
Milí spoluobčané,

příroda nám opět dává najevo, 
že už nemáme lenošit a užívat si 
zimního odpočinku, ale že už by-
chom měli vyrazit do zahrad a do 
polí. A jelikož doba je zlá, návrat 
do polí nás všechny, i ty, kteří už 
na zemědělství dávno zanevřeli, 
možná ještě čeká. Ostatně nás na 
to upozornila už několik let stará 
předzvěst.  
Ze všech stran dnes slyšíme pesi-
mistické poznámky a nadávky na 
dění kolem nás, na neustálé zdra-
žování a na nefunkčnost našeho 
státu. Na druhou stranu si musíme 
udržet úsměv na tváři, protože je 
to to poslední, co máme zadarmo 
a z čeho neodvádíme daně. Takže lidi, nenadávejme na vysoké ceny, vždyť se máme přece hezky. Nebo 
si snad někdo z vás pamatuje dobu, kdy stál litr benzínu stejně jako šest vajíček?
Přeji vám všem příjemné prožití jarních měsíců s dostatečnou dávkou humoru a nadhledu. Protože jinak 
by to prostě nešlo. Hana Sivková

USNESENÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
OZ odsouhlasilo:
•  11 hlasy žádost pana Jiřího Sedláře o povolení vý-

sadby před domem;
•  11 hlasy záměr podat žádosti o dotace (Program na 

podporu obnovy venkova a Fond kultury Zlínského 
kraje – obnova kulturních památek v roce 2012);

•  11 hlasy vyčlenění prostředků ve výši 222 548,00 Kč 
na spolufinancování projektu na opravu sociálního 
zařízení v MŠ;

•  11 hlasy změnu č. 2 a 3 územního plánu obce;
•  11 hlasy zadání změny č. 4 ÚPO 11 hlasy;
•  10 hlasy finanční příspěvky Centru zdravotně posti-

žených, Českému svazu včelařů, SDH Žeranovice, 
Sdružení zdravotně postižených Holešov;

•  10 hlasy návrh rozpočtu na rok 2012;

•  11 hlasy rozpočet obce Žeranovice na rok 2012.

OZ zamítnulo: 
•  10 hlasy odprodej pozemku manželům Vávrovým 

u domu č. p. 71;
•  10 hlasy žádost pana Čmolíka o spoluúčast obce 

při napojení na ČOV;
•  10 hlasy žádost farnosti o finanční příspěvek na 

nasvícení kostela.

1/2012

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Úřední hodiny a kontakty Obecního úřadu

Pondělí: 8.00–12.00 h   19.00–20.30 h 
Středa:   8.00–12.00 h   19.00–20.30 h

telefon:  573 395 964
e-mail: zeranovice@volny.cz, web: 

www.zeranovice.cz
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PŘIPRAVUJEME
DUBEN

Zájezd na muzikál Carmen 
(platí pro nahlášené)
Sraz všech „účastníků zájezdu“ 
bude v 7.30–7.45 h na zastávce 
u obchodu. Odjezd autobusu je 
stanoven na 8.00 h. Vstupenky 
na muzikál dostanete až v auto-
buse. Předpokládaný příjezd do 
Prahy je nejpozději ve 12.00 h. 
Představení začíná v 15.00 h, 
bude tedy i dost času na pro-
cházku nebo na oběd. 

Vítání občánků
Těšíme se na 
malé žeranov-
ské občánky se 
svými rodinami 

29. dubna v 10 h na Sále v 1. pa-
tře Zámku.

KVĚTEN

Beseda s důchodci
Srdečně vás zveme na Besedu 
s důchodci, která se bude konat 
dne 4. května od 17.00 h na Sále 
u Sedlářů.  K tanci a poslechu 
bude hrát pan Alois Cholasta.

Divadelní představení
Divadlo Nahodilých Ochotníků  
(DNO) zahraje představení Vy-
šetřování ztráty třídní knihy od 
Járy Cimrmana na Sále u Sed-
lářů dne 20. května v 17.00 h. 

Na hojnou účast se těší obecní 
zastupitelstvo. 

ČERVEN

Obecní zastupitelstvo předběžně 
plánuje Dětský den, termín koná-
ní bude upřesněn.

Zámecká hospůdka
vás srdečně zve na 

odpolední posezení při 
hudbě, které se koná 

v neděli dne 29. 4. 2012. 
K poslechu a třeba 
i k tanci bude hrát 
skupina ORION.

ZE ŽIVOTA NAŠÍ FARNOSTI
Po roce jsme se opět sešli na 
Farním dni, abychom společně 
oslavili svátek celé naší farnosti. 
Ráno 12. 2. jsme při nedělní bo-
hoslužbě prosili o Boží požehná-
ní pro celou farní obec a pro naše 
rodiny. Zároveň jsme poděkovali 
za rekonstrukci a výrobu nových 
lavic. Odpoledne pokračoval 

program na sále u Sedlářů. Po 
úvodním slově otce Antonína 
přivítala pozvané farníky Anička 
Zapletalová a seznámila všechny 

s připraveným programem. Velký 
úspěch sklidili mladí hasiči s di-
vadelním představením Pepek 
námořník. Lenka Andrýsková 

připravila projekci fotek aktivit 
farnosti z celého roku. Bylo velmi 
milé a osvěžující si některé udá-
losti připomenout a oživit. Pan 
Vyňuchal dodal videozáznam, na 
kterém byla zachycena podstat-
ná část výroby nových lavic ve 
firmě pana Františka Gořalíka. 
Děkujeme všem, kteří se zapojili 
do přípravy občerstvení a kteří 
poskytli dary do tomboly. 

Farníci, kteří mají zájem o pro-
hloubení duchovního života, 
četbu a rozjímání evangelia jsou 
srdečně zváni k setkání u Bible 
jednou měsíčně v 19.00 hod. 
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v sobotu na faru. Termín je vždy 
upřesněn v ohláškách. 

V pátek 16. 3. se sešly na hasič-
ské zbrojnici šikovné ženy, aby 
pod vedením paní instruktorky 
Vlasty Čablové vykouzlily jarní 
květinové dekorace a vazby 
z živých květin pro potěchu svou 
a svých blízkých. Kurz aranžo-
vání se všem zúčastněným moc 

líbil. Paní Čablová přislíbila, že 
mezi nás zase ráda zavítá, proto 
se už teď těšíme na další tvořivé 
setkání. 
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K dobrému prožití postní doby patří 
také almužna, tedy myslet na nej-
potřebnější a lidi v nouzi. K tomuto 
účelu u nás slouží charitní akce tzv. 
Misijní koláč, aneb oslaďme život 
sobě i potřebným. Pomoci může 

každý. Mladé i zkušené kuchařky 
mohou napéct koláče, buchty či 
jiné cukroví a ti, kteří raději mlsají, 
pomohou tím, že si napečené dob-
roty zakoupí za symbolickou cenu 
a přispějí tak na podporu nejchud-
ších bratří a sester v misiích. Misij-
ním koláčem jste si mohli zpestřit 
sváteční stůl o čtvrté neděli postní 
18. 3. Děkujeme všem, kteří cítíte 
solidaritu a pomáháte. 

Na závěr dovolte jeden příběh. 
V každém člověku je Kristova tvář 
setkání Matky Terezy s Billy Gra-
hamem z knihy Bůh ukrytý v pří-
bězích, vydal(o): Karmelitánské 
nakladatelství 
Tahle něžná, vrásčitá tvář drobné 
ženy je jistě jedním z nejzářivěj-
ších světel v temnotě dneška. 
Nedávno ji navštívil americký 
evangelizátor Billy Graham. Po-
slechněme si, jak svůj zážitek po-
pisuje: „Když nás představili, slou-
žila právě umírajícímu a držela ho 
v náručí. Počkal jsem, dokud mu 
nepomohla přijmout smrt. Když 
zemřel, potichu se pomodlila, jem-
ně ho uložila zpět na jeho lůžko 
a obrátila se, aby mě přivítala. Ten 
den jsme spolu mluvili až do sou-
mraku. Svou lámanou živou ang-

ličtinou se mě zeptala, jestli chci 
slyšet něco o jejích zkušenos-
tech s hladovými a umírajícími. 
Své povolání mi vysvětlila velice 
prostě. Matka Tereza se dívá za 
fyzické rysy každého muže, ženy 
i dítěte, a vidí, jak na ni skrze ně 
hledí Kristova tvář. V každém 
hladovějícím dítěti, které nakrmí, 
vidí Krista. Za každou nemocnou 
a vyděšenou ženou, o kterou pe-
čuje, vidí Krista. Každý opuštěný 
a umírající člověk, kterého objímá 
a kolébá ve svém náručí, je Ježíš. 
Když komukoli slouží, slouží své-
mu Spasiteli a Pánu.“
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STŘÍPKY Z NAŠÍ ŠKOLY
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

9. února 2012 proběhl zápis bu-
doucích prvňáčků do naší školy 
pro školní rok 2012/2013.

Děti, které přicházely se svými 
rodiči, byly přivítány pohádkovými 
postavičkami, přesněji princezna-
mi. Ty měly pro budoucí prvňáčky 

připraveny zajímavé úkoly a otáz-
ky. Děti hravou formou splnily 

všechny náležitosti zápisu 
v pohádkovém světě. Převle-
čené žákyně 5. ročníku se svých 
pohádkových rolí zhostily výborně 
a dostaly pochvalu. Na vše dohlí-
želi pedagogové, kteří zdařilou 
atmosféru zápisu měli plně pod 

svou kontrolou a mohli v závěru 
konstatovat, že všichni předško-
láci splnili požadavky k přijetí 
do prvního ročníku. Za přípravu 
celého zápisu zaslouží pochvalu 
Mgr. Erika Nováková.
Milí rodiče, věříme, že i Vy jste 
byli spokojeni a Vaše ratolesti 
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Vám i nám udělaly radost. Děti 
se nebály, spolupracovaly a byly 
šikovné. Libor Ševčík

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Na oslavu konce prvního pololetí 
vyjely děti ZŠ i MŠ na divadelní 
představení Pippi Dlouhá punčo-
cha. Aby měly oproti jiným rokům 
trochu změnu, vydali jsme se ten-
tokrát na Malou scénu do Zlína. 
Přestože děti znají příběh z knižní-
ho i televizního podání, ani v diva-
dle se při něm nemohly nudit. Na 
pódiu bylo sice skromně rekvizit, 
ale svým elánem a výborným vý-
konem jej zaplnili jak 3 dětští, tak 
i dva dospělí herci. Představení 
mělo spád a vtip a v komornějším 
prostředí Malé scény jsme byli 
přímo uprostřed děje. Doufám, že 
zprávy o zrušení tohoto divadélka 
nejsou pravdivé a budeme se sem 
znovu moci někdy vydat za zába-
vou a odpočinkem.
 Erika Nováková

ŽERANOVICKOU ŠKOLU 
NAVŠTÍVIL MAMUT

Název tohoto článečku je ovšem 
nutno – ve stylu rádia Jerevan 
– poněkud poopravit. Nenavštívil, 
nýbrž byl přinesen v kufru a ještě 
ne celý, nýbrž jen jeho stolička. 
Ale i té měli někteří žáci plné ruce. 
Samozřejmě, viz foto, v pěkných 

bílých rukavicích, protože tak se 
pozná správný historik-muzeo-
log. Že „nehamtá“ po nálezech, 
listinách, špercích atd. mastnými 
zpocenými prsty, ale jemně je bere 
a zkoumá s čistými suchými ruka-
vicemi. I toto se mimo jiné dozvě-
děli 1. března žáci 3.–5. ročníku při 
návštěvě Mgr. Ondřeje Machálka, 
pracovníka holešovského muzea 
a předsedy Vlastivědného krouž-
ku, na naší škole. Přivezl s sebou 

z depozitu několik významných re-
gionálních archeologických nálezů 
z doby kamenné, bronzové i želez-
né (pazourkové nástroje, kamen-
nou sekerku, bronzové ozdoby, 
keramiku, železný nůž, kostěné 
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šídlo, kamenný vrták atd.) a o kaž-
dém něco zajímavého pověděl 
a s pomocí obrázků dal tyto nálezy 
do širších souvislostí tehdejší doby 
a lidské společnosti. Žáci si i po-
mocí časové osy mohli uvědomit 
ohromnou hloubku věků, která dělí 
nás od našich praprapředků, kteří 
tyto věci vyrobili a používali, jak 
žili v drsném prostředí přírody, co 

jedli, kde bydleli, jak se postupně 
chránili proti nepřátelům.
Pan magistr pak svou přednášku 
zakončil i zmínkou o tom, které 
hlavní kmeny se ve starověku vy-
střídaly na dnešním území Čech, 
Moravy a Slezska – Keltové (viz 
oppidum na Hostýně), Germáni 
a Slované.

Latinský citát „Historia magistra 
vitae“ (Historie učitelka života) nás 
nabádá k poznání své minulosti, 
abychom lépe poznali sebe a svou 
současnost.
Široká veřejnost bohužel nemá 
v současné době možnost tyto 
nálezy a spoustu jiných věcí ho-
lešovského muzea vidět, jelikož 
ještě není dokončena rekonstrukce 
2. patra zámku v Holešově. Spon-
zore, který máš několik desítek 
miliónů, nebo EU ozvi se…!!!
Na sbírky holešovského muzea 
a chystané akce je možno se po-
dívat na webových stránkách MU-
ZEUM.HOLESOV.INFO, které se 
nově připravují a budou spuštěny 
zhruba do měsíce.
 Mgr. Radovan Machálek

CHÁPOU STUDENTI, CO JE TO 
VLASTNĚ „DOSPĚLOST?“

….tak zněl titulek jednoho ze člán-
ků společnosti SCIO v Učitelském 
zpravodaji. Přiložený obrazový 
materiál nešel přehlédnout a z něj 
se zrodil drobný projekt do hodin 
českého jazyka v 3. ročníku.

Jak již nadpis říká, povídali jsme si 
o tom, jaké jsou hodnoty a vlast-
nosti, které dělají člověka dospě-
lým, zralým a které vypovídají 
o opaku. V tématu jsme oslovili 
rodiče, děti a nechali prostor i pro 
názory a nápady z uvedeného 
článku. Názory dětí i jejich rodi-
čů rozhodně stojí zato, abych se 
s Vámi o ně podělila. Tak tedy, co 
na otázku „Co je to dospělost?“ 
řekli krátce dotázaní rodiče?
–  Být dospělý znamená být zodpo-

vědný za sebe, za své činy a nést 
jejich důsledky, pracovat tak, 
abych zabezpečil sebe a svou 
rodinu.

–  Co je dospělost, to v dnešní době 
nikdo neví, ale myslím, že starost 
o děti, když jsou malé a nemocné, 
aby měly co jíst a co na sebe, 
nemyslet na sebe, ale pomáhat 
ostatním. Není to jen o tom slově 
„dospělý“.

–  Dospělost je velká starost, starost 
o děti, aby se dobře učily, měly 
bezstarostné dětství. Musíme 
chodit do práce, vydělávat peníze 
pro děti, aby se měly dobře. Ikdyž 
se můžeme dívat dlouho na televi-
zi, hned bych se vrátil do dětských 
let, dost jim závidím.

–  Podle mé úvahy je být dospělým 
dost těžké. Osoba, která vyzrála 
k dospělosti, by si měla uvědomo-
vat, jak začít se životem, co od něj 
očekává, jestli je samostatná, umí 

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 
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se sám o sebe postarat, není zá-
vislá na rodičích, umí si najít práci 
a uživit se, hospodařit s penězi, 
mít různé názory, ale i pochopení 
pro druhého.

–  Dospělý je každý od 18 let, proto-
že od té chvíle je zodpovědný za 
to, co dělá a říká.

–  Zodpovědnost za své děti, vycho-
vat je a připravit k dospělosti, cho-
dit do zaměstnání a uživit rodinu.

–  Znamená to být zodpovědný, umět 
se postarat sám o sebe, umět ře-
šit v klidu a s rozvahou problémy 
a překážky, mít svůj názor.

A co na to děti ?
–  Dospělost znamená starat se 

o děti, vařit, kupovat oblečení, 
chodit do zaměstnání. Už trochu 
stárnout, žehlit, dělat dětem sva-
činy, objednávat jim zubaře.

–  Postarat se sám o sebe, být 
ohleduplný, mít práci, postarat se 
o svou rodinu.

–  Je to velká práce, starat se o děti 
a k tomu chodit do práce, dělat 
s nimi úkoly a muset si připome-
nout, co znám ze školy a všechno 
zvládat. Bolí vás záda a když 
přijdete z práce, děti si chtějí hrát 
a je to těžké, protože jste z práce 
unavení.

–  Sám si najít práci, starat se sám 
o sebe, uživit se, najít si domov, 
starat se o děti, musíte dětem 
zaplatit školu a školku.

–  Je to velká práce, starat se, aby 
děti měly něco na zub a radostné 
dětství, aby se měly klidně a jako 
v nebi.

–  Má se chovat slušně a mít za sebe 
zodpovědnost. Pozná se podle 
velikosti a rozumu, má být roz-
vážný, rázný, dobře komunikovat 
s ostatními, mít děti, nikdo si na 
něho netroufne (když je jak hora), 
má se zastat slabšího, dospělost 
je něco jako moudrost, kdy člověk 

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.

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

dospěje i věkem. Někdo ovšem 
není dospělý ani ve 30. Je to dři-
na, protože se musí starat  o svou 
rodinu a o sebe. Děti se mají, hrají 
si a nemají tolik práce.

–  Je trochu starý, když půjdu kolem 
něho, tak pozdravím, je zodpo-
vědný za svůj čin.

–  Být zodpovědný a starostlivý, pra-
covitý, umět komunikovat s lidmi, 
vydělávat si, starat se o svou 
rodinu, mít rád svou rodinu, být 
zodpovědný za své činy, za svou 
rodinu a děti, najít si dům.

A které vlastnosti jsme zvažovali na 
základě článku? Zkuste sami, jestli 
byste je dokázali přiřadit k dospělé-
mu, či nedospělému chování tak, jak 
to zvládli třeťáci: – naslouchá – po-
třebuje si věci ověřit – má pochopení 
– stojí o přátelství – rád pomáhá 
– potřebuje obdiv – zodpovědnost 
mu nevoní – bojí se – je hamižný 
– zlobí se nejdřív na sebe – druhé 
soudí, co nejméně – je vděčný – po-
tíže řeší s ostatními – nemá rád le-
nochy – ví, že věk moc neznamená 
– vše pochopí osobně – všechno ví, 
všechno zná – chce napravit chyby 
– překonává obtíže – přehlíží své 
chyby – potíže hází na ostatní – zlo-
bí se na svět – každého odsuzuje 
– nemůže vystát odlišnost – musí 
mít pravdu – zná své meze.
Pokud byste se chtěli podívat i na 
vtipný obrazový doprovod k tomuto 
tématu, najdete jej na tomto místě 
http://www.scio.cz/dospelost_prazd-
na.jpg.
 Erika Nováková
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22. března 2012 | 20.00 – Hard Rock Cafe Prague Dům U Rotta, Malé náměstí 3, 110 00 Praha 1, 
Česká republika | Hard Rock Rising
23. března 2012 | 20.00 – Club Peklo, Komenské nám. 10, budova autobusového nádraží, Třebíč (ČR) | 
SEGMENT & Infraction & AngelHeaded Hipsters
24. března 2012 | 20.30 – RockStar Café Tišnov (ČR) | SEGMENT + PÁTÁ RUKA
31. března 2012 | 20.30 – CLUB 596 Kyjov (ČR) | SEG,EMT & « Star Sign « Side Effect
7. dubna 2012 | 21.00 – Club Střelený Kačer, Uherský Brod (ČR) | SEGMENT
8. dubna 2012 | 20.00 – KD KLOBUČAN, Valašské Klobouky (ČR) | SEGMENT
27. dubna 2012 | Areál koupaliště Riviéra, 602 00 Brno, Czech Republic | ČARODĚJÁLES – OPEN AIR 
HUDEBNÍ FESTIVAL
1. května 2012 | Lanškroun (ČR) | Majálex – ZRUŠENO!!!
5. května 2012 | Kroměříž (ČR) | Majáles
26. května 2012 | Žopy u Holešova, ČR | Rocková Lysina
9. června 2012 | Brno | Soukromá akce
16. června 2012 | Milovice (ČR) | Votvírák fest
29. června 2012 | Buchlovice (ČR) | ZRUŠENO POŘADATELEM!!! Buchlovské hudební léto
29. června 2012 | Martinice (ČR) | Bakafest
30. června 2012 | Hovorany (ČR) | Staropramen Rock & People Fest

SEGMENT – KONCERTY

SPORTOVNÍ HRY NA KLUZIŠTI
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OHLÉDNUTÍ ZA ČTVRTLETÍM SDH
ZÁVODY MLADÝCH HASIČŮ 
11. 2.

Ani v zimě nemají mladí hasiči čas 
na lelkování. Zimní měsíce patří 
k nácviku uzlování. Nejdříve si 
svou připravenost a svůj um vy-
zkoušely děti na závodech, které 
jsme pořádali u nás. Poté jsme své 
štěstí jeli zkusit ještě do Mysločo-
vic. Do závodů se zapojilo jedno 
družstvo, které soutěžilo v kategorii 
starších. Výsledek ovšem nebyl 
nejlepší. Není to tím, že by mládež 
dané uzly neuměla, ale spíše se 
projevila nervozita. Avšak jsem rád, 
že jsme se zúčastnili. Jak říkáme: 
„Není důležité vyhrát, ale zúčastnit 
se.“ Nyní již začne příprava štafet 
a požárního útoku a v tom se nám 
bude určitě dařit víc.

VODĚNÍ MEDVĚDA 18. 2.

Někde fašank, jinde vodění berana, 
u nás vodění medvěda. Krásná tra-
dice, která tu je s námi již po deseti-
letí. Jsem rád, že se daří tuto tradici 
udržet a postupně předávat mladší 
generaci. Letos nás po celý den 

doprovázelo krásné počasí. Celý 
průvod masek vyrazil okolo deváté 
hodiny, v čele průvodu byli medvě-
di, následovali námořníci, piráti, ku-
chaři, ekologická likvidace lidí, loď 
Archa a spousta dalších nádher-
ných masek. Projít celou vesnici je 
mnohdy velmi náročné a o to víc si 
ceníme vás občanů, kteří si pro nás 
připravíte nějaké to malé, ale i větší 
občerstvení. Jsme vám za to moc 

Květiny Tlumačov
Prodejna: Dům služeb, nám. Komenského 799
Kontakt: Lenka Mezírková, Žeranovice 

Objednávky kytic telefonicky 773 961 691
KVĚTINY VÁM DOVEZEME AŽ DOMŮ ZDARMA!!!
www.kvetiny-tlumacov.cz

vděční. My tomuto říkáme záchytné 
body, bez kterých by snad nebylo 
ani možné celou vesnici obejít. Vě-
řím, že letošní rok byl vydařený a již 
nyní se těšíme na další. Závěrem 
děkuji všem občanům za podporu, 
ať už je v jakékoli podobě, všem 
maskám děkuji za to, že celý den 
vydržely, a že až na malé zádrhely 
vše proběhlo na jedničku.

KARNEVAL 10. 3.

Hasičský karneval se stává neod-
myslitelnou součástí dění v naší 
obci. Pro letošek bylo téma ná-
mořníci, piráti a vše okolo. Pro 
děti všech věkových kategorií 
byly připraveny soutěže o drobné 
ceny, spousta taneční zábavy 
a nechyběla ani tombola. Tombola 
byla opět velmi bohatá a to pře-
devším díky štědrým sponzorům 
ze Žeranovic. Za to jim patří velké 
poděkování. Druhým rokem se vy-
bírá vstupné, ale i přesto si myslím, 
že se všem toto vstupné bohatě 
vrátilo v podobě krásných zážitků 
a skvělé zábavy. Jen pro informaci 
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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

se sešlo 72 překrásných masek 
v doprovodu 78 rodičů, babiček 
a dědečků. Jsme nesmírně rádi, že 
je karneval tak oblíbený a každým 
rokem se nás schází více a více 
masek. Již nyní se vymýšlí téma 
na příští rok. Letos poprvé jsme při-
pravili maškarní ples i pro dospělé, 

avšak účast byla mizivá. Přesto to 
nikomu nevadilo a i malá hrstka 
lidí si užila skvělou zábavu včetně 
divadla až do pozdních nočních 
hodin. Doufám, že příští rok se na 
„dospěláckém“ karnevalu sejde víc 
lidí a tím pádem si všichni užijme 
ještě více legrace.

DIVADLO

Divadlo má v hasičském sboru již 
dlouholetou tradici, už naši předkové 
hráli jako ochotníci divadlo. My jsme 
v tomto chtěli pokračovat i nadále, 
sice v menší míře, ale alespoň něco. 
Mladí hasiči si nahráli a nacvičili di-
vadlo Pepek námořník. Představení 
má sice jen necelých 20 minut, ale 
i tak si myslím, že je velmi povedené. 
Zatím jsme jej hráli na Farním dnu 
na dětském karnevalu a do třetice 
se bude hrát na Besedě s důchodci. 
Pokud bude zájem, rádi jej zahraje-
me i na kácení Máje. Věřím, že těm, 
kteří divadlo již viděli, se představení 
líbilo a vy, kteří byste jej chtěli vidět, 
přijďte se podívat na Besedu s dů-
chodci, anebo si počkejte na kácení 
Máje. Všem hercům a pomocníkům 
děkuji za skvělou přípravu.
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Tiráž:
Žeranovják vydává OZ obce Žeranovice pod 
redakčním vedením Hanky Sivkové
Náklad: 260 kusů
e-mail: zeranovice@volny.cz, www.zeranovice.cz
Grafická úprava, tisk a knihařské zpracování: 
kolektiv žáků a učitelů polygrafických oborů Střední 
průmyslové školy polytechnické – Centra odborné 
přípravy Zlín
Výtisk neprošel jazykovou korekturou.

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. Toto pravidlo 
platí i pro dvě hlavní úhlopříčky.

Jubilanti 50 let:
Ludmila Konečná

Jubilanti 60 let:
Antonín Janečka
Ladislav Vojáček
Anna Janíková
Jiřina Janečková

Jubilanti 70 let:
Ladislava Řiháková

Jubilanti 80 let:
Bohuslav Bartík
Jan Janoch

Jubilanti 90 let:
Jarmila Přikrylová
Josef Žůrek

Narození:
Lukáš Zakopal
Radek Smýkal

Karel Vydra
Anna Vyňuchalová
Mikuláš Čambal

Úmrtí:
Helena Dokoupilová
Alois Hrubý

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Lucie Janečková – homonyma: zámek, kohoutek, 
klobouk, oko, jazyk, zub, list, stát, motýlek

Markéta Nováková – homonyma: výr, lup, oko, 
kufr, rys
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