zpátky k hodové 
neděli. Ráno se opět pochodova-
lo od hasičské zbrojnice do kos-
tela na mši a troufám si říct, že 
s dechovou hudbou je to hezká 
podívaná. 
Přes den pak na výletišti hrála 
k poslechu kapela Orion. Večer, 
jak již bylo řečeno, se zábava 
nekonala, jelikož počasí zatím 
poručit nedokážeme. Takže ne-
zbývá než věřit, že příští rok se 
to povede.

Realitní kancelář M&M REALITY, a.s.

Pobočka Zlín
nám. Míru 9
760 01 Zlín

Poskytujeme služby a poradenství v oblasti nákupu 
a prodeje nemovitostí
–  prodej nemovitostí
–  výkup nemovitostí
–  finanční záloha na 

prodávané nemovitosti
–  výplata exekucí

–  bezplatná inzerce
–  22 000 nemovitostí 

v nabídce
–  kompletní právní servis
–  M&M Hypoteční centrum

KONTAKT:
E-mail: zlin@mmreality.cz Tel.: 777 682 474
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Čerpání vody – Racková (15. 8.)

V pondělí večer, po silné průtrži 
mračen, byla jednotka PO Žerano-
vice povolána Krajským operačním 
střediskem (KOPIS) Zlín k čerpání 
vody po lokální povodni v obci Rac-
ková. Poplach byl vyhlášen ve 21.20 
h a jednotka vyjela v počtu 1+12. Na 
místě hasiči čerpali vodu ze zatope-
ného sklepa obchodu s potravinami 
a hlavně z vyplavených sklepů 
domů v blízkosti místního potoka. 
Zasahovalo zde celkem 5 jednotek 
dobrovolných hasičů – Racková, 
Prštné, Holešov, Mysločovice a Že-
ranovice. 
  
Požár strniště – Žeranovice (27. 8.)

V 11.46 h byl jednotce PO Žeranovi-
ce vyhlášen požární poplach. Hasiči 
byli vysláni KOPIS Zlín k požáru str-
niště do ulice ke mlýnu. Požár vznikl 
kvůli spadenému drátu na pole a dí-
ky rychlému zásahu lidí z okolních 
domů se nerozšířil dál na již v balí-
cích svázanou slámu. JPO Žerano-
vice se na místo dostavila jako první 
v počtu 1+5. Po provedeném prů-
zkumu bylo zjištěno, že požár byl již 
zlikvidován. Na místo události poté 
ještě dorazila jednotka HZS Holešov 
a dobrovolní hasiči z Rackové. Po 
prolití požářiště vodou se jednotka 
vrátila zpět na základnu. Požár byl 
beze škody.

Hledání pohřešované osoby 
– Přílepy (27. 8.) 

KOPIS Zlín bylo požádáno Policií 
ČR o spolupráci při hledání ženy 
na Přílepsku, která vyhrožovala 
sebevraždou. Proto byl asi ve 13h 
opět vyhlášen poplach jednotce PO 
Žeranovice, která spolu s dalšími 
jednotkami vyjela na místo zásahu. 
Dalšími jednotkami byly: HZS Hole-

šov, SDH Přílepy, Racková, Lukov, 
Dobrotice, Martinice a Lukoveček. 
Jednotka vyjela v počtu 1+9 (ně-
kteří ještě ve fotbalových dresech, 
protože na zbrojnici utíkali z právě 
probíhajícího uličního turnaje      ). 
Po prohledání daného území bylo 
na břehu přílepské přehrady naleze-
no oblečení ženy a zásah byl tímto 
pro hasiče ukončen. Jednotka se po 
16. hodině vrátila na základnu. Žena 
byla poté v přehradě nalezena poli-
cejními potápěči z Brna. 
Poděkování patří panu Edovi Běčá-
kovi za přivezené nápoje na místo 
události. Ve vedru, které panovalo, 
přišly vhod.

TECHNICKÁ POMOC ŠKOLE

V závěru prázdnin jsme byli požádá-
ni Základní školou Žeranovice o po-
moc při mytí oken tělocvičny. 
Ač oko suchozemce žádný důvod 
k mytí shledat nemuselo, z ptačí 
perspektivy vypadalo vše jinak. Po 
deseti letech už byl hadr a voda více 
než třeba. Ale na vratkém žebři to 
rozhodně nebyla lehká práce.

K dispozici jsme měli tři žebře a dost 
lidí na to, abychom si poradili s ne-
rovným terénem a práce nám šla 
pěkně od ruky. Proto jsme zvládli 

ještě utřít prach na těžko přístupném 
vybavení tělocvičny. 
Akrobatické sestavy na žebřících 
možno posoudit na přiložených fo-
tografiích 

STRAŠIDELNÁ NOC 
NA ZBROJNICI 2. 9. 2011

Již podruhé jsme pro děti připravili 
rozlučku s prázdninami na zbrojnici.
Sešlo se nás mnohem více než v lo-
ni. Děti i dospělí opékali špekáčky, 
zpívali u táboráku písně v dopro-
vodu kytary, a jak se setmělo, vy-
právěli jsme si i strašidelné historky 
a pověsti.

Pak, když nám i u ohně začínala být 
zima, jsme se přesunuli dovnitř, kde 
jsme si na velkém platně promítli 
pohádku a film. Při sledování filmu 
se některým už zavíraly oči, ale spát 
nikdo nešel, protože se všichni těšili 
na prohlídku zámku.

A tak, okolo 23. hodiny, šly všech-
ny děti spolu s doprovodem na 
noční procházku k Větřáku. Šli jsme 
přes pole – bez baterek – a bylo to 
samo o sobě strašidelné. I bez stra-
šidel     . Asi za hodinu jsme došli 
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zpátky do vesnice. Když jsme se blí-
žili k zámku, vyzvedla si nás slečna 
průvodkyně. 
Před zámečkem nám vyprávěla 
o historii zámku a strašidlech, které 
zde pobývají, a můžeme je vidět, po-

kud budeme pozorní a nevyplašíme 
je. Ani to nedopověděla a za okny se 
začalo mihotat světlo, z keře vychá-
zelo škrábání a ze zámku se ozývalo 
mohutné bubnování a řev. Z keře 
vyskočil hrobník s lopatou a na ko-
lečka naložil jednoho klučinu z naší 

skupinky s tím, že jej jede zakopat.
Ostatní pokračovali v prohlídce zám-
ku. Na schodech stál voják s bub-
nem a stále bubnoval, vedle něj 
do špalku neúnavně sekal sekerou 

velký kat. Obcházela nás tu i upírka, 
která si vybírala krk k zakousnutí. 
Byl tam také duch a slibovaná hod-
ná mumie s bonbóny. Dostat se k ní 
ale znamenalo projít kolem starých 
dveří, na které někdo nebo něco ne-
ustále bouchalo,… asi to chtělo jít za 
námi. Bezhlavý rytíř stál jak socha, 
ale byl živý – viděli jsme ho hýbat 
mečem. A to světlo, co jsme viděli 
už venku, byla Bílá paní se svíčkou. 
Další místnost znamenala ztrátu dal-
šího člena skupinky. Tentokrát padl 
za oběť kostlivci.

Na konci u čarodějnice jsme se na 
památku všichni podepsali na listinu 
a plni dojmů a nových zážitků jsme 
všichni šli zase na zbrojnici. 
Pochopitelně se už nikomu nechtělo 
spát, a tak jsme si dlouho povídali, 
dívali se na další pohádku a hasič-
ské fotky. U jejich prohlížení skupin-
ka pomalu řídla a největší vytrvalci 
uléhali až před 3 hodinou ranní.

Podotýkáme, že žádné dítě neutrpě-
lo psychickou ani jinou újmu, naopak 
se to všem velice líbilo a velký zájem 
nás mile překvapil. Takže příští rok 
se děti můžou těšit na další akci 
v podobném duchu      .
 Text: Simona Zapletalová
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