
Milí spoluobčané,
máme za sebou další čtvrtletí a konečně / i když se 
zpožděním, za které se omlouvám/ se vám do rukou 
dostává další vydání časopisu Žeranovják. Jaro, které 
se sice jako jaro příliš netvářilo, přineslo opět něco 
nového. Jelikož toho ale nebylo tolik, máme aktuální 
vydání časopisu trošku chudší. Zkusíme si to pak 
vynahradit po letních dovolených, až budeme zase 
odpočatí a plní energie.  Pro každého z nás proběhlo 
toto období jistě v jiném duchu. Pokud se to pokusí-
me shrnout, bylo to čtvrtletí plné jak vzestupů, tak 
i pádů. Mnohé se v naší obci podařilo, jako například 
úspěchy v dotačních programech. Zaznamenali jsme 
také teplotní vzestup, kdy teploty lámaly rekordy nebo 
vzestup cen, který už nikoho nepřekvapí. Pádů bychom 
napočítali také dost, ať už byly plánované – jako třeba 
pády mostů nad dálnicí, nebo neplánované – jako například pád vlády. Každého z nás také životem provází tato 
sinusoida, kdy kolísáme mezi vzestupy a pády. Důležité ale je každý vzestup si náležitě užít a každý pád přežít. Co 
je ale nejdůležitější, jak by řekl klasik… „uvědomit si, že každý pád na hubu je vlastně pohybem vpřed“. Berme tedy 
ten život tak, jak přichází a snažme se si ho udělat co nejpříjemnější. Žijeme totiž jen jednou, ale pokud to uděláme 
pořádně, potom jednou bohatě stačí.
 

Sivková Hana

2 / 2013

obce Žeranovice

Žeranovjákeranovják

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

• OZ zahájilo jednání ve věci CHLÚ cihlářské hlíny v jihovýchodní části obce. V současné době není možno využít pozemky 
jako stavební. OZ usiluje o vyjmutí pozemků z CHLÚ. 

• OZ jedná s Pozemkovým fondem o převedení polní cesty v Třešňových sadech do majetku obce.
• OZ podalo žádost o dotace na rekonstrukci místní komunikace směrem k rybníkům. Tato dotace byla přidělena. OZ dále 

zajistilo výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce obecní cesty. Další dotace byly přiděleny na opravu hasičské zbrojnice, se 
kterou již bylo započato.

• OZ projednalo: zpevnění břehů potoka u Hasičské zbrojnice. Možnost zřízení nové třídy MŠ. Ředitel školy Mgr. Libor Ševčík 
podal požadavek na Krajskou hygienickou stanici ve Zlíně, která ale prostory vyhodnotila jako nevyhovující. Případný nájem 
pozemku pod budovou bývalé Jednoty. Další dotační možnosti /např. na školní hřiště/.

• OZ odsouhlasilo udělení finančního příspěvku Zdravotně postiženým Holešov a Klubu stomiků Zlín.
• OZ schválilo hospodářský výsledek obce a příspěvkové organizace a závěrečný účet obce za rok 2012 bez výhrad.
• OZ schválilo prázdninový provoz Mateřské školy.
• OZ odsouhlasilo pořízení úpravny vody, která bude snižovat 

hodnotu dusičnanů v obecní vodě.
• OZ odsouhlasilo přijetí dalšího obecního pracovníka na dobu 

určitou do 30. 11. 2013. 
• OZ odsouhlasilo schválilo pořízení dalších kontejnerů na tříděný 

odpad tak, aby byla pokryta celá obec. Již nyní je možno využít 
kontejnery na nově zřízených stanovištích v obci. Pravidelné přista-
vení kontejnerů před Vavřineckými hody proběhne dne 2. 8. 2013, 
současně bude přistaven kontejner na textil, boty, hračky a další.

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
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PŘIPRAVUJEME

Obecní zastupitelstvo předběžně plánuje Vítání 
občánků. I když to tak možná nevypadá, na tuto 
tradici jsme nezanevřeli a pokusíme se ji zachovat 
do dalších let. Naštěstí se tato akce nejmenuje Vítání 
novorozeňátek, protože nám se klidně může stát, že 
některý občánek přijde už po svých ☺.
I přes tyto skutečnosti máme z každého nového 
občana velkou radost a na každého z nich se také 
velmi těšíme. Rodiče narozených a doposud „oficiálně 
nepřivítaných“ dětí budou kontaktováni ohledně 
termínu.

inzerce

ZO ČSV V Holešově uspořádala v obci 
Žeranovice dne 8. 6. 2013 své druhé 
výjezdní zasedání spojené se seminářem 
pro veřejnost s tématickým zaměřením 
„pomoc mladým začínajícím včelařům“. 

V zámecké zahradě byla provedena ukázka ošetřování 
včelstva i ukázka úlových sestav, značení matek, tvorba 
oddělků a osazení oplodňáčku matečníkem. 
Poděkování za vydařenou akci patří majiteli zámecké 
zahrady za její pronájem  a rovněž zámecké hospůdce za 
pohoštění a sponzorský dar na akci regionálního charak-
teru. ZO ČSV Holešov sdružuje 23 obcí v okolí Holešova. 
Touto akcí však nábor nových členů nekončí!!! 
Pokud máte zájem o včelaření ozvěte se důvěrníkovi 
obce Žeranovice panu Ladislavu Bezděčíkovi, nebo členu 
výboru Antonínu Vyňuchalovi. Praktičtí včelaři vám ur-
čitě zodpoví všetečné otázky a budou 
nápomocni v začátcích – při registraci, 
metodice investic apod.

Stále platí moto:
Chceš-li být šťastný jeden den – opij se, chceš-li být 
šťastný týden – ožeň se, chceš-li být šťastný zbytek 
života – pořiď si včely!

Vyňuchal Antonín 
777 104 630, e-mail: vynuchal@parita.cz

V měsíci květnu proběhlo již tradiční Posezení s důchodci. 
Jsme rádi za opětovnou hojnou účast a věříme, že i našim 
dříve narozeným se akce líbila. Těšíme se v příštím roce... 

VČELAŘENÍ POSEZENÍ S DŮCHODCI



VYZNÁNÍ – VZPOMÍNKY – TO JE RÁJ, ZE KTERÉHO NÁS NIKDO NEVYŽENE!
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Rádi se scházíme na zámečku a vzpomínáme na naše 
dětství a mládí. I když už čtyři naši spolužáci chybí, jsou 
pořád s námi. Čím je člověk starší (a my už jsme pamět-
níci) tím víc ho to táhne „domů“, a tak při dobrém jídle 
a víně je nám tady dobře. Naše mládí při vzpomínání 
běží jako krásný film! Jsou to nezapomenutelné chvíle! 
Třeba když pan řídící Cholasta před vyučováním vzal 
housle a začalo se písničkou. Ve škole to vonělo obědem, 
který vařila paní řídící, a celou školou to taky vonělo 
bylinkami, které jsme sbírali. Pan farář Ondroušek nás 
učil náboženství, ale byl moc přísný. Zato páter Alex, ten 
byl našemu vnímání blízký. V červnu bývalo Boží Tělo, 
a tak oltáře byly venku, celá dědina byla čistá a ozdobená. 
Voněla jasmínem a pivoňkami a my jsme byly družičky. 
Ta vůně je nezapomenutelná. Taky jsme chodily na Veli-
konoce stát u Božího hrobu, vlastně i kluci. Pak jsme če-
kali, jestli nás přijdou vyšibat. Pro chleba jsme chodili ke 
Svačinům a taky pro mléko do konvičky. Pantáta Svačina 
„Holeček“ byl nejen prodavač (i s panímámou), ale také 
obecní fotograf a opravář hodinek. Obecní doktor Lojza 
Gábů – to bylo nezapomenutelné léčení (i s panímámou 
Navrátilovou). K Bakalům a Hradilům jsme chodili na-
brousit motyky a vše, co bylo potřeba. Ke strýcovi Smý-
kalovi zahradníkovi pro salát, bramboříky a primule (na 
tu vůni ve skleníku se nedá zapomenout!). K pantátovi 
Vojáčkovi jsme chodili spravovat boty, k Řihákům zase 
pro maso – fronta bývala až ke Klimkovému. Pantáta 
Řihák – řezník – no to byla estráda (ty jeho proslovy). 
K Poláškům jsme chodili pro pivo, červené a žluté sodov-
ky. Panímáma Němcová 3× denně vyšlapala tam a na-
zpátek schodů a zvonem oznamovala, že v 5 nám začíná 
nový den, a v poledne že je čas jít k obědu a v 5 h. klekání, 
že den pomalu končí. To jsme ani nepotřebovali hodinky.

Strýc Čáp a Bobeš – to byly osobnosti! To jsou nezapo-
menutelné chvíle – když se vodil medvěd, kácení máje (to 
by nevymyslela ani televize Nova), Vavřinec, červencové 

noci v zahradách a taky když jsme hrávali divadlo. To byli 
obdivuhodní lidi! U Sedlářů bývaly zábavy a my jsme ani 
nepotřebovali chodit do tanečních. Lojza Sedlářů, Lojza 
Gábů, Mirek Bartíků a ostatní kluci byli naši páni ta-
nečníci – a dobří! K Sedlářům jsme taky chodili do kina 
za 2 Kč a to byly většinou sovětské válečné filmy. V sále 
byly na zemi neohoblované desky natřené terpentýnem, 
který strašně smrděl, a taky tam byla veliká kamna, 
kterých několikrát během filmu panímáma Sedlářová 
nasypala uhlí, které vzápětí vybuchlo a nás to dusilo, 
ale my jsme to všechno vydrželi. Byl to zážitek! V dolině 
jsme sáňkovali, na rybníku bruslili, na Hrádku se koupali 
a do cihelny chodili na fotbal. Ve zdejším kostelíčku 
jsme byli všichni pokřtěni, byli u prvního přijímání, ně-
kteří měli svatbu a někteří poslední rozloučení. Zámek, 
škola, kostel, hřbitov jsou dominantami „naší dědiny“. 
Fajn lidi jsou taky součástí naší obce. Těch panímám 
a pantátů (tak se za nás říkávalo) by při vzpomínkách 
bylo víc, ale už většinou odpočívají na zdejším hřbitově.

A tak tu zase na zámečku sedíme, vzpomínáme a děku-
jeme všem, kdo se starají, aby naše dědina byla pořád tak 
pěkná a přejeme vám všem hodně zdraví a spokojenosti 
„u nás doma v Žeranovicích.“

Letošní sedmdesátníci – i když tomu stejně nevěříme!!!
inzerce



ZE ŽIVOTA FARNOSTI

1. Poděkování za bazárek
Chtěli bychom na tomto místě velmi poděkovat všem 
zúčastněným, dárcům i všem, kteří jakýmkoliv způso-
bem projevili svou štědrost a solidaritu v tomto projek-
tu. Díky vám, spoluobčané, že nejste lhostejní k nouzi 
a potřebám druhých. Také při letošní sbírce jste 
darovali ošacení, drogerii a jiné věci – po naložení 
do kamionu to bylo celkem úctyhodných 3,5 tuny 
humanitární pomoci a výtěžek z prodeje činil 9. 000 
Kč. Přikládáme dopis od pana Jana Lauterbacha, který 
s námi spolupracuje a zajišťuje odvoz  a předání huma-
nitární sbírky na Ukrajině.

Tolik z dopisu pana Jana, ještě bych ráda upozor-
nila, že pokud si rozkliknete uvedené stránky, 
a podíváte se do fotogalerie, najdete fotky z letoš-
ního i z minulých předávání humanitární pomoci 
v Žeranovicích.

2. Mše sv. u kaple
Svátek sv. Jana Nepomuckého jsme oslavili 18. 5. ve-
černí mší sv. v kapli, která nese jméno tohoto světce. 
Naši předkové tuto stavbu velmi moudře postavili 
u cesty na rozcestí, protože sv. Jan Nepomucký je 
mimo jiné i patronem bezpečného putování a šťastné-
ho návratu. Můžeme na to pamatovat když odjíždíme 
z našeho domova, z naší vesnice. Poděkování patří 
všem, kteří se zasloužili o úklid kaple i okolí.

3. Noc kostelů
Již podruhé jsme se zapojili do projektu Noc kostelů. 
24. 5. se brána našeho kostele otevřela pro všechny lidi 
dobré vůle. Na návštěvníky čekal bohatý program 
a také jsme přivítali vzácného hosta. Večerní bohosluž-
bu společně s námi slavil P. Philip Balikuddembe, ná-
rodní ředitel Papežských 
misijních děl v Ugandě 
a P. Jiří Šlégr, ředitel Pa-
pežských misijních děl 
v ČR. Při setkání s oběma 
otci misionáři jsme mohli 
prožít, jak víra v Boha, 
v Ježíše sjednocuje lidi 
z různých koutů země, 
různých ras, různého ja-
zyka... Toto setkání bylo naplněné upřímnou radostí 
a vzájemnými díky. Děti věnovaly otci Philipovi na 
památku drobné dárky, které jej velmi potěšily 
a dojaly. Také byl předán finanční dar na pomoc těm 
nejpotřebnějším lidem v Ugandě.
Při následné besedě s videoprojekcí otec Jiří i otec Philip 
poutavě vyprávěli o životě v misiích a odpovídali na 
otázky posluchačů.
Velmi lákavé a lidmi hojně využívané bylo otevření 
věže a přístup ke zvonům. Po celou dobu programu 
mohli návštěvníci nahlédnout do matriky, kde byly za-
psány děti, které přistoupily k prvnímu sv. přijímání, 
také byly vystaveny fotografie s tímto tématem.
Zajímavé byly vystavené kříže, které přinesli ze svých 
domovů farníci. Dále bylo možno prohlédnout si  
stará, bohatě a zdobně vyšívaná bohoslužebná roucha, 
která se používala před II. vatikánským koncilem.

Program večera pokračoval volnou prohlídkou kostela 
a následným výkladem o jeho historii se zaměřením na  
kulturní památky, zvláště restaurované obrazy a sochy 
v jeho interiéru. Komentář zahrnoval i životopisy svět-
ců, kteří jsou u nás vyobrazeni. Milovníci vážné hudby 
si také přišli na své při koncertu duchovní varhanní 
hudby. Skladby mistrů vážné hudby přednesl náš var-
haník pan Václav Darmovzal. Večer jsme zakončili ve 
22.00 hod. adorací a požehnáním.
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Vážení přátelé.
Přeji Vám krásné odpoledne. Dostal jsem na Vás 
e-mailovou adresu, kde mě v Žeranovicích požádali 
abych Vám napsal nějaké informace o naší organizaci. 
Nejdříve Vám chci poděkovat za humanitární pomoc, 
kterou jsem převzal v Žeranovicích a která bude po 
nějakém čase odvezena na Ukrajinu.
Naše občanské sdružení se touto činností zabývá 
již od roku 2005. Zabýváme se pomocí na Ukrajině 
v zakarpatské oblasti ve Lvovu a v dalších oblastech 
Ukrajiny, kde se tato pomoc rozděluje mezi sociálně slabé 
občany. Pracujeme ve spolupráci s církví Adventistů 
sedmého dne, kde Ukrajinský pastor Ivan Filip je naším 
garantem správně rozdělené pomoci.
Naše organizace se nezabývá poze Ukrajinou, ale 
pomáháme i na Slovensku a v ČR. Nyní chceme 
pomáhat i při povodních.
Více informací naleznete na našich webových stránkách 
www.pomocbezhranic.cz  
Nebo nás neváhejte kontaktovat a budeme se Vám 
snažit na Vaše otázky odpovědět.

Díky Jan Lauterbach
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4. První svaté přijímání
26. 5. přistoupilo 14 
dětí v naší farnosti 
k prvnímu svatému 
přijímání. Této slav-
nosti předcházela 
dlouhodobá přípra-
va dětí při výuce 
nepovinného před-
mětu náboženství a pak také bezprostřední přípra-
va – od jara si při bohoslužbách děti zapalovaly své 
svíce v květináčích u oltáře. 

Důležité bylo zapojení celé rodiny, rodiče pomohli s 
úklidem kostela. Pak také prožívali přípravu spolu 
se svými dětmi.

5. Boží Tělo
Krásnou slavnost Těla a Krve Páně, lidově zvané také 
Boží Tělo, jsme oslavili 30. května. Večer při boho-
službě a pak také průvodem ulicí Za humny jsme 
se přihlásili k Ježíši jako ke svému Pánu a Králi. Po 

mnoha letech byla obnovena tradice, kdy při průvodu 
s Nejsvětější Svátostí je nad monstrancí, kterou 
drží kněz, nesen baldachýn. Letos se při průvodu 
velmi osvědčil. Byl opravdu potřebný, aby ochránil 
před deštěm Eucharistii jako střecha. U sochy sv. 
Josefa byl postaven a nazdoben oltář, odkud otec 
Antonín požehnal vesnici i jejím obyvatelům.

6. Pouť na Velehrad

První sobotu v červnu jsme se sešli  s ostatními 
věřícími z holešovského děkanátu při  pouti na 
Velehradě. Spolu s otcem Janem Graubnerem jsme 
děkovali za naše rodiny a prosili za nová kněžská 
a řeholní povolání.

7. Svátek sv. Vavřince – hody
Letos oslavíme svátek patrona farnosti a kostela 
v neděli 11. 8., budou dvě bohoslužby – v 8.00 hod 
za farníky a v 10.00 hod za ty, kteří se dožívají vý-
znamného životního jubilea. Všichni jste srdečně 
zváni.

Byli jste  někdy na divadel-
ním představení a smáli jste 
se od začátku až do konce? 
Naší základní a mateřské 
škole se něco podobného 
podařilo díky Městskému 
divadlu Zlín. A to ve čtvrtek 
23. května. Divadelní jeviště 
totiž obydlel Človíček ve hře, která 
byla právě o něm a o jeho kamarádech. Možná i vy 
znáte tento příběh ze známého večerníčku i knížek od 
Zdenky a Pavla Teisingerových... Pokud jste inscenaci 
O Človíčkovi zatím neměli šanci shlédnout, neváhej-
te! Doporučením vám mohou být i ohlasy některých 
dětí, které své nadšení daly slovy: „To bylo nejlepší 
divadlo, na jakém jsem kdy byl,“ spontánně najevo.

O Človíčkovi

U každé legrace ve zlínském divadle
je z pralesa Človíček,

který rozlouskne každý oříšek:
oheň z kamenů vykřeše,

se svým vycvičeným psem,
prohání se po lese.

S přítelkyní Člověčí
a kamarádkou opičí
rádi venku skotačí

a banány jim nestačí.
Mají se tam všichni rádi

a jsou velcí kamarádi, i s tygrem!

 Vilém Ševčík

STŘÍPKY Z NAŠÍ ŠKOLY
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Návštěva obecní knihovny
Díky pozvání paní Mgr. Jarmily Odstrčilové jsme 
mohli v pondělí 17. května nahlédnout do všech 
zákoutí místní obecní knihovny. Po úvodních slovech 
paní knihovnice, ohledně organizace a řazení knih, 
se nedočkavé děti mohly rozběhnout ke knihám 
které je nejvíce zaujaly. Knihovna je velmi moderně 
vybavena. Návštěvník zde má možnost nejen výběru 
knihy, ale jsou zde také vyhrazeny studijní koutky, 
což je vhodné pro žáky, kteří 
využijí zde dostupné informace 
např. k plnění domácích úkolů. 
Určený čas k návštěvě uběhl jako 
voda. Nechce se tomu věřit, ale 
opravdu jsem museli děti od knih 
odtrhnout.

Mgr. Marie Malošíková

Výlet na zámek Lešná u Val. Meziříčí
V krásném prostředí v zámečku v Lešné děti shlédly 
divadelní představení pana Taraby O ptáku Ohniváku. 
Prohlédly si výstavu loutek a v zámecké zahradě prošly 
naučnou stezkou. Seznámily se zde s některými druhy 
ptáků a poznaly různé zajímavosti z přírody. 

Bavíme se angličtinou Naši mladí matematici

Malování 

na 

chodník
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Olympiáda malotřídních škol v Pravčicích

Vycházka do přírody – NÁŠ LES

Závěr školního roku

Jízda zručnosti

POZVÁNKA

HELIGONKÁŘI A HARMONIKÁŘI 
POPRVÉ v ŽERANOVICÍCH
Zapište si do kalendáře 14. září 2013

Celé odpoledne bude probíhat nesoutěžní vystoupení 
amatérských hráčů všech věkových kategorií z České 
i Slovenské republiky. Akce se uskuteční za každého 
počasí v Sále u Sedlářů. V případě příznivého počasí 

budou rozehrávky rovněž na volném prostranství před 
sálem. Po vystoupení jednotlivých hráčů ve večerních 

hodinách bude lidová zábava. Občané budou včas 
podrobně informováni o programu samostatnou 

pozvánkou do jednotlivých domácností.

PŘIJDĚTE SI ZAHRÁT,  
POSLECHNOUT,  ZAZPÍVAT SI 

 TĚŠÍME SE NA VÁS

Klávesová harmonika

V zastoupení organizace akce: 
Vyňuchal Antonín 777 104 630, e-mail: vynuchal@parita.cz

Chromatika Heligonka



SPOLEČENSKÁ KRONIKA

4 6 9 7

6 9 1 2

5 4

2 8 1

7 6 5

6 1

8 9 2 6

2 1 3 7

Jubilanti 50 let:
Peška Josef
Figa Jan
Hodek Václav

Jubilanti 60 let:
Smýkalová Jarmila
Boušková Blažena
Němcová Marie

Jubilanti 70 let:
Totek Josef
Vybíralová Anežka

Svatby:
Drahotuská Martina a Zaoral Jaroslav
Buček Petr a Samohýlová Martina
Smolinka Leo a Nováková Pavla

VAVŘINECKÉ HODY 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.

Zámecká hospůdka a SDH Žeranovice vás srdečně 
zvou na oslavy Vavřineckých hodů na výletišti.

PROGRAM:

Sobota

Podvečerní posezení s harmonikou

Neděle

8:00 Mše svatá

9:30 - 13:00 posezení s dechovou hudbou

Celé odpoledne pak bude provázet 
reprodukovaná hudba a večer se můžete těšit 

na tradiční zábavu se skupinou PRESS.

SUDOKU
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Tiráž:

Žeranovják vydává obec Žeranovice pod
redakčním vedením Hanky Sivkové

Náklad: 260 kusů

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

Grafická úprava: Pavel Řihák

Tisk: HART PRESS spol. s r.o.

Výtisk neprošel jazykovou korekturou.

Narození:
Hrančík Lukáš
Andrýsek Jiří

Úmrtí:
Kožík Jan

NĚCO PRO ZASMÁNÍ

Rozhovory kamarádů:
• Slyšel jsem, že ses oženil.
 Jo, to je pravda, oženil.
 Tak to musíš být šťastný.
 Jo, to musím.

• Měl jsem podezření, že mě stará podvádí, a tak jsem 
si jednou vlezl do skříně a čekal jsem, co bude. Přišel 
chlapák samý sval, břicho jako pekáč buchet, prostě 
frajer. Já tak koukám z té skříně na tu svojí – prsa 
na břiše, na zadku celulitida, nohy do x. 

 „No a co ty na to?“ ptá se kamarád.
 „No styděl jsem se...“


