
Milí spoluobčané,
na dubnové vydání se vždycky moc těším, je jasné 
proč. Protože tady máme zase konečně jaro, 
příroda a my všichni se probouzíme ze zimního 
spánku a život kolem nás je plný energie. Co víc 
si může člověk přát. Snad jen to, aby tomu tak 
bylo všude ve světě. Určitě všichni směřujeme 
pozornost na situaci v nedaleké Ukrajině, která 
byla a stále je více než znepokojivá. Bohužel my, 
obyčejní lidé, můžeme jen čekat na další vývoj, 
který nemůžeme nijak ovlivnit. Stejně tak, jako 
nemůžeme ovlivnit počasí. Příroda nás opět 
přesvědčuje, že si do ničeho nenechá mluvit 
a bude si zkrátka dělat, co se jí zachce. Alespoň 
na tom budeme letos všechny ženy stejně… 
Ať zadané nebo svobodné, všechny uschneme, 
protože 1. května se nebudeme mít pod čím líbat. 
Všechny stromy nám totiž odkvetou a nedivila bych se, kdyby třešně tou dobou už byly skoro zralé. Co ale ovlivnit 
můžeme, to je náš život a také dění v naší obci. Díky snaze mnohých občanů se opět podařila vykonat spousta 
užitečné a zajímavé práce. Sami se o tom můžete na dalších stránkách přesvědčit. Do dalšího období přeji všem 
hodně úspěchů, dobré nálady a spoustu skvělých zážitků.
 

Sivková Hana

1 / 2014

obce Žeranovice

Žeranovjákeranovják

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

• OZ odsouhlasilo navržený postup Ing. Foukala ve věci řešení zvýšeného obsahu dusičnanů v pitné vodě. Pořízená úpravna vody 
projde důkladnou kontrolou, při prokázaných nedostatcích bude podána reklamace. Úpravna vody bude posílena. Kontrolou projde také 
kanalizace v obci, proběhne opakovaná zkouška těsnosti a kamerové zkoušky. Dále je nutné pořídit provozní multifunkční přístroj na 
provádění rozborů pitné vody. Prioritně bude také obecní zastupitelstvo jednat ve věci náhradního zdroje pitné vody.
• OZ odsouhlasilo 9 hlasy pronájem bytu v obecním domku paní Kadlčíkové.
• OZ odsouhlasilo 9 hlasy projektovou dokumentaci firmy E-ON k VO na Bařině.
• OZ navrhlo a 9 hlasy schválilo měsíční příspěvek na stravné pro žáky mateřské a základní školy.
• OZ odsouhlasilo 10 hlasy změnu katastrálního území v rámci Komplexní Pozemkové Úpravy Lechotice.
• OZ vzalo na vědomí a odsouhlasilo 10 hlasy směrnici ke schvalování účetní závěrky obce a zřízené příspěvkové organizace.
• OZ schválilo návrh rozpočtu 9 hlasy.
Pan starosta na poslední veřejné schůzi informoval o probíhajících akcích v obci a činnosti OZ.
•  V únoru proběhl audit (kontrola hospodaření a činnosti obce), který byl 
ohodnocen známkou A.
•  Proběhlo vybagrování rybníku, na které obec přispěla částkou 200 tisíc Kč.
• OZ nadále pokračuje ve snaze o vynětí pozemků na Bařině z CHLÚ, 
probíhá přepočet zásob, jsou podány veškeré žádosti. Celá akce by měla být 
ukončena do 10. 12. 2014. Poté se začne řešit nový územní plán obce.
• Ve spolupráci s Vodními zdroji se řeší náhradní zdroj pitné vody, posílení 
obecního vodovodu. Probíhá jednání s vlastníky pozemků, na kterých by 
bylo možné provést zkušební vrty.
• Jedná se o rozparcelování Třešňových sadů.
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ŽERANOVICKÝ „SPOLEK ŽEN“ ŽIJE

V loňském roce se nám podařilo rozšířit své řady 
o pár nových děvčat. Naučily jsme se zase několik 
nových písniček a ty jsme si při svátku MDŽ zazpí-
valy. Začátkem roku jsme nacvičovaly vystoupení na 
„Besedu s důchodci“. V září jsme se aktivně 
zapojily do organizace a uskutečnění srazu 
heligonkářů v Žeranovicích. Samozřejmě jsme 
pronesly ke všem zúčastněným malou zdra-
vici. V listopadu jsme absolvovaly poučnou 
zdravotní přednášku. Nechyběly jsme také při 
rozsvěcení vánočního stromu. Rok 2013 byl 
bohatý na kulatá jubilea. Oslavilo je v našem 
kolektivu 8 členek. Bylo to náročné. V sobotu 
28. 12. jsme se po loňské úspěšné besedě zase 
sešli s našimi přáteli a žeranovickými harmo-
nikáři, abychom společně uzavřeli rok 2013. Po 
krátkém úvodu následovala volná zábava. Ta 
se díky aktivnímu přístupu všech přítomných 
mimořádně vydařila. Děkuji všem, kteří se na 

této akci podíleli a vnesli tak do našich srdíček trošku 
radosti. A teď už se budeme těšit, co nám přinese rok 
2014.

Jarka Smýkalová 

Za krásného počasí v sobotu 8. března 2013 měli 
možnost Mladí hasiči ze Žeranovic se svými rodiči 
nahlédnout „pod pokličku“ nelehké práce hasičů 
v krajském městě Zlín. Za doprovodu vstřícného 
personálu profesionálních hasičů se tak dozvěděli, 
proč mají hasiči připraveny zásahové boty v no-
havicích kalhot, co všechno obsahují výjezdová 
auta, a že každý hasič má své „místo“ při zásahu. 
Víte například, že hasič by měl být oholen, aby mu 
kyslíková maska dobře utěsnila obličej?!

Každý, kdo udržel svou pozornost, se mohl 
posadit za volant hasicího vozu, vyzkoušet si ha-
sičskou přilbu, prohlédnout si vybavení hasičských 
vozidel a dokonce si hydraulickými nůžkami „pře-
střihnout“ kovovou trubku. Samozřejmě nechyběla 
ukázka spouštění hasičů po tyči.

Na přání nám operátorka linky 911 spustila po-
plach, který „doprovází“ hasiče při výjezdu z ha-
sičské zbrojnice k požáru či nehodě. Pro některé 
byla velkým zpestřením návštěva operačního stře-
diska a prohlídka polygonu (cvičné zařízení neboli 
výcvikový polygon slouží pro ověřování fyzické 
a psychické připravenosti hasičů v podmínkách 
simulujících skutečné podmínky při zásahu s pou-
žitím dýchacích přístrojů).

Jsem si jistá, že děti i dospělí odcházeli se šťast-
ným výrazem v oku. Velké poděkování patří všem, 
kteří exkurzi zorganizovali a především hasičské-
mu sboru Zlínského kraje za spolupráci.

HASIČI
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Témata z historie naší obce stále přitahují pozornost 
občanů. Dne 23. 3. 2014 se v zámeckém sále sešlo třicet 
nadšených posluchačů na přednášce  Ing. Jana Dúbrav-
číka o další významné osobnosti obce – knězi, pedago-
govi a misionáři PhDr. Josefu Žůrkovi. Přednášku pořá-
dala Obecní knihovna Žeranovice.

Na podobných setkáních občanů i rodáků je něco 
fascinujícího. Vždyť, kde jinde máte ještě možnost vy-
slechnout vzpomínky a doplňky posledních pamětníků, 
nahlédnout do zažloutlých fotografií, či dokonce se se-
tkat s žijícími příbuznými významných osobností? Bylo 
tomu i tentokrát. Příbuzní P. Žůrka žijí mezi námi. Jsou 
to rodiny Řihákova z č. 47, 27 a Žůrkova v ulicích Hum-
na, Bařina, Příhon (viz foto).

O životě PhDr. Josefa Žůrka si můžete přečíst v nové 
publikaci nazvané Střípky z historie Holešovska II. Do-
poručuji k zakoupení, jelikož zde najdete i články: Starý 
kostel sv. Vavřince v Žeranovicích a Kdy a kdo objevil 
významné sídliště z mladší doby kamenné v Rackové, 
trať Skalka. Publikaci zakoupíte v Holešově za 30 Kč. 
K zapůjčení ji nabídne i obecní knihovna.

Životní dílo P. Žůrka by nemělo být zapomenuto. Ve 
své době dosáhl věhlasu po celé Moravě i dále, dokonce 
až za hranicemi země. Pamětní desku v obci by si bez-
pochyby zasloužil!        Mgr. Jarmia Odstrčilová, knihovnice

POŘÍDÍ ŽERANOVICE PAMĚTNÍ DESKU 
VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI?

MYSLIVECKÉ JARO

Rok 2013 byl pro myslivce z Žeranovic velmi přízni-
vý z pohledu prací na areálu chaty a střelnice, nicméně 
deštivý přelom jara a léta naopak velmi negativně ovliv-
nil líhnutí bažantích a koroptvích kuřat ve volné příro-
dě, suché léto navíc nepřidalo ani zajícům. Samozřej-
mostí tak pro nás bylo zrušení prvního honu a omezení 
dalšího lovu této zvěře. Další práci jsme tak soustředili 
na dokončení interiéru chaty a úpravu střeliště disciplí-
ny trap. Mírná zima nám umožnila pracovat i v jejím 
průběhu, díky čemuž budeme moci již v letošním roč-
níku tradičních střeleckých závodů, konaných poslední 
červnovou neděli, přivítat desítky kvalitních závodníků 
z celé republiky na zbrusu novém trapovém střelišti. 

Díky brzkému nástupu jarního počasí jsme časně 
zahájili také brigády v honitbě. Z důvodu snahy o vyšší 
efektivitu při lovu škodné a černé zvěře jsme zbudovali 
novou kazatelnu a připravujeme výstavbu nové umělé 
nory pro lov lišek. Dále jsme zbudovali dva nové kr-
melce pro zajíce a srnčí zvěř. Taktéž jsme zahájili tra-
diční jarní shon kolem přípravy, osetí a údržby políček 
pro zvěř. Na těch pěstujeme jak kulturní, tak úhorové 
plodiny jako zdroj krmiva na zimu, potravy v průběhu 
roku a samozřejmě také krytu, který zejména v období 
po žních zvěři velmi chybí. V průběhu letošního jara 
nás ještě čeká údržba odchovny bažantů ve Stráni, asa-
nace krmelců a bažantích zásypů v honitbě, výstavba 
odchytového zařízení na černou zvěř a výsadba uhy-
nulých stromků v honitbě. Mimo práci v honitbě nás 
stále čeká mnoho úkolů v areálu chaty a střelnice, ale 
již dnes můžeme říci, že naše úsilí není zbytečné. Kro-
mě pro nás nutného zázemí je střelnice velmi kladně 
hodnocena příchozími závodníky a tradiční hlavní 
červnový závod se stává stále více vyhledávaným mezi 
závodníky z celé republiky. Snad i tímto způsobem dě-
láme dobré jméno naší obci a zároveň děkujeme všem 
našim přátelům, kteří nám v tom pomáhají.

Již na počátku března jsme uskutečnili brigádu 
v obecním lese, jejímž předmětem bylo jarní zalesňo-
vání. V průběhu slunné neděle jsme vysadili celkem 
2800 sazenic dubu, lípy a smrku. Můžeme si jen přát, 
aby počasí v dalším průběhu jara bylo lepší, než v před-
chozích letech a dopřálo sazenicím dostatek vláhy 
k dobrému ujmutí. 

Dobré počasí bude letos potřebovat především drob-
ná zvěř, která po loňském propršeném a chladném pře-
lomu května a června přišla o téměř veškerý přírůstek. 
Přestože členové našeho sdružení věnují volně žijící zvě-
ři vysokou úroveň péče, jsme jako ve všech jiných čin-
nostech pouze součástí mocné přírody, jejíž všemožné 
podoby nám ne vždy přináší úsměv a radost. Je však ne-
sporné, že jakkoliv nám může připadat příroda krutá, 
je nepochybně spravedlivá. Proto věřím, že po loňských 
rozmarech letos zvěři pomůže, abychom zase mohli vi-
dět v honitbě více bažantů, koroptví i zajíců.    J. Z.
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI

Farní den
V neděli 16. února jsme slavili Farní den. Ráno jsme 

se sešli při bohoslužbě v chrámu  a odpoledne na sále 
U Sedlářů, abychom prožili společné chvíle i mimo 
zdi kostela. Odpolední setkání zahájil otec Antonín 
a na úvod  nám zazpívala malá schola pod vedením 
paní Ivany Hurtíkové. Následovalo vystoupení nada-
né houslistky Terezky Fuksové a úchvatný houslový 
přednes Moničky Ponížilové. Jsme rádi, že nás obě 
děvčata potěšila svou hrou a že mezi sebou máme ta-
kové mladé a nadějné talenty. Publikum ocenilo jejich 
vystoupení velkým potleskem.

Tím přehlídka volnočasové aktivity dětí a mládeže 
nekončila. Přišli mezi nás také malí a mladí členové 
hasičského sboru a pobavili nás svým divadelním 
představením ze starého Egypta. Velmi oceňujeme 
zápal a nadšení vedoucích i malých ochotníků ne-
jen při samotném divadle  ale i při výrobě kostýmů 
a kulis. I jim patří velký dík. Při projekci fotografií 
jsme zavzpomínali na mnohé události z uplynulého 
roku. Bylo také možno nahlédnou do fotokroniky 

farnosti, kde jsou shromážděny fotografie od roku 
2009. Za tuto práci patří velký dík slečně Lence And-
rýskové a také manželům Pálkovým z Rackové, kteří 
pokračují ve vedení kroniky. Na závěr byla losována 
tombola. Sluší se poděkovat všem dárcům za velmi 
pestré a bohaté dary a také všem, kteří  zakoupením 
lístků podpořili misijní dílo. Celkový výtěžek činil 
3 455 Kč. Děkujeme také všem hospodyňkám, které 
přispěly svým kuchařským a pekařským umem a při-
nesly pro ostatní pohoštění. Děkujeme všem, kteří 
přišli. Jsme přesvědčeni, že příležitostí ke vzájemné-
mu setkání a rozhovoru jedni s druhými, k sousedské 
besedě není nikdy dost.

Pokorné a požehnané prožití 
Velikonoc všem. 

P. Antonín Ptáček a pastorační rada 
farnosti Žeranovice

Proč je vajíčko symbolem Velikonoc?
•  je mnoho výkladů, proč je vajíčko spojováno 

s Velikonocemi
•  protože vejce obsahuje zárodek života, bylo již 

odpradávna symbolem plodnosti, úrodnosti, 
života a vzkříšení, v předkřesťanských dobách 
bylo někde dokonce dáváno do hrobu k mrtvé-
mu
•  vejce nacházíme již před křesťanstvím při po-

hanských oslavách jara
•  zvyk konzumovat vejce v době svátků souvisel 

pravděpodobně i s postem, který Velikonocům 
předcházel, a při kterém se vejce jíst nesměla, 
proto lidé netrpělivě čekali, až postní doba 
skončí
•  ve spojení s lidovou tradicí vznikl zvyk zdobení 

vajíček doprovázený řadou obřadů a pověr
•  od nepaměti symbolizovalo vejce zárodečný 

chaos, ze kterého vznikl svět, ale také životní 
sílu, narození, nesmrtelnost, návrat jara a díky 
skořápce i pocit bezpečí
•  vejce něco skrývá, je jako zamčený hrob, ve 

kterém je přesto ukryt život
•  tady je zřetelné symbolické spojení se Zmrt-

výchvstáním Ježíše a s křesťanskými Velikono-
cemi

Farnost Žeranovice pořádá na sále U Sedlářů 

BAZÁREK

Jaké věci je možné darovat:

2

Věci, které vzít nemůžeme:

2. - 3. 5. - sběr šatstva,
 

9. -10. 5.
 

- prodej za symbolické ceny

pátek 18.00 - 20.00 a sobota 15.00 - 17.00

Letos ve spolupráci s Diakonií Broumov
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NĚCO PRO DĚTI

Slavný vjezd do Jeruzaléma
Pán Ježíš putoval se svými učedníky do Jeruzalé-

ma na oslavu židovských Velikonoc. Cestou poslal 
své přátele do jedné vesničky pro oslátko. Na toto 
oslátko se posadil a vjel branou do města. Když lidé 

Noc kostelů

Srdečně zveme všechny na letošní 
Noc kostelů, která se uskuteční 
23. května. Těšit se můžete na 
bohatý doprovodný program 

a také na tradiční otevření věže. 

Podrobné informace budou včas 
upřesněny a zveřejněny. 

TO NEJDRAŽŠÍ CO MÁM

Jeden bohatý muž a jeho syn měli společnou vá-
šeň pro umění. Ve sbírce měli všechny druhy děl 
– od Picassa po Rafaela. Často vedle sebe sedávali 
a obdivovali velká umělecká díla. Syn však musel 
odejít do války. Bojoval statečně a zemřel v jedné 
bitvě, v níž zachránil jiného vojáka. Otec obdržel 
tuto zprávu a smrti svého jediného syna hluboce 
litoval.

O měsíc později, když zbýval přesně jeden mě-
síc do Vánoc, někdo zaklepal na dveře. Stál v nich 
mladý muž a v rukou držel objemný balík. Řekl 
otci: „Pane, vy mě neznáte, ale já jsem ten voják, 

za něhož váš syn položil život. Toho dne zachránil 
mnoho životů a právě mě přenášel do bezpečí, když 
jej do hrudi zasáhla kulka a na místě zemřel. Čas-
to hovořil o vás a o vaší lásce k umění.“ Chlapec 
rozevřel ruce a předal muži balík: „Vím, že to není 
mnoho. Nejsem velký umělec, ale myslím, že váš 
syn by byl rád, kdybyste můj dar přijal.“ Otec balík 
otevřel. Byl v něm synův portrét namalovaný mla-
dým vojákem. S hlubokým obdivem pozoroval, jak 
voják zachytil osobnost jeho syna.

Otce dojal výraz synových očí, až se jeho vlastní 

viděli vjíždět Ježíše do města, vzpomněli si, jak kdysi 
vyprávěli moudří mužové o Božím králi, že přijede 
na obyčejném oslátku. Začali jásat, mávali zelenými 
ratolestmi a volali: „Hosana! Požehnaný, který při-
chází ve jménu Páně! Hosana na Výsostech!“

Pokračování na straně 6.

omalovánky
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zalily slzami. Poděkoval vojákovi za jemnou práci 
a nabídl mu za portrét peníze. „Ale ne, pane! Ni-
kdy bych nezaplatil, co pro mne udělal váš syn. Je 
to dárek.“ Otec pověsil portrét nad krb. Pokaždé 
když přišla návštěva, ukázal hostům nejprve synův 
portrét a teprve pak svou věhlasnou sbírku.

 O několik měsíců později otec zemřel a všechna 
jeho díla šla do dražby. Dostavila se spousta důleži-
tých a vlivných osob a každý doufal, že si ze sbírky 
odnese slavný obraz. Nad pódiem visel portrét 
syna. Dražitel zahájil dražbu.

„Začneme portrétem syna. Kolik za něj kdo na-
bídne?“

Nastalo hluboké ticho. Vtom z konce místnosti 
někdo zakřičel: „Chceme vidět známé malby! Na 
tento obraz zapomeňte!“ Dražitel se však nepřestal 
ptát: „Kdo dá kolik za tuto malbu? Sto dolarů? Dvě 
stě dolarů?“ Ozval se další rozzlobený hlas: „Nepři-
šli jsme kvůli tomuto obrazu! Přišli jsme si pro van 
Gogha, Rembrandta… Chceme pořádnou nabíd-
ku!“

Dražitel si však vedl svou: „Syn! Syn! Kdo si od-
nese Syna?“

Nakonec se úplně vzadu v místnosti ozval jeden 
hlas: „Dám za tu malbu deset dolarů.“ Byl to starý 
zahradník, který sloužil otci i synu. Jelikož to byl 
velmi chudý muž, nabídl všechno, co měl. „Deset 
dolarů! Kdo dá dvacet?“ křičel dražitel.

Publikum se rozlítilo. Nechtěli tento obraz. Chtě-
li takové, které by znamenaly cennou investici do 
jejich vlastních sbírek. Na závěr dražitel ukončil 
dražbu: „Jedna, dvě – prodáno za deset dolarů!“ 
„A teď začněme se sbírkou!“ křičel jeden z účastní-
ků. Dražitel řekl: „Dámy a pánové, velmi lituji, ale 
dražba je u konce.“

„Ale co bude s malbami?“ zeptali se účastníci 
dražby. „Lituji,“ odpověděl dražitel. „Když mě oslo-
vili, abych tuto dražbu řídil, sdělili mi tajemství ob-
sažené v závěti majitele. Nesměl jsem jej sdělit až do 
této vzácné chvíle. Do dražby šla pouze tato malba. 
Kdo ji koupí, zdědí naprosto všechen majetek toho-
to muže včetně slavných obrazů. Muž, který tento 
obraz koupil, dostane všechno!“

 
Náměty k zamyšlení:

1.  Proč si cením věcí? Pro jejich hodnoty? Pro jejich 
užitečnost?

2.  Ocenění malých věcí přináší také odměnu. A jak 
je to v mém životě?

3.  V jednoduchých zkušenostech je možné objevit 
poklady. Mohu to prohlásit, když se zamyslím 
nad konkrétními situacemi v životě svém i v ži-
votě ostatních?

Podle knihy José Carlos Bermejo, Vlídné příběhy
vydalo Karmelitánské nakladatelství

Pokračování ze strany 5.

RYBÁŘI

Rybník č. 2 (spodní rybník) je vypuštěný, přes zimu 
byl odbagrován sediment a nánosy bláta. Nyní se bu-
dou upravovat a zpevňovat břehy. Z toho důvodu se 
loví jen na rybníku č. 1 (horní rybník). 
Počet lovících rybářů na jeden den je max 10. 
Cena povolenky na rok 2014 zůstává stejná jako loni. 
Těší se na Vás SPOLEK RYBÁŘŮ ŽERANOVICE.
Nová sezóna roku 2014 s sebou přináší několik změn. 
Tou největší je změna prodejního místa povolenek. 

Nově prodáváme povolenky na adrese:
Staňka Figová

Žeranovice 187
tel.: 739 402 019

Provozní doba prodeje povolenek: 
Po:  8:00-20:00
Út, St: zavřeno
Čt:  8:00-20:00

Pá:  8:00-20:00
So:  8:00-20:00
Ne:  8:00-20:00
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VYZNEJTE SE VE SVÝCH PENĚZÍCH

Majetek je v rodinném hospodaření velmi zajímavou 
položkou. Bez některých základních věcí se neobejdeme, 
jiné zvyšují náš komfort. Další mohou sloužit jako zdroj 
nezávislých příjmů.

Budování majetku není jednoduché. Vždy jsme nuceni 
zvažovat, jakou část prostředků využijeme pro zajištění ak-
tuálních potřeb a kolik věnujeme na dlouhodobější cíle. A 
sotva se podaří něco nahospodařit, nastane další úkol – jak 
majetek ochránit proti hrozícím rizikům.

Zatímco u finančních aktiv používáme jako klíčový 
obranný prvek diverzifikaci, movité a nemovité věci nej-
lépe ochráníme vhodným pojištěním. Jaká rizika majetek 
ohrožují? Kromě naší vlastní hlouposti především živelní 
události a odcizení, případně vandalismus.

Takže začne pršet, takový docela hustý přívalový déšť, 
těsnění kolem oken to nezvládne a v bytě máme potopu. 
Ale my jsme pojištění, a proto docela v klidu nahlásíme 
průšvih pojišťovně: zaplaťte škody. Jaké však nemilé pře-
kvapení! Pojišťovna s politováním sděluje, že v tomto pří-
padě žádnou náhradu neobdržíme, protože déšť nepatří 
mezi živelní rizika.

Protože jsme si nepročetli pojistné podmínky, dostali 
jsme lekci. V pojistné smlouvě, jejíž jsou součástí, je vždy 
popsáno, co bude předmětem případného pojistného plně-
ní a co nikoli. Rovněž tam najdeme definice jednotlivých 
rizik. Například škody spáchané větrem pojišťovna uhradí 
pouze v případě, že bude mít sílu vichřice nebo větší. Což 
znamená, že jeho rychlost musí překročit hranici stanove-
nou dle Beaufortovy stupnice síly větru či v kilometrech za 
hodinu nebo metrech za sekundu. Čerstvý či silný vítr, byť 
by způsobil škodu, nezpůsobí výplatu od pojišťovny.

Podobně užitečné je prostudovat pojistné podmínky 
vztahující se k odcizení. A to zejména statě pojednávající 
o předepsaném zabezpečení pojištěných věcí. Mohou být 
odlišné u různých pojišťoven, přičemž některá zabezpečení 
jsou přímo požadována a bez nich plnění nenastane. Jiná, 
pokud jimi máme majetek chráněn, přinesou nezanedba-
telnou slevu na pojistném.

Další slevu získáme sjednáním rozumné spoluúčasti 
na škodě. Jde o dohodnutou částku, do jejíž výše si hradíte 
škody sami. Například při škodě 187 000,- a spoluúčasti 30 
000,- vyplatí pojišťovna 157 000,-; při škodě 28 000,- nevy-
platí nic. Klientovi se to ale většinou vyplatí, pokud úspora 
na pojistném díky spoluúčasti převýší část škody nehraze-
nou pojišťovnou.

Co se naopak nikdy nevyplatí, je uzavírat pojištění za 
účelem výdělečným. Požadovat plnění za fiktivní nebo 
zmanipulované škody je podle zákona trestným činem. 
Jednejte vždy korektně a totéž samozřejmě požadujte 
od pojišťovny. Jestliže nebudete spokojeni s výší vypla-

cené náhrady škody, neváhejte ji rozporovat, shledáte-
-li pro to rozumný důvod. Pojišťovna jako každá jiná 
obchodní společnost se snaží minimalizovat náklady, 
a vyplacená plnění za škody jsou jedním z nich. O konkrét-
ní škodě rozhodují konkrétní lidé, a ti nejsou neomylní. 
Pokud to bude nutné, braňte svá práva zdvořile, ale pev-
ně. Velmi často pak dojde k revizi rozhodnutí a doplacení 
sporné částky.

Měnit pojišťovnu kvůli nespokojenosti s výší náhrady? 
Jen v krajním případě. V oddělení likvidace škod různých 
pojišťovacích ústavů sedí velmi podobní zaměstnanci, kteří 
používají obdobné postupy. Pojišťovnu je třeba vybírat pře-
devším se zřetelem na její kapitálovou vybavenost a schop-
nost vyplatit náhradu ihned po došetření všech potřebných 
skutečností.

Většina pojištění majetku je dnes uzavírána na novou 
hodnotu. To je cena na znovupořízení věci ve chvíli, kdy 
nastala škoda. A s tím souvisí koncept podpojištění, který 
může být překvapivě nepříjemný.

Ukážeme si to na příkladu:
Před 25ti lety si pan Žáček postavil rodinný dům za cca 

300 000,-. Pokud by jej dnes prodával, obdržel by za něj 
něco kolem 2 500 000,-. Kdyby ho ale nechal postavit, stej-
ně velký a stejně vybavený, zaplatil by cca 5 000 000,-. A to 
je částka, která by měla být uvedena na pojistné smlouvě. 
Jenže pan Žáček je šetřílek, a pojistí dům právě na 2 500 
000,-, i tak se mu to zdá drahé. Na pojistném šetří 2 000,- za 
rok. I přijde v pátém roce vichr a rozebere střechu. Cena 
za materiál a práci při opravě je 300 000,-. Pan Žáček je v 
klidu, vždyť má pojistku na 2 500 000,-, což je více než 8x 
tolik. K jeho úžasu vypadne z pojišťovny méně než 150 
000,-, manželka mu přikládá studené obklady. Pan Žáček 
vydělal za 5 let 10 000,- na ušetřeném pojistném a šma-
hem prodělal více než 150 000,- při opravě domu.

Podpojištění totiž znamená, že pojišťovna nevyplatí pl-
nění do výše pojistné částky uvedené na pojistné smlouvě, 
nýbrž v poměru, v jakém je částka na smlouvě vzhledem 
k nové hodnotě pojištěné věci. Minus penále za klientem 
nesprávně uvedené údaje. Mimo jiné to znamená, že po-
jistné částky je potřeba občas revidovat. Nová hodnota 
věcí díky inflaci totiž roste a roste a roste….

Revizi majetkového pojištění 
Vám ZDARMA zařídí paní Alena 
Hrančíková; telefon: 737 773 035, 
email: alena.hrancikova@zfpa.cz

Další rady a tipy najdete zde: 
www.lukashrancik.cz

Kterak pan Žáček o střechu nad hlavou přišel
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STŘÍPKY Z NAŠÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE VE HŘE NA KYTARU A KOMORNÍ HŘE 
Vyhlašovatel MŠMT ČR, pátek 14. února 2014, ZUŠ Holešov.

Školního kola soutěže ve hře na kytaru se zúčastnilo 
šest žáků navštěvujících pobočku ZUŠ Holešov v ZŠ 
a MŠ Žeranovice.

MOBILNÍ PLANETÁRIUM MOBILNÍ PLANETÁRIUM 
VE ŠKOLNÍ TĚLOCVIČNĚVE ŠKOLNÍ TĚLOCVIČNĚ

KATEGORIE 0. C
Nikola Dvorníková
• 1. místo s postupem

KATEGORIE I.
Vojtěch Řihák
• 1. místo s postupem
Patrik Svoboda
• 2. místo

KOMORNÍ HRA
duo N. Dvorníková, 
Denisa Kadlubová
• 1. místo s postupem
duo Kateřina Zámorská, 
Lucie Janečková 
• 2. místo
trio N. Dvorníková, 
P. Svoboda, V. Řihák 
• 1. místo s postupem

Ve svých kategoriích získali tato umístění:

Martina Jurčíková, učitelka ZUŠ Holešov

NÁVŠTĚVA ŽERANOVSKÉ KNIHOVNYNÁVŠTĚVA ŽERANOVSKÉ KNIHOVNY

JÁ JÁ 
A A 
MŮJMŮJ
PESPES
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ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Dělba práce
První 3 dny života dělnice čistí buňky, 4. den je kr-

mičkou krmící staré, později mladší larvy, 6. den povýší 
do funkce kojičky, krmí matku mateří kašičkou, 12. den 
se stává stavitelkou, produkuje vosk, staví plásty, které 
rovněž tmelí. Ve stáří 18 – 20 dnů je strážkyní česna, 
kdy střeží vchod do úlu. Po 21. dnu se stane létavkou, 
donáší do úlu nektar, medovici, pyl, vodu, propolis. Ka-
ždá včela může vykonávat všechny činnosti a dovede se 
přizpůsobit okolnostem a potřebám včelstva. Po tak ná-
ročných činnostech se včela upracuje a následně uhyne. 
Včely uhynou i v případě, kdy použijí své žihadlo, po 
bodnutí si jej vytrhnou i s jedovou žlázou. Délka života 
včely závisí na výživě a množství práce. V době snůšky, 
kdy je jejich činnost největší, se dělnice dožívají 30 – 40 
dnů. Mimo toto období se dožívají až několika měsíců.

A jak je to s roji v květnu a červnu?
Pokud je matka omezena v plodování – kladení vají-

ček, má málo volných buněk, nebo jsou plásty zaplněny 
medem, případně je-li matka stará nebo nevýkonná, a ve 

včelstvu je málo otevřeného plodu, vznikne nadbytek 
včel kojiček, které produkují krmnou kašičku (sesterské 
mléko – nikoliv mateří kašičku), kterou nemohou uplat-
nit při krmení plodu, takže se jí krmí dělnice navzájem. 
Dělnicím tak zduří vaječníky a stávají se z nich anato-
mické trubčice. Tyto včely zanedbávají svoji práci, zůstá-
vají na letáku a připravují se k rojení. Včelstvo vystaví 10 
až 20 matečníků a stávající matka je zaklade. Jakmile se 
vylíhne první nová matka, stará matka s několika tisíci 
včel vylétne z úlu a usadí se na nějakém blízkém stromě 
nebo konstrukci. Pokud se s tímto úkazem setkáte na 
svých zahradách nebo fasádách, nepropadejte panice, 
roje jsou v podstatě klidné, včely nemají zájem vám ubli-
žovat. Kontaktujte včelaře ve svém okolí, nebo vyčkejte, 
roj se za 2 – 3 dny vzdálí, usadí se do nějakého pro něj 
vyhovujícího příbytku – dutiny stromu apod. Jsou však 
známé případy, kdy se včely stanou obyvateli podkroví 
pod střechou společně s vámi. Pokud tohle „skousnete“, 
potom žijete v dokonalé symbióze s přírodou.

HOBBY PRO KAŽDÉHO – VČELA MEDONOSNÁ PRO NÁS PRO VŠECHNY

Motto: Všechno je na houby, jenom včely jsou na med!

Pokračování na straně 10.
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DOLNÍ LAPAČ

O tom, že někde v okolí Žeranovic stával hostinec 
Dolní Lapač jsme slýchávali od svých prarodičů už ve 
školním věku. Nikdo ale nedokázal povědět, kde přesně 
stával, natož nějaké další podrobnosti. K získání alespoň 
nejzákladnějších informací o této formanské hospodě 
nám opět poslouží zápisy v matrikách žeranovické far-
nosti.

Poměrně z pozdní doby najdeme zápis, který nám 
jednoznačně prokazuje, že se jedná o hostinec Dolní 
Lapač. Protože po roce 1790 byly psány matriky ně-
mecky tak v roce 1792 najdeme zápis, že hostinskému 
(gastwirt) Ignáci Jirmusovi (příjmení je špatně čitelné) 
se narodil na čísle 61 syn Franz, při tom místo naroze-
ní je označeno jako Unter lapacz (Dolní Lapač). Podle 
těchto údajů můžeme jít proti času do starší doby. Před 
rokem 1790 jsou psány matriky latinsky, takže nám 
pomůže slovo „caupo“, latinsky hostinský. V roce 1786 
najdeme na č. 61 zápis o hostinském Janu Miklinovi, 
roku 1784 Janu Bučkovi a konečně až 1. července 1765, 
kdy se Janu Páleníčkovi, hostinskému na novém hostinci 
(caupo in nova caupona) narodil syn Jan. V tom samém 
roce se narodil syn i hostinskému na „Horním“ Václavu 
Zbořilovi, takže je zřejmé, že se jedná o Dolní Lapač. 
Před rokem 1771 nejsou totiž domy ještě číslovány. Zápis 
z roku 1765 je nejstarším zápisem o Dolním Lapači a po 
roce 1800 už hostinec s číslem 61 v zápisech nenajdeme. 
Znovu se číslo 61 objevuje až po roce 1870, to se ale jedná 
o novou budovu školy. Je pravděpodobné, že formanská 
hospoda existovala na Dolním Lapači jen krátce mezi 
léty 1760 až 1800. 

Hostinští byli v 18. století celkem soudržná komunita, 
takže v matričních zápisech se často můžeme dočíst, že 
si navzájem chodili za kmotry při narození dětí. Tak 

víme, že v roce  1755 byl „caupo“ na „Horním“ Karel 
Hanušík, roku 1764 Jiří Svoboda, roku 1766 asi jeho 
syn František Svoboda, roku  1774 Jiří Gořalík. Přímo 
v Žeranovicích se střídají v zápisech vždy dvě jména, 
takže je pravděpodobné, že zde byly dva hostince. Jsou 
to jména Letocha, ale i Zbořil a Svoboda, které známe již 
z Horního Lapače. 

V matrikách najdeme i jména pivovarníků, sládků 
(latinsky brasiator) z žeranovického pivovaru. Už v roce 
1687 je to Ondřej (Andreas) Nedbal, v roce 1756 Václav 
Glesk a v roce 1761 Jan Bukvička, který se objevuje v zá-
pisech asi deset let.

Místo, kde formanská hospoda stávala je možno najít 
na starých mapách. Na mapě tzv. I. vojenského mapo-
vání, které se v našem kraji provádělo okolo roku 1765 
je na severní straně potoka Žeranovka, který vytéká 
z místní části Bařina, nedaleko mostu přes tento potok 
na hranicích dnešního katastru s obcí Lechotice u lesíka 
Stráň, zakreslena značka zděné osamocené budovy. Ve-
dle ní je nápis Zeranowicer w.h. Zkratka w.h. znamená 
wirtshaus (hostinec).

Také na mapě holešovského panství z roku 1763 
je u mostu přes Žeranovku na hranici s katastrem 
Lechotic zakreslena budova s nápisem Lapacz. Na ma-
pách po roce 1800 je už na těchto místech zakreslený 
jen pozemek s keři, pozůstatek po zbořené hospodě. 

Možná, že někoho překvapí odlehlé místo, na kte-
rém byla hospoda postavena. V té době ale tudy vedla 
formanská cesta z Lechotic přímo do Zahnašovic. Až 
okolo roku 1800 byla postavena nová, současná cesta 
z Lechotic k cestě mezi Miškovicema a Zahnašovicema 
a to znamenalo i konec formanské hospody Dolní Lapač.

Jan Dúbravčík

Víte, že...
■ včelí matka je jediná ve včelstvu, měří 20 – 25 mm, 

oplozená váží 200 – 290 mg. Žihadlo nemá téměř žádné 
vratizoubky, proto nehyne. Používá je k útokům na své 
líhnoucí se sokyně. Nemá pylové košíčky, voskotvorné 
žlázy ani hltanové žlázy. Soustavně se o matku musí 
starat dělnice, které ji krmí mateří kašičkou (výměšek 
hltanových žláz mladušek). Dožívá se 3 – 5 let. 

■ trubci jsou větší a zavalitější, měří 20 – 25 mm, 
hmotnost mají 200 – 260 mg, mají kulovitou hlavu 
s velkýma očima, nemají žihadlo. Trubci žijí 20 – 50 
dnů. Po oplození matky trubci umírají, po slunovratu 
jsou vyháněni z úlů, protože jsou už pro společenství 
nepotřební a hynou. Na jaře si včelstvo vychová nové 
trubce. Jejich základním úkolem je tedy pouze oplod-
nění matky, i  když mají i další význam.

■ dělnice mají nevyvinuté pohlavní orgány. proto 
se nemohou pářit s trubci. Hmotnost mají asi 100 mg, 
měří 12 – 14 mm, mají žihadlo s 10 – 12 vratizoubky. 
Z pastvy v době snůšky přináší najednou asi 40 – 70 mg 
sladiny, případně 15 mg rouskovaného pylu na zadních 
končetinách. Včela po bodnutí a následném vytržení 
žihadla hyne. Ovšem při bojích s vosami nebo s loupeží-
cími včelami může žihadlo vytáhnout zpět a nezahyne.

■ mladušky jsou mladší dělnice do 21. dnů, které 
vykonávají všechny úlové práce.

■ létavky jsou starší včely, které vykonávají práce 
mimo úl, tvoří asi 1/3 z celkového množství a dal-
ší 2/3 tvoří úlové včely (trubci a mladušky). Vykonají 
denně 7 – 16 letů za snůškou nektaru, nebo 4 – 6 letů 
pro sběr pylu.

Vyňuchal senior

Pokračování ze strany 9.
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FOTBAL

Vážení sportovní fandové,
zima, která vlastně ani nebyla zimou, je za námi a na 
„fotbalové dveře zaklepala“ jarní část soutěžního 

ročníku 2013/14. Do soutěže nejprve vstupují muži, 
kteří usilují o první místo v tabulce. Jelikož je roz-
losování u mužů trošku komplikovanější, v násle-
dujících řádcích vysvětlím závěrečnou fázi soutěže. 

Ročník 2013/14 je v III. třídách rozlosován takovým 
systémem, že nejprve se odehraje základní část dvou-
kolově, každý s každým. Pak následuje finálová část 

pro první čtyři družstva v rámci sku-
piny (pravděpodobně by se měla týkat 
i nás). Tato družstva hrají opět mezi 
sebou dvoukolově každý s každým, 
ale co je důležité, body ze základní 
části zůstávají. Vítěz postupuje přímo 
do OP Kroměříž. Navíc od příštího 
soutěžního ročníku by se měly v pří-
padě nerozhodného výsledku začít 
kopat penalty, jejichž vítěz si připíše 
v tabulce plus jeden bod (ještě to ale 
není 100% potvrzeno).

V mládežnických kategoriích dojde 
u nás k jedné výrazné změně. S nej-
větší pravděpodobností přihlásíme do 
soutěže pouze jedno žákovské druž-
stvo (mladší žáci) a družstvo starších 
žáků bude nahrazeno po delší „od-
mlce“dorostem. Vzhledem k malému 

počtu dorosteneckých družstev na okrese a všeobecně 
vůbec, je toto naše rozhodnutí úspěchem.

Z dalších sportovních aktivit, které v letošním roce 
proběhnou na našem hřišti můžu jmenovat pravidel-
ný turnaj mladších žáků nebo přípravná utkání mlá-
deže klubu Bohemians Praha, který opět projevil zá-
jem o spolupráci s námi. Zdali se uskuteční turnaj ulic 
v malé kopané v této době ještě nemůžeme potvrdit.

Pro veřejnost je k dispozici víceúčelové hřiště, je-
hož rekonstrukci jsme v loňském roce zdárně dokon-
čili. Chtěl bych jménem SK Žeranovice poděkovat 
všem, kteří náš fotbalový klub finančně nebo jiným 
způsobem podporují. Obecnímu úřadu za poskytnu-
tí finančního příspěvku na mládežnické tréninkové 
branky a na ceny pro turnaj mladších žáků.

S pozdravem, 
Libor Dokoupil, 

sekretář SK Žeranovice

ROZPIS UTKÁNÍ SKŽ JARO 2014

III. TŘÍDA – SKUPINA „B“(Jaro 2014) Muži
13. kolo:  So 29. 3. 15.30 Kyselovice B – Žeranovice
14. kolo:  Ne  6. 4. 15.00 Záhlinice – Žeranovice
15. kolo:  So  12. 4. 16.00 Pravčice – Žeranovice
16. kolo: Ne  20. 4. 10.00 Mysločovice B – Žeranovice
17. kolo:  Ne  27. 4. 16.00 Břest – Žeranovice
18. kolo:  Ne  4. 5. 16.30 Žeranovice – Skaštice B 
Nadstavba: 
I. kolo: 11. 5. 16.30 
II. kolo: 18. 5. 16.30 
III. kolo:  25. 5. 16.30 

IV. kolo:   1. 6. 16.30 
V. kolo:   8. 6. 16.30 
VI. kolo: 15. 6. 16.30

OS – SKUPINA „A“ (Jaro2014) ml. Žáci 
14. kolo:  Ne  6. 4. 12.30 Žeranovice - Prusinovice
11. kolo:  Ne  13. 4. 10.00 Mrlínek - Žeranovice
12. kolo: Ne  20. 4. 13.30 Žeranovice - DFK Holešov
13. kolo:  So  26. 4. 16.00 Rajnochovice - Žeranovice

Nadstavba: 
I. kolo:   4. 5.
II. kolo: 11. 5.
III. kolo:  18. 5.

IV. kolo: 25. 5.
V. kolo:   1. 6.
VI. kolo:   8. 6.

OS – SKUPINA „A“ (Jaro 2014) st. Žáci
13. kolo:  Ne 13. 4. 10.30 Žeranovice - Mysločovice
14. kolo:  Ne 20. 4. 14.00 Březnice - Žeranovice
15. kolo:  Ne 27. 4. 13.30 Lhota u Mal. - Žeranovice
16. kolo: Ne 4. 5. 10.30 Žeranovice - Tlumačov
17. kolo:    volno
18. kolo:  Ne 11. 5. 10.00 Ludkovice – Žeranovice
19. kolo:  Ne 18. 5. 14.00 Jaroslavice – Žeranovice
20. kolo:    volno
21. kolo: Ne 1. 6. 14.00 Mysločovice – Žeranovice
22. kolo: Ne 8. 6. 10.30 Žeranovice – Březnice
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

2 5 6

5 8 4

7

9 7 6 3

3 7 2 1

6 3 1 4

9

3 4 7

9 1 4

Jubilanti 50 let:

Večeřa Petr
Andrýsková Lenka
Mlčák František

Jubilanti 60 let:
Sedláček František
Garguláková Ludmila
Klimek Antonín

Jubilanti 70 let:

Smýkalová Božena

Jubilanti 80 let:

Stískalová Bernardeta

Narození:

Tomanec Adam
Pumprlová Viktorie 

PROCVIČTĚ SI MOZKOVÉ BUŇKYPOZVÁNKY

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

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.

Úmrtí:

Odstrčilová Anežka
Řihák Stanislav
Řiháková Marie

Pálení čarodejnic

Zámecká hospůdka a SDH Žeranovice zvou 
všechny děti i dospělé na Pálení čarodějnic.

 30. 4. od 17:00 na výletišti

Každá maska bude odměněna špekáčkem 
a drobnou odměnou.

 

Připraveno je občerstvení, program 
pro děti, soutěže, opékání špekáčků.

Obecní zastupitelstvo 
zve všechny dříve 
narozené spoluobčany

na tradiční 

POSEZENÍ S DŮCHODCI,

které se koná ve čtvrtek 22. 5. od 16:00 
na Sále u Sedlářů


