
Milí občané,
můžeme si gratulovat, přežili jsme konec 
světa, předvánoční shon i silvestrovské osla-
vy. I když s tím koncem světa to prý bylo 
trošku jinak, on do České republiky toho 
osudného dne přišel, rozhlédl se a pouze 
konstatoval, že tady už vlastně byl, a tak 
se zase otočil a šel jinam. Ono by to docela 
i odpovídalo podle toho, co se děje „tam na-
hoře“ ve vládě. Uvidíme, co pěkného si pro 
nás ještě páni poslanci a pan prezident při-
praví. Ale snad zatím nebude tak zle. V naší 
obci rozhodně žádný konec světa plánován 
nebyl a podle toho také minulé čtvrtletí vy-
padalo. Můžeme si teď společně ty nejdů-
ležitější akce posledního čtvrtletí loňského 
roku připomenout.
Do nového roku každý z nás vstupuje jiným způsobem. Někteří si novoroční předsevzetí dávají a snaží se je plnit 
a ostatní už dávno zjistili, že veškerá předsevzetí mají jen minimální trvanlivost. My jsme se rozhodli zahájit nový 
rok novým kabátem našeho obecního časopisu a přesvědčením, že nás čekají další pozitivní okamžiky a příjemné 
společně strávené chvíle. 
I vám všem přeji za celé obecní zastupitelstvo, aby byla ta třináctka šťastná a plná nových zajímavých prožitků, 
úspěchů a potěšení.  Sivková Hana
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OZ schválilo:
• Obecně závaznou vyhlášku 1/2012 o místních 

poplatcích. 
• Nabídku fi rmy E-ON na změnu výhodnějšího 

tarifu.
• Rozpočtové změny.  
• Rozpočtové provizorium.

OZ zamítnulo:

• Návrh na navýšení poplatků za odvoz komunálního 
odpadu.

• Žádost Charity Holešov na dofi nancování rozpočtu.

OZ projednalo:
•  Žádosti od občanů k pořízení nového územního 

plánu obce.
•        Problém s volně pobíhajícími psy v obci (více na str. 9)

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

starosta: Antonín Dokoupil
zeranovice@volny.cz
tel.: +420 724 778 317 

místostarosta: Hana Sivková
sivkova.hana@seznam.cz

tel.: +420 724 086 643
www.zeranovice.cz

V PRVNÍM PATŘE ZÁMKU MÁME NOVÁ OKNA

Obecní zastupitelstvo naší obce uspělo s žádostí 
o dotace a získalo od Zlínského kraje fi nanční pří-
spěvek na výměnu oken místního zámku. „Nebylo 
to snadné, museli jsme vytvořit projekt, který bude 
vyhovovat památkovému ústavu. Musely být zacho-
vány tvary oken, aby nebyl narušen vzhled zámku. 

A samozřejmě jsme nesměli využít jiný materiál než 
dřevo.“ vysvětluje starosta Antonín Dokoupil. Zá-
mek je v současné době majetkem obce Žeranovice 
a je využíván jako sídlo Obecního úřadu a místní 

knihovny. V přízemí zámku je umístěna restaurace 
Zámecká hospůdka. Právě z důvodu komerčního vy-
užívání nemohla být výměna oken v přízemí zámku 
zahrnuta do žádosti o dotace.
S výměnou oken v prvním patře se započalo již v mě-
síci srpnu, kdy byla osazena část nových oken na zad-

ní a bočních stranách zámku. V měsíci listopadu byla 
vyměněna okna v průčelí zámku a proběhly dokon-
čovací práce.

HS

2



PŘIPRAVUJEME

Muzikál Aida
Opět plánujeme zájezd na muzikál do Prahy a vy jste 
měli možnost hlasovat, který muzikál byste si přáli 
vidět. Zvítězil muzikál Aida, který se hraje v Hudeb-
ním divadle Karlín. 

Termín zájezdu je 8. 6. 2013. 
Zájemci se mohou závazně přihlašovat na adrese 
sivkova.hana@seznam.cz nebo osobně na obecním 
úřadě nejpozději do konce ledna. 

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

První adventní neděle patří již tradičně společně strá-
venému odpoledni na návsi naší obce. Již třetím ro-
kem jsme se těšili krásné atmosféře, která rozsvěcení 
vánočního stromu a dobročinný jarmark pravidelně 
doprovází. Poděkování patří všem, kteří se na organi-
zaci této akce podíleli (nelze jmenovat, protože by se 
jistě na někoho zapomnělo), dále děkujeme všem vy-

stupujícím a samozřejmě také hojnému počtu našich 
spoluobčanů. Jsme velmi rádi za to, že dobře funguje 
spolupráce mezi obecním zastupitelstvem a farnos-
tí. Díky této spolupráci mohla totiž vzniknout krás-
ná tradice, která umožňuje spoluobčanům navodit si 
předvánoční náladu a užít si příjemné odpoledne.

HS

Dějiny obce Žeranovice

Závěrečné besedy o historii obce vedené panem Ing. Janem Dúbravčíkem

 •  Neděle 27. ledna 2013 v 15 hodin  •

 •  Neděle 24. února 2013 v 15 hodin  •
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI

Adventní jarmark – Rozsvěcování vánoč-
ního stromu
Do začátku doby adventní jsme vstoupili společně 
s Obecním úřadem akcí Adventního jarmarku spoje-
ného s rozsvěcováním  vánočního stromu. Tato událost 

proběhla v neděli 2. 12. 2012 v odpoledních hodinách 
na prostranství pod kostelem, kde se postupně schá-
zeli lidé, aby si poslechli zpěvy dětí z malé scholičky, 
základní školy a našich žeranovských zpěvaček. Lidé si 

také mohli zakoupit domácí výrobky, které byly nabíze-
ny při adventním jarmarku, ochutnat dobrý guláš (kte-
rý připravil pan Jindřich Khain) a teplé nápoje. Výtěžek 
z adventního jarmarku byl věnován na misijní účely.

Svatý Mikuláš
Již tradičně do naší farnosti zavítal Sv. Mikuláš v pá-
tek 7. 12. 2012. Po dětské mši svaté naděloval hodným 
i méně hodným dětem bohatou nadílku. Slíbil, když 
děti budou poslušné, že za rok opět zavítá do naší far-

nosti. Sešlo se asi 40 dětí s některými rodiči. Všichni 
pak byli pozváni otcem Antonínem na faru, kde probí-
hal program – promítání animovaného fi lmu o životě 
a odkazu Sv. Mikuláše.

Adventní koncert
Dne 9. 12. 2012 v naší farnosti proběhl adventní kon-
cert v kostele Sv. Vavřince. Přijela pozvaná hudební 
skupina MAGNA MISTERIA z Otrokovic. Její čtyři 
členové předvedli vokální duchovní zpěvy z různých 
období dějin. Tato akce přispěla k hlubšímu prožití 
doby adventní.

Zahájení vánoc ve farnosti – Půlnoční mše 
svatá
Na půlnoční mši svatou nás zvaly zvony v pondělí 
24. 12. 2012. Ve 22.00 hod jsme zahájili oslavu nejkrás-
nějších svátků v roce – narození Krista. Slavnostní půl-
noční bohoslužbou nás provázel farní sbor pod vedením 
pana varhaníka Václava Darmouzala. Odnášeli jsme si 
hluboký duchovní zážitek do začátku vánoční doby.
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Tříkrálová sbírka
V pátek 4. 1. 2013 před Tříkrálovou sbírkou otec An-
tonín požehnal všem koledníkům a vedoucím skupin 
v závěru večerní mše svaté. Koledníci byli vysláni na 
cestu s úmyslem přinášet do lidských příbytků přání 
pokoje, zdraví a štěstí v novém roce. Tříkrálovou sbír-

ku v Žeranovicích zahájili koledníci v sobotu 5. 1. 2013. 
Sbírku pořádala Charita České republiky v zastoupení 
holešovské charity. Výtěžek činil 23 228 Kč. Děkujeme 
všem koledníkům, vedoucím skupinek i lidem dobré 
vůle, kteří otevřeli dveře svých domovů k tříkrálové-
mu poselství.

Na svátek Sv. Štěpána a Sv. rodiny byla mše svatá oběto-
vána za děti, mládež a rodiny z naší farnosti. Při mši sva-
té se vystřídali mnozí lektoři, kteří se ochotně ujali četby 
z Písma svatého. Konec občanského roku jsme ukončili 
silvestrovskou děkovnou mší svatou v 17.10 hod. Děko-

vali jsme Bohu za uplynulý rok a všechno dobré, co jsme 
v něm prožili.
Na Nový rok jsme se opět setkali při slavnostní boho-
službě zasvěcené Matce Boží Panně Marii a svěřili jsme 
do jejich rukou celý nový rok 2013.

Pozvánka

Srdečně vás zveme na Farní den v neděli 3. 2. 2013 odpoledne na sále U Sedlářů. Přijďte strávit společné 
chvíle, pobesedovat, připomenout si, co všechno jsme prožili  uplynulý rok promítáním fotek, 

zúčastnit se tomboly a ochutnat dobroty od šikovných kuchařek. 

Fotografi e z misijní neděle
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STŘÍPKY Z NAŠÍ ŠKOLY

Předvánoční tvořivá dílna.
Dne 6. 12. jsme se v podvečer ve škole sešli na  předvá-
noční tvořivé dílničce.
Přijela za námi výtvarnice paní Palečková (možná zná-
te z Holešova její obchůdek a ateliér, který byste našli 
poblíž ZUŠ).
Učili jsme se tentokrát pracovat s hmotou Cernit, ze 
které jsme vyráběli vánoční ozdoby na stromeček. Tato 
hmota je velmi zajímavá s velkými možnostmi využití 
a doufám, že budeme moci ještě někdy paní Palečko-
vou pozvat, aby nám představila pokročilejší techniky 
při práci s ní při výrobě např. šperků.
http://www.vytvarno.cz/

Přednáška o lesních savcích
Dne 20. 12. za námi přijela s velmi pěknou přednáš-
kou slečna Jurčíková. Pracuje na Střední lesnické ško-
le v Hranicích, kde se mimo jiné věnuje lesní pedago-

gice. Přivezla dětem na ukázku různé trofeje, lebky, 
kopýtka a kožešiny lesních zvířat a různými aktivi-
tami dětem přiblížila jejich život. Pro děti to byl za-

jímavý zážitek – zjistit, jak jsou těžké parohy jelena, 
jak vypadá lebka divočáka nebo lišky, vyzkoušet, jak 

myslivci  vábí různé druhy zvěře atd. Již se těšíme na 
další možnou spolupráci, kdy máme slíbenou návštěvu 
a lekci přímo v našem lesíku. 
Blíže k lesní pedagogice viz. www.slshranice.cz

Historické hudební nástroje
Poslední den školy před Vánocemi k nám do školy 
přišel v širáku pan Pavel Macků. Poté, co vynesl 6 ta-
jemných kožených kufrů do prostoru družiny, vytáhl 

z nich asi 50 různých hudebních nástrojů. Velkou vět-
šinu z nich sám vyrobil. Dětem je všechny představil 
formou pohádkového příběhu, na všechny přitom za-
hrál. U některých jsme opravdu žasli nad tím, co při své 

jednoduché konstrukci dokážou – například panova 
fl étna ze zkumavek a vosku, lesní roh z hadice od prač-
ky a nátrubku (na který si mimochodem zahrál prý 
i ve fi lharmonii), plechovkové banjo, kozí a beraní rohy, 
píšťalky z kostí atd. Asi nejedno dítě po shlédnutí doma 
zalovilo v dílně a pokoušelo se jej napodobit .
U dalších nástrojů jsme mohli slyšet fanfáry, které slý-
chal Rudolf II., či melodie, které slýchaly zamilované 
princezny od svých ctitelů pod svými balkony. Tyto 
nám předvedly nástroje, jejichž názvy jsme nikdy před-
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tím neslyšeli – např. chrotta, žaltář, fi dula, kvinterna, 
pak i různé loutny a harfy.
Nad tím, co tento nenápadný a skromný člověk, povo-
láním teoretický fyzik, předvedl, nám místy zůstával 
rozum stát a je jen přáním, aby hudba díky němu do-
putovala i k těm dětem a dospělým, kde by jindy cestu 
nenašla.
Pokud máte chuť nahlédnout do jeho dílny, podívejte 
se na jeho stránky: www.macku.cz

Erika Nováková

Slabikářová slavnost
Stejně jako minulý rok, tak i letos,  museli malí prvňáč-
ci malou zkouškou prokázat, že už patří mezi čtenáře. 
V měsíci listopadu ukončili nácvik čtení z Živé abecedy 
a poté, co nám předvedli, že už všechno z této učebni-
ce umí přečíst, dostali konečně dlouho očekávaný Sla-
bikář. Přeji jim, ať je pro ně čtení čím dál zajímavější 
a užitečnější. 

VYZNEJTE SE VE SVÝCH PENĚZÍCH

V této rubrice najdete informace a náměty, jak naklá-
dat se svými penězi co nejlépe. Zjistíte, co děláte s penězi 
správně, kde můžete o peníze přicházet a co by se dalo 
zlepšit. Dozvíte se, jak si sami můžete sestavit vlastní fi -
nanční plán a aktivně tak řídit svoji fi nanční budouc-
nost.
Seznámíte se s osvědčenými a vyzkoušenými principy 
a koncepty, které Vám pomohou efektivně pracovat s Va-
šimi penězi.
Zvažte, kolik času strávíte vyděláváním peněz v zaměst-
nání nebo kolik energie věnujete podnikání. Vyplatí se 
věnovat ještě trochu času tomu, aby vydělané peníze pra-
covaly pro Vás.
Peníze jsou primárním zhmotněním našeho pracovního 
úsilí a určitě se vyplatí věnovat jim péči.
V dnešním článku najdete první tip, který Vám pomůže 
vydělat tisíce, možná i desítky tisíc navíc.
Mnoho lidí z různých důvodů nechává svoje fi nanční 
rezervy na běžném účtu v bance nebo v horším případě 
doma v obálce za knihovnou. Už jenom fakt, že pení-
ze podléhají infl ačnímu vlivu, snižuje jejich hodnotu. 

Například 100 tisíc na běžném účtu při úroku 0,3 % 
a čtyřprocentní infl aci bude mít po pěti letech kupní 
sílu o dvacet tisíc nižší. Jinými slovy – za pět let za tyto 
peníze nakoupíme totéž, co dnes stojí 80 tisíc.
TIP pro Vás:
Zkontrolujte, jestli máte peníze uložené tak, aby úrok 
alespoň pokrýval infl aci. Stáhněte si na níže uvedené 
webové stránce kalkulačku, na které si můžete spočítat, 
o kolik Vám infl ace znehodnotí Vaše peníze. Zeptejte se 
ve Vaší bance, jestli Vám nabídne spořící účet s vyšším 
zúročením než je na běžném účtu. Banky dnes tyto účty 
běžně mají. Zpravidla Vám tento produkt na přepážce 
sami nenabídnou, protože pro banku jsou peníze na 
Vašem běžném účtu zajímavější než na spořícím účtu.
Touto jednoduchou „inventurou“ můžete při stotisíco-
vém vkladu vydělat na pětiletém horizontu dvacet tisíc 
korun.
V příštím článku najdete tip, jak vydělat další desítky 
tisíc navíc (například na hypotéce).
další rady a tipy najdete zde: www.lukashrancik.cz

Zdravím ročník 1947 
a př eju jim do nového roku 

hodně zdraví.
Rodák Tonda Řihák .
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OBEC NEMÁ MOŽNOST SE ROZRŮSTAT

Naši obec trápí současná situace, která pro rozvoj není 
zrovna ideální. Mladí lidé často nemají kde postavit ro-
dinný dům. „Omezujícími faktory pro rozvoj obce je 
jak kvalitní zemědělská půda, tak plánovaný koridor 
rychlostní komunikace R49 a v neposlední řadě také 
chráněné ložiskové území cihlářské hlíny,“ vysvětlu-
je starosta obce Antonín Dokoupil. V Žeranovicích 
je nyní schválen záměr zpracovat nový územní plán 
obce, který by mohl částečně současný stav vyřešit. 
S novým územním plánem vzniknou stavební pozem-
ky, které budou bezproblémové, nebude jich však do-
statek. Občané jen neradi rodnou obec opouští, mnoh-
dy ale nemají jinou možnost. Obecní zastupitelstvo 
o tomto problému ví a snaží se jej řešit. Jako nejstra-
tegičtější území pro další rozvoj považuje jihozápadní 
část, která však koliduje s cihlářskou hlínou. Zastu-
pitelstvo se tedy obrátilo na Ministerstvo životního 
prostředí s žádostí o zmenšení ložiska cihlářské hlíny. 
Odpovědi jsou zatím nejasné. Dle ředitele odboru geo-

logie RNDr. Martina Holého je ložisko v Žeranovicích, 
které je součástí nerostného bohatství České republiky, 
hospodářsky velmi významné. Ředitel Holý také navr-
huje možnosti, jak dále postupovat. „Otázka cihlářské 

hlíny není zdaleka dořešena, budeme muset počkat na 
všechna vyjádření a věřit, že se dopracujeme k výsled-
ku, který bude uspokojovat jak zájmy státu, tak i potře-
by obce,“ uzavírá debatu Antonín Dokoupil. HS

Přiznání k místnímu poplatku ze psů*)
Odhlášení psa – zánik poplatkové povinnosti*)

Jméno a příjmení poplatníka: ….................................................................. tel. číslo:  ............................................................

Adresa trvalého bydliště: ….......................................................................................................................................................
Přihlášení psa: 
datum narození psa: …..................................... Od kdy je pes  poplatníkem držen: ............................................................

Plemeno psa: ….........................................  Barva: …...................................... Jméno:  ...........................................................
Jedná se o dalšího psa současné chovaného poplatníkem:                   ano                                 ne*)
Odhlášení psa:
oznamuji, že již nejsem držitelem psa od …................................., z důvodu jeho a) zaběhnutí*)
   b) utracení – úhynu*)
   c) předání novému majiteli*)
Žádám o: a) odpis*)
 b) vrácení poplatku za období od …............................... do …................................*)

Evidenční známka psa č. ….............vrácena:                                          ano                                  ne*)

*) nehodící se škrtněte                  Podpis poplatníka:

Povinnost platit poplatek ze psů stanovuje zákon 
č. 595/1990 Sb. v  platném znění k 1. 1. 2013, který 
upravuje obecně závazná vyhláška o místních poplat-
cích obce Žeranovice č. 1/2012. Poplatek se platí ze 
psů starších 3 měsíců. Držitel psa je povinen ohlásit 
správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti 
a stejným způsobem oznámit také její zánik. Pro sta-
novení poplatkové povinnosti pro rok 2013 vyzývá-
me majitele psů, aby na přiloženém tiskopise podali 
v termínu do 31.1.2013 přiznání k poplatku. Tiskopis 

odevzdejte v kanceláři obecního úřadu nebo vhoďte 
do schránek umístěných na autobusových zastávkách 
(tiskopisy je možno si vyzvednout v kanceláři OÚ 
nebo stáhnout z internetových stránek). Se zaplace-
ním poplatku zatím vyčkejte. Jeho platba bude probí-
hat současně s platbou poplatku za odpady na r. 2013 
v kanceláři obecního úřadu. Den platby bude  vyhlá-
šen místním rozhlasem a zveřejněn na internetových 
stránkách. Děkujeme.  

Obec Žeranovice

INFORMACE K MÍSTNÍMU POPLATKU ZE PSŮ NA R. 2013
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VOLNĚ POBÍHAJÍCÍ PSI

Volně pobíhající psi znamenají pro 
většinu obcí velký a často nevyře-
šitelný problém. Je sice pravdou, že 
většina psů si na krku nosí známku, 
ale například velkému rotvajlerovi se 
na ni asi nikdo z nás dívat nepůjde. 
Policie případ řeší teprve, až když pes 

někomu ublíží. V ostatních případech se budeme ob-
racet na Městský úřad Holešov, konkrétně na přestup-
kovou komisi, která případy řeší udělením pokuty. 
Dále cituji vyjádření Ing. Markéty Holíkové z Měst-
ského úřadu Holešov: 
„Volné pobíhání psa by mohlo být posuzováno jako 
porušení povinnosti stanovených obecně závaznou vy-
hláškou obce pro pohyb psů a jejich volné pobíhání, 
vydanou na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona 
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 
pozdějších předpisů.
Pakliže vlastník psa neučinil opatření proti úniku psa, 
mohlo by se jednat o přestupek dle ustanovení § 27 odst. 
1 písm. j) zákona č. 246/1992 Sb. a za tento přestupek 
lze uložit pokutu dle ustanovení § 27 odst. 10 písm. c) 
tohoto zákona:
§ 27
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) propaguje týrání zvířat,
b) týrá zvíře nebo utýrá zvíře,
c) jako zákonný zástupce nezletilé osoby nebo osoby, 
která byla rozhodnutím soudu zbavena způsobilosti 
k právním úkonům, nebo jejíž způsobilost k právním 
úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, nepřekazí 
týrání zvířete, o němž se hodnověrně dozví, touto oso-
bou,
d) usmrtí zvíře, aniž by byl naplněn důvod uvedený 
v § 5 odst. 2,
e) usmrtí zvíře veterinárními prostředky, ačkoliv není 
osobou uvedenou v § 5 odst. 6,
f) vyrobí, doveze nebo prodá čelisťovou nebo lepicí 
past,
g) poruší zákaz odchytu podle § 14 odst. 7,
h) řídí, provádí nebo kontroluje pokusy na zvířatech bez 
osvědčení podle § 17 odst. 1, nebo v rozporu s § 17 odst. 3 
manipuluje s pokusným zvířetem nebo provede zákrok, 
aniž k tomu získala osvědčení o odborné způsobilosti,
i) nesplní v rozporu s § 25 odst. 2 písm. c) povinnost 
předvést zvíře,
j) nesplní povinnost stanovenou na základě tohoto zá-
kona v obecně závazné vyhlášce obce, nebo
k) nesplní povinnost stanovenou přímo použitelným 
předpisem Evropských společenství1a) na úseku ochra-
ny zvířat proti týrání.

(10) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 
1 písm. b), c), d), f), g) nebo k) anebo podle odstavce 
2 písm. e),
b) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 
1písm. a), e) nebo h), podle odstavce 2 písm. a) nebo 
b), podle odstavce 3 písm. g) nebo h), podle odstavce 
5, podle odstavce 6 písm. a) až c), podle odstavce 7 ane-
bo podle odstavce 8,
c) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 
1 písm. i) nebo j), podle odstavce 2 písm. c) nebo d), 
podle odstavce 3 písm. a) až f), podle odstavce 4, podle 
odstavce 6 písm. d) anebo podle odstavce 9.
Jestliže pes způsobil zranění člověku, mohla by být 
podle okolní dovozena odpovědnost držitele psa za pře-
stupek proti občanskému soužití ublížením na zdraví 
z nedbalosti dle ustanovení § 49 odst. 1 písm. b) záko-
na č. 200/1990 Sb., o přestupcích.“

HS

DĚKUJEME VŠEM FANOUŠKŮM ZA 
JEJICH PODPORU A PŘÍZEŇ V ROCE 
2012 A TĚŠÍME SE NA VÁS NA ŽIVÝCH 

KONCERTECH V DALŠÍ SEZONĚ! 

Více informací včetně termínů akcí 
najdete na novém webu  

www.segment-offi cial.com 

nebo na novém FB profi lu kapely: 

www.facebook.com/segment.offi cial 
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FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL

Vážení příznivci kopané,
dovoluji si vás jménem SK Žeranovice v krátkos-
ti seznámit s výsledky našich fotbalových družstev 
v podzimní části soutěžního ročníku 2012/13. Do 
nové soutěžní sezóny jsme vstoupili se třemi druž-
stvy, vedle mužů nastupovali v soutěžních utkáních 
i dvě kategorie žáků, starší a mladší žáci. V dresech 
našeho oddílu dnes nastupuje téměř 30 mladých fot-
balistů, což je na naše skromné vesnické poměry vel-
mi povzbudivé.
Začneme od těch nejmladších: Tato žákovská katego-
rie prošla oproti minulé úspěšné sezóně velkou změ-
nou. Tým opustilo několik opor, které se posunuly 
do kategorie st. žáků, a tak vznikla zcela nová sestava 
doplněná mladými fotbalisty z Horního Lapače. No-
vým trenérem se stal pan Karel Klimek, dlouholetá 
opora A-mužstva. I když našim nejmladším patří po 
podzimní části poslední příčka s jediným vyhraným 
mistrovským utkáním, jejich výkony měly vzestup-
nou tendenci a všichni očekáváme, že v jarní části 
těch dobrých výsledků bude přibývat. Kvalitní tré-
nink pod vedením zkušeného hráče je toho předpo-
kladem.

Starší žáci jsou po delší době druhou mládežnickou 
kategorií, kterou jsme přihlásili do soutěže.
Družstvo tvoří hráči, kteří hrávali v minulé sezóně 
v mladších žácích, doplněni o dva fotbalisty z Marti-
nic a Horního Lapače, jeden je z nedalekého Holešo-
va. I když většina hráčů nastupovala ve své kategorii 
poprvé a byli nováčci soutěže, bylo optimistickým 
předpokladem, že bychom se mohli v tabulce pohybo-
vat do pátého místa. Naše společné přání se nakonec 
vyplnilo a naši kluci patří mezi 3 nejlepší družstva, 
co se týká umístění i předvedené hry v OP Kromě-
říž. Věříme, že se v jarní části soutěže popereme 
o samotné čelo tabulky. Jenom doplním, že trenérem 
je pan Martin Hubík, který se jako trenér posunul 
o věkovou kategorii výše. 

Muže nelze hodnotit po polovině soutěže jako úspěš-
né! Nenavázali totiž na velmi dobré výkony z jarní 
části. I oni  prodělali změnu na postu trenéra, kterým 
se stal pan Zdeněk Skramuský ze sousedních Mar-
tinic, který vystřídal na postu Karla Klimka. I přes 
citelné ztráty opor v podzimní části, jako byli Martin 
Sedláček, Karel Klimek a Pavel Plhal, první utkání 
nevypadala nejhůře. Dalšími zraněními však byl tým 
tak citelně oslaben, že jsme byli nakonec všichni rádi, 
že podzimní část skončila a stávajícímu umístění se 
nemůžeme moc divit. Samozřejmě všichni doufáme, 
že na jaře opustíme „oblast sestupu“ a posuneme se 
do klidného středu tabulky, který nám zaručí účast 
v OP i v dalším ročníku. Vyšší ambice v současné 
době bohužel nemáme!

Poř. Mužstvo Záp. V R P Skóre Body +/-

1. Zdounky 8 7 0 1 48:7 22 (9)

2. Rymice 8 5 0 3 22:12 16 (0)

3. Martinice 9 5 0 4 22:28 14 (3)

4. Bezměrov 7 5 0 2 30:20 13 (2)

5. Lutopecny 7 4 0 3 23:19 13 (3)

6. Skaštice 8 1 0 7 16:44 3 (-9)

7. Žeranovice 9 1 0 8 14:45 3 (-9)

Poř. Mužstvo Záp. V R P Skóre Body +/-

1. Chropyně 9 9 0 0 77:13 26 (15)

2. Zdounky 8 5 0 3 40:10 18 (0)

3. Žeranovice 9 6 0 3 30:15 18 (6)

4. Žalkovice 9 6 0 3 63:19 17 (6)

5. Těšnovice 9 6 0 3 47:33 16 (6)

6. Chvalčov 9 4 0 5 42:53 12 (-3)

7. Břest 9 4 0 5 23:38 11 (-3)

8. Rymice 8 3 0 5 17:26 10 (-3)

9. Zlobice 9 1 0 8 22:92 3 (-12)

10. Dřínov 9 0 0 9 20:82 1 (-12)

Poř. Mužstvo Záp. V R P Skóre Body +/-

1. Roštění 13 11 0 2 53:25 33 (15)

2. Mrlínek 13 10 2 1 26:13 32 (11)

3. Morkovice B 13 9 0 4 36:30 27 (9)

4. Rusava 13 7 4 2 34:20 25 (7)

5. Zborovice 13 5 6 2 19:18 21 (0)

6. Loukov 12 5 3 4 26:19 18 (0)

7. Kyselovice 13 4 4 5 29:26 16 (-8)

8. Slavkov p. H. 12 3 5 4 18:22 14 (-4)

9. Záříčí 13 3 4 6 20:26 13 (-5)

10. Němčice 13 3 4 6 19:25 13 (-5)

11. Střílky 13 3 3 7 24:31 12 (-9)

12. Žeranovice 13 3 2 8 20:27 11 (-10)

13. Lutopecny 13 2 5 6 22:37 11 (-7)

14. Prusinovice 13 0 2 11 21:48 2 (-16)

 

Mladší žáci - podzim 2012

Starší žáci - podzim 2012

Muži - okresní přebor - podzim 2012
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Jako důležité připomenutí bych zde chtěl uvést do-
končení výstavby umělé tréninkové plochy, kterou 
jsme vybudovali vlastními silami s fi nanční pod-
porou Obce Žeranovice a drobných sponzorů. Tato 
plocha začala ihned sloužit jak našim členům, tak 
i široké veřejnosti. I když ještě chybí ochranné sítě 
kolem plochy, na které sháníme fi nanční prostředky, 
hřiště je již teď připraveno k celoročnímu užívání. 
Všem, kteří se na tomto projektu podíleli, děkujeme 
a přejeme vše nejlepší do nového roku 2013. I ostat-
ním příznivcům a sponzorům, kteří se podílejí na 
chodu našeho klubu, přejeme hodně zdraví a pohody 
v následujících 12 měsících.

Za SK Žeranovice
Libor Dokoupil, sekretář oddílu

 

Libor Dokoupil, sekretář oddílu

S P O L E K  R Y B Á  Ž E R A N O V I C E
Vás srde n  zve na

R Y B Á S K Ý  P L E S
Který se koná v sobotu 19. ledna 2013

ve 20 hodin
na sále U Sedlá

K tanci a poslechu hraje skupina ESO
Ob erstvení * Tombola
Vstupné 100 K

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY (1. KOLO)

MUDr. Zuzana Roithová, MBA 45

Ing. Jan Fischer, CSc. 81

Ing. Jana Bobošíková 12

Taťána Fischerová 6

MUDr. Přemysl Sobotka 4

Ing. Miloš Zeman 97

Prof. JUDr. Vladimír Franz 26

Jiří Dienstbier 37

Karel Schwarzenberg 52

Jméno kandidáta počet hlasů

Počet voličů: 365
Volební účast: 60,33 %
Platných hlasů: 360
Neplatných hlasů: 5

Výsledné pořadí

1. Ing. Miloš Zeman

2. Ing. Jan Fischer, CSc.

3. Karel Schwarzenberg

4. MUDr. Zuzana Roithová, MBA

5. Jiří Dienstbier

6. Prof. JUDr. Vladimír Franz

7. Ing. Jana Bobošíková

8. Taťána Fischerová

9. MUDr. Přemysl Sobotka        
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti 50 let:
Řihák Pavel

Jubilanti 60 let:
Makový Zdeněk

Jubilanti 70 let:
Odstrčilová Karla

Jubilanti 90 let:
Bartíková Jarmila

Narození:
Kadlubová Adéla
Kostková Sára 
Andrýsek Lukáš

Svatba:
Karel Klimek a Lenka Skybová

Úmrtí:
Alois Klimek
Marie Smýkalová

NĚCO PRO ZASMÁNÍ PROCVIČTĚ SI MOZKOVÉ BUŇKY

Do každého políčka vepiště jednu číslici od 1 do 9 tak, 
aby se číslice neopakovaly v žádném řádku, sloupci ani 
v žádné z devíti vyznačených ohraničených oblastí.

SUDOKU

12

Policisti v divadle
Velitel roty říká podřízeným: „Zítra jdeme do divadla 
na Figarovu svatbu, přijďte vzorně upraveni.“ 
Druhého dne se sejdou před divadlem, všichni jsou 
vzorně oblečeni a v rukou drží malý dárek. Velitel se 
jich zeptá: „Proč jste přinesli ty dárky??“
Policisti odpoví: „Jdeme přece na svatbu ne?“
„To není opravdová svatba,“ praví velitel. „To je divadelní 
hra.“
Za chvíli šeptá jeden policajt druhému: „Teď machruje, 
ale když jsme šli minule na Labutí jezero, tak nesl 
největší pytel s chlebem.“

Muž povídá své ženě: „Víš, miláčku, ty jsi jiná než 
ostatní dívky...“
Žena odpoví: „Jaké jsou ostatní dívky?“
Muž: „Hezké.“

Manželé po 20 letech sedí v restauraci, jedí a najednou 
k muži přistoupí krásná dlouhonohá blondýnka, políbí 
ho a praví: „Miláčku, uvidíme se i dnes večer?“
On jí odpoví: „Ale samozřejmě, kočičko.“
Blondýnka odejde a šokovaná manželka se ptá 
manžela: „Kdo to byl?!“
Manžel klidně odpoví: „Moje milenka.“
Manželka dostane hysterický záchvat, vříská na 
muže: „Ty darebáku, já se s tebou rozvedu, tohle to 
nestrpím...!!!“
Manžel nadále pokojně odpověděl: „OK, rozvedeme 
se, ale zapomeň na ty dovolený v Karibiku, norkový 
kožichy, lyžování v Alpách...“
Manželka rychle ztichne, nastane napjaté ticho, ve 
kterém manžel pokojně pokračuje v jídle. Okolo 
přechází starší pán s krásnou brunetkou, pozdraví se 
s manželem a manželka se ptá: „A to byl kdo?“
Manžel na to: „Kolega z práce se svojí milenkou.“
Manželka je chvíli ticho a potom říká: „Pch, ta naše je 
hezčí.“

Tiráž:

Žeranovják vydává obec Žeranovice pod
redakčním vedením Hanky Sivkové

Náklad: 250 kusů

e-mail: zeranovice@volny.cz, www.zeranovice.cz

Grafi cká úprava: Pavel Řihák

Tisk: HART PRESS spol. s r.o.

Výtisk neprošel jazykovou korekturou.
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