
Milí spoluobčané,
prázdniny jsou už v plném proudu a vám se do rukou 
konečně dostává další vydání Žeranovjáku. Minulé 
čtvrtletí bylo pro některé z nás možná trošku živější, 
ale o to zajímavější. Zážitků nespočet mají i někteří 
obyvatelé naší obce a právě o těch se teď můžete 
dočíst na dalších stránkách. Stále se totiž něco děje 
a já osobně mám momentálně v zásobě zážitků na 
rozdávání. Naštěstí převažují ty chvíle radostné a já 
doufám, že je tomu stejně tak i u každého z vás. 
Nejskloňovanějším slovem se poslední dobou v mém 
okolí stalo slovo „štěstí“, a proto ho mám na jazyku, 
respektive na klávesnici, i při psaní tohoto úvodníku. 
Sám Sigmund Freud řekl, že při stvoření člověka za-
pomněli naplánovat štěstí. A je to tak správně, štěstí 
musí přicházet samo, složené z malinkých životních 
radostí. A i když si každý z nás pod tímto slovem představí něco jiného, štěstí všeobecně není nikdy dost. Přeji vám 
tedy šťastnou ruku při výběru dovolené, šťastnou cestu, ať už se vydáte kamkoliv, štěstí v podobě ve zdraví prožitého 
léta a v neposlední řadě také štěstí v lásce… protože vlastně největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač 
by byl ochoten zemřít. A přesně taková je má představa o štěstí. Hana Helsnerová

OZ odsouhlasilo:
•  nový knihovní řád
•  prodloužení nájmu ve školním bytě č. 53
•  pořízení nového nábytku (stolky + židličky) do mateřské školy
•  pořízení leteckých snímků obce
•  cenovou nabídku na VO na Bařině firmy ELMO 

ve výši 183 543 Kč bez DPH
•  pořízení sportovních hadic pro mládež SDH
•  příspěvek ŘKF ve výši 50 000 Kč s použitelností výhradně na opravu 

varhan
•  dofinancování základních platů zaměstnancům ZŠ a MŠ Žeranovice
•  provedení zkušebního vrtu pro náhradní zdroj pitné vody
•  závěrečný účet obce bez výhrad

OZ neodsouhlasilo:
•  žádost o finanční dar Klubu rodičů a přátel postižených 

dětí Paskov – Frýdek Místek
OZ projednalo:
•  cenové nabídky na rekonstrukci kotelny v ZŠ a MŠ Žeranovice, která 

proběhne v průběhu letních prázdnin
•  znovuobnovení zastávky autobusu u obchodu
•  projekt Mikroregionu Židelná „Kompostéry pro občany“, obci 

Žeranovice bude přiděleno 220 kompostérů, ke kterým je poskytována 
také drtička odpadu, 90% nákladů bude pokryto z dotací

•  rozparcelování Třešňových sadů
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obce Žeranovice

Žeranovjákeranovják

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

eranovják

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 

www.zeranovice.cz

Připravujeme
Obecní zastupitelstvo 
připravuje na měsíc srpen tradiční Vítání 
občánků. Rodiče narozených miminek budou 
kontaktováni ohledně termínu. Na malé 
občánky se již teď moc těšíme.

místostarosta: Hana Helsnerová
sivkova.hana@seznam.cz

tel.: +420 724 086 643
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HASIČI

NÁCVIK POŽÁRŮ (trénink  23. 4. 2014)
Pro naše mladé hasiče (děti 4 – 12 let) jsme připravili 

ukázky s ohněm. Jak hoří benzín, olej a že se nedá 
uhasit vodou, ale např. doma i mokrou utěrkou.

Všichni si vyzkoušeli uhasit oheň práškovým hasi-
cím přístrojem.

Děti poté zkontrolovaly vybavení hasičského vozu, 
byl určen velitel zásahu a po vyhlášení požáru, všichni 
nastoupili do vozu a jelo se k požáru.

Hořely suché větve, děti si připravily hydrant, hadi-
ce, rozdělovač i proudnice.

Všichni se u hašení vystřídali a společnými silami 
oheň uhasili.

Pak vše řádně uklidili do auta a připravili na další 
zásah.

Tento trénink byl jistě nejen pro děti, ale i maminky 
zajímavý a poučný. 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC (30. 4. 2014)
Letos poprvé se do Žeranovic slétly čarodějnice 

a čarodějové. 
Panu Františkovi Tomaníkovi jsme pomohli reali-

zovat čarodějnickou myšlenku, která se myslím vyda-
řila. Nejen pro děti byly připraveny zajímavé soutěže 
a sladké odměny. Každý si mohl opéct špekáček a na 
závěr se upálila Morena. Čarovnou atmosféru vy-
kouzlil DJ pan Vybíral.

Možná budeme mít v obci novou tradici.  
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OKRSKOVÉ ZÁVODY 
24. 5. 2014 Lechotice

Těchto závodů v požárním útoku se vždy zúčastní 
4 družstva mužů z okolních vesnic. Zvítězilo SDH 
Martinice a naše družstvo se umístilo na 3. místě.

Dále soutěžily děti – mladší a starší žáci. 
Jindy míváme na trénincích okolo 20 dětí, ale 

na závody jsme měli problém sestavit sedmičlenné 
družstvo. Udělali jsme tedy smíšené družstvo (pří-
pravku s mladšími žáky), bohužel neměly natréno-
váno, ale snažily se velice, útok dokončily, ale čas stačil 
na 4. místo. Všechny děti byly odměněny i medailemi.

Ještě muži závodili ve štafetě jednotlivců. Závod-
ník běží se štafetovým kolíkem (proudnicí), musí 
přeskočit bariéru, vezme 2 hadice a s nimi přeběhne 
po kladině, zapojí hadice do rozdělovače a připojí 
k proudnici a natáhnou k cílové čáře. 

Nejrychlejší čas měl Pavel Fjurášek z Martinic a na 
2. místě se umístil Pavel Andrýsek ze Žeranovic.

31. 5. 2014 Rymice
Těchto závodů v požárním útoku se vždy zúčastní 

4 družstva mužů z okolních vesnic. Zvítězilo SDH 
Martinice a naše družstvo se umístilo na 3. místě.

Dále soutěžily děti – mladší a starší žáci. 
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ZE ŽIVOTA NAŠÍ FARNOSTI

NOC KOSTELŮ
V pátek 23. 5. se i u nás otevřely dveře našeho 

kostela v rámci Noci kostelů. Program byl zahájen 
bohoslužbou s komentářem, kde byly srozumitelně 
vysvětlovány různé části liturgie. Po skončení mohli 
nebojácní návštěvníci vystoupat po příkrých scho-
dech do věže a obdivovat krásu kraje i naše zvony. 
Následovala volná prohlídka prostor kostela, farníci 
pro tuto příležitost zapůjčili sošky ze svých domovů, 
zvláště to byly sošky Ježíše, Panny Marie a svatých 
různého stáří a uměleckého zpracování. Připra-
ven byl také poutavý panel s informacemi a obráz-
ky o životě nedávno svatořečených papežů sv. Jana 
XXIII. a sv. Jana Pavla II. Část výstavy byla věnována 
Matce Tereze. Během večera byl promítán zajímavý 
dokument o Janu Pavlu II., výjimečném a nezapo-
menutelném člověku. Večer vyvrcholil koncertem 
pana varhaníka Václava Darmovzala a dvou členek 
našeho chrámového sboru. Monika Juráňová a Mar-

cela Klimková nádherně přednesly nejznámější du-
chovní hudební lahůdky. Chrámovým prostorem se 
neslo např. Ave Maria, Pie Jesu či Panis Angelicus. 
Děkujeme moc za krásný zážitek. Noc kostelů v Že-
ranovicích pak byla zakončena adorací a požehná-
ním. V pondělí dopoledne si prostory kostela přišly 
prohlédnout i děti z mateřské a základní školy v do-
provodu svých učitelek a učitelů, ochotně je prováděl 
a na zvídavé otázky trpělivě odpovídal otec Antonín. 

A proč vůbec existují kostely? Nevím, jestli i na 
tuto otázku musel otec Antonín dětem odpovídat, 
v každém případě je dobré , když se nad tím  zamy-
slíme všichni obyvatelé Žeranovic, věřící i nevěřící. 
Ruská povídka Pokání končí větou: K čemu je ta-
ková cesta, která nevede k chrámu? Kéž naše cesty 
vedou nejen kolem našeho kostela, ale kéž hledáme 
uvnitř to podstatné pro svůj  život.  Zde je odpověď 
podle webu Víra.cz.

První svaté přijímání je pro každého každého křes-
ťana velkým svátkem a mezníkem v jeho životě. Nový 
život se rodí při svátosti křtu. 

 Ten si však ve většině nikdo nepamatuje, protože 
ho prožil jako miminko v peřince. Rodiče a kmotři 
malého křesťánka za něho slibují dodržování pravidel 
křesťanského života a jsou tu proto, aby pomohli malé-
mu človíčkovi při přípravě na setkání s Pánem Ježíšem 
a doprovázeli ho svou modlitbou, slovem i příkladem. 

Když děti dozrají do věku, kdy jsou schopné vyznat 
samy za sebe svou víru, je to velký svátek nejen pro ty 
malé, ale i pro ty, kteří je na této cestě doprovázeli.

U nás ve farnosti se tato slavnost konala v neděli 
15. června v kostele svatého Vavřince. Přípravu zdárně 
ukončilo devět dětí a mohly tak poprvé přijmout Pána 
Ježíše ve svátosti. 

Děti se jistě těšily na krásné oblečení, dárky a dob-
roty, všechny tyto vnější věci k tomu nějak patří a mají 
vyjadřovat svátečnost okamžiku. Přesto – anebo prá-
vě proto - bylo na dětech při mši svaté vidět hlavně to 
vnitřní vzrušení a ten zvláštní jas, který z nich vyza-
řoval po prvním přijetí Pána Ježíše Krista ve svátosti. 
Byl to pro ně, ale i pro nás ostatní především duchovní 
zážitek.

Velký dík patří otci Antonínovi, za jeho trpělivost, 
kterou měl s dětmi po celou dobu přípravy. Poděkování 
patří také rodičům a rodinám dětí za pomoc při přípra-
vě, zvláště při úklidu, dále farnicím, které kostel krásně 
vyzdobily a tím umocnily zážitek ze slavnostního oka-
mžiku. 

Díky všem,
kteří pomohli připravit pro děti důstojnou a sváteční 
mši svatou při jejich velkém svátku, schole s panem 
varhaníkem, scholičce pod vedením paní Ivany Hurtí-
kové, Moničce Ponížilové za nádherný houslový před-
nes, ministrantům a kostelníkům. Přejme dětem ať je 
jejich srdce otevřené pro Pána Ježíše a ať v nich roste 
a sílí duchovní člověk. 

Do kostelů často vstupujeme jako do památných 
prostor, a to s jistou zvědavostí, co tam uvidíme. Ne-
jsme-li jen sběrači fotografií míst, která jsme navštívili, 
na chvíli se zastavíme. Mnohdy pak vnímáme zvlášt-
ní atmosféru, která někoho těší, jiného možná uvádí 
do rozpaků. Jsou ovšem také kostely, které nás ničím 
zvláštním nepřitahují, tak jsou nenápadné a jakoby 
„obyčejné“. V každém případě není kostel tak obyčejná 
stavba jako obytný dům, obchod nebo továrna. Čím ale 
je? Proč byl postaven a proč tu stojí? 

Slovo „kostel“
České slovo „kostel“ vzniklo z latinského „caste-

llum“, což znamená tvrz. Kostely totiž byly od počátku 
budovány zpravidla jako pevné zděné stavby, které ve 
středověku plnily mimo jiné funkci útočiště pro oby-
vatele chatrných obydlí při přepadení. To ovšem nebyl 
hlavní účel kostelů. V jiných jazycích je již slovo pro 
označení kostela mnohem přiléhavější: pro kostel a cír-

Pokračování na straně 5.

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

KOSTEL NENÍ OBYČEJNÁ STAVBA
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i ze života světců, a také výtvarná díla, která prostě 
kostel zdobí. 

Kostel nás pojí s předešlými generacemi 
V naší zemi máme většinu kostelů starých řadu 

staletí. Podle toho, kdy byly postaveny či upraveny, 
obdivujeme v nich gotickou architekturu, barokní 
výzdobu nebo prostou venkovskou snahu o vyzdo-
bení místa, které má jiný účel než ostatní stavby. 
Řada staletí, po kterou kostel stojí, nepředstavuje 

jen architektonickou historii. 
Kostel je kamenným památní-
kem minulých generací, které ho 
postavily, byly v něm křtěny, od-
dávány, modlily se v něm a s ni-
miž se zde jejich blízcí loučili při 
pohřbu. Je pamětníkem modli-
teb, nadějí, zklamání a lidských 
bolů. Je místem skutečně úcty-
hodným pro každého, kdo vní-
má cenu života druhých lidí, 
živých i zesnulých. Nejen svou 
stavbou a výzdobou, ale tím, co 
se v něm od jeho postavení před 
desítkami let či před staletími až 
do dnešních dnů koná, je kos-
tel svědkem a památníkem žité 
víry. Tedy skutečnosti, na kterou 
je možno navázat i dnes…

kev je užito stejné slovo. V němčině (Kirche), v ruš-
tině (cerkov), ve francouzštině (eglise), v italštině 
(chiesa) nebo v angličtině (church) vždy znamena-
jí kostel i církev. Kostel je totiž „dům církve“, totiž 
dům, ve kterém se církevní obec, společenství křes-
ťanů, shromažďuje ke mši, čili ke slavnosti, která má 
svůj kořen v Ježíšově poslední večeři s jeho učední-
ky. Toto je jeho hlavní účel. Tak je kostel dědicem 
dávného večeřadla v Jeruzalémě, kde se před dvěma 
tisíciletími poslední večeře ko-
nala. Kostel je prostorem i pro 
jiné bohoslužby, jako jsou svat-
ba, křest, rozloučení se zesnu-
lým. Je to, stručně řečeno, pro-
stor ke shromáždění křesťanů, 
kteří se v něm společně modlí, 
i prostor pro jednotlivce, který 
se mimo bohoslužbu modlí sám. 

Výzdoba kostela
Stalo se zvykem, že si křesťa-

né tento prostor zdobili archi-
tektonicky i výtvarnými díly, 
někdy velmi nákladně, jindy 
prostě. Do kostela umístili před-
měty, které jsou potřebné k bo-
hoslužbě, výtvarná díla, která 
připomínají osoby a děje z Bible 

Pokračování ze strany 4.

A na závěr malý příběh trochu k pousmání a hlavně k zamyšlení...

Jedna východní legenda vypráví, že Bůh stvořil 
Adama jednou, ale Evu čtyřikrát…Na počátku Bůh 
stvořil Adama a nic lepšího už ho stvořit nenapad-
lo. Adam byl šťastný uprostřed zeleně, vody, stro-
mů; šťastný, že byl stvořen a že se cítil svobodný. 
Po několika měsících však Adama přemohl smutek. 
Cítil se smutný, protože nic z toho, co viděl a dělal, 
mu nepřinášelo uspokojení.  

Bůh si všiml, že se Adam změnil a zeptal se ho: 
„Adame, co tě tak znepokojuje? Chybí ti něco k úpl-
nému štěstí?“

Adam odpověděl: 
„Pane, jestli nežádám příliš, rád bych měl něko-

ho, s kým bych mohl s radostí sdílet to, co vidím, 
cítím a miluji.“

Bůh jej uvedl do spánku, a když se Adam vzbu-
dil, našel vedle sebe tu největší nádheru, jakou kdy 
viděl. Ani tomu nemohl uvěřit. Když Bůh se ho 

ANI ADAM TO S EVOU NEMĚL JEDNODUCHÉ!
otázal, zda je spokojený, Adam ani nedokázal pro 
své ohromení odpovědět. Žádal sice společnost, ale 
Bůh jeho očekávání předčil. Díval se na ženu znovu 
a znovu. Uběhlo šest měsíců. Adam byl opět smut-
ný. „Co se děje, Adame? Jsi zase nešťastný?“

Adam odpověděl, že nechce být nevděčný a žena 
že je okouzlující, ale že by byl raději, kdyby si ji Bůh 
vzal. Řekl Bohu: „Ona je krásná, půvabná a okouz-
lující, ale připravila mě o svobodu. Už nemůžu jít, 
kam se mi zachce, neustále mi odporuje, vyžaduje, 
abych se po příchodu domů umyl, dlouho se připra-
vuje, když s ní chci jít na procházku, budí mě v ne-
vhodnou hodinu, chce lásku, když nemám chuť, 
a když chci já, tak nechce ona. Bezdůvodně pláče, 
zlobí se a je tvrdohlavá.“

„Znamená to tedy, že už se ti nelíbí,“ řekl Bůh. 
„Pane, líbí se mi, ale nestojí mi za to s ní žít. Odveď 
si ji. Chci zpátky svou svobodu.“ Bůh si ženu odvedl 

Pokračování na straně 6.

ANI ADAM TO S EVOU NEMĚL JEDNODUCHÉ!
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a za dva měsíce byl Adam opět smutný a Bohu při-
znal:

„Neber to jako nevděk, ale jde o Evu. Požádal jsem 
tě, aby sis ji odvedl, ale stýská se mi po ní. Jsem svo-
bodný, ale zdá se mi, že všude slyším její hlas, vidím 
její úsměv, cítím její pohlazení. Myslím, že nemá 
cenu být svobodný, když ji nemám po boku.“ A Bůh 
mu Evu vrátil.

Uplynuly dva roky a Adam se potřetí rozčílil a po-
žádal Boha, aby si Evu odvedl. A Bůh si ji odvedl. 
Adama však znovu zachvátilo hluboké zoufalství.

Bůh mu tedy slíbil, že mu Evu vrátí, ale požadoval: 
„Adame, ukončíme tuto dětskou hru. Buď přijmeš 
Evu s jejími nedostatky, neboť i ona musela vydr-
žet mnoho tvých vrtochů, nebo zůstaneš sám v ráji 
s opicemi a orangutany. Dobře si to rozmysli, proto-
že když ji odvedu, už ji nikdy nevrátím!“

Adam se poškrábal na hlavě, vyžádal si čas na roz-

myšlenou a odebral se do jeskyně. Přemýšlel takto: 
„Žít s ní je peklo, ale zároveň prožívám příjemné 
okamžiky. Žít bez ní je také peklo a bez příjemných 
okamžiků. Je lepší žít s ní než bez ní.“ Adam tedy 
zůstal s Evou. Vzniklo tak nerozlučitelné manželství.

 Zpracováno podle knihy: 
Další příběhy pro uzdravení duše, 

kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství

Pokračování ze strany 5.

Mše sv. u kaple 
sv. Jana Nepomuckého

V sobotu 17. května jsme se sešli v podvečer-
ních hodinách, abychom společně oslavili svátek 
tohoto našeho světce. Po mši sv. otec Antonín 
posvětil novou sochu sv. Jana, která byla umís-
těna v kapli ve výklenku. 

SAMOTY RYBNÍK A BEDNÁRNA

V minulosti bývalo okolo Žeranovic několik sa-
mot. Kromě Dolního Lapače, Větřáku a Dokoupilo-
va mlýna to byly i samoty Rybník a Bednárna. 

O samotě Bednárna se vypráví, že je to pozůsta-
tek nějaké zaniklé vsi. Ve skutečnosti původní tři 
první chalupy na Bednárně vznikly ve stejné době 
jako Horní a Dolní Lapač, tedy na konci 18. století. 
Založeny byly ze stejného důvodu jako Horní Lapač. 
Majitelé Žeranovic se rozhodli rozparcelovat další 
díl svého dominikálního pole s názvem „V kopcích“, 
které leželo mezi dvěma prameny potoka Ruclávka 
a přidělit je novým nájemcům – familiantům ze Že-
ranovic. 

Kdy byla přibližně Bednárna založena se dá od-
hadnout na základě zápisu ve farních matrikách. Po-
dle starého číslování byla třem chalupám přidělena 
popisná čísla 97, 98 a 99 (dnes 77, 78 a 79). Číslo 97 
se poprvé objevuje v matrice narozených roku 1793, 
číslo 98 a 99 v matrice zemřelých v roce 1795. Samota 
byla tedy založena asi někdy na počátku 90. let 18. 
století. Na čísle 97 se od počátku vyskytují jména To-
máš Černý a Franz Černý, na čísle 98 Franz Zapletal 
a Karel Hlobil, na čísle 99 Tomáš Odložil a Josef Ne-
dbal. Mnohem později (okolo roku 1870) si rodina 
Černých postavila ještě dům číslo popisné 132 (dnes 
91). U všech jmen je zapsáno zaměstnání familiant. 
Je tedy trochu záhadou, odkud se vzala pověst, že se 
zde vyráběly sudy pro žeranovický pivovar a odkud 
pochází i název samoty. Je pravděpodobné, že se zde 
mohly vyrábět sudy až později, někdy v polovině 
19. století, písemný důkaz se ale zatím nenašel.

Také samota Rybník byla založena na konci 18. sto-
letí. Tentokrát se žeranovická vrchnost rozhodla pro-
dat familiantům část lesa, který se rozprostíral po 
celém levém břehu potoka Židelná od lesíka na Skal-
ce až po splav a náhon k Dokoupilovu mlýnu. Došlo 
k tomu o něco dříve, než v případě Bednárny, už ně-
kdy na začátku 80. let 18. století. Les museli noví ná-
jemníci vykácet a poté přeměnit na pole a následně 
si postavili dva domy. Podle starého číslování měly 
domy popisná čísla 82 a 83 (dnes 73 a 74). Na čísle 82 
je v roce 1791 psaný Anton Hotař, v roce 1793 Jakub 
Andrýsek. Později domek držela rodina Smýkalova 
až do roku 1880, kdy se František Smýkal s manžel-
kou, synem Vavřincem a pěti dcerami odstěhoval do 
Ameriky. Domek prodali Janu Doleželovi. Na čísle 83 
je v roce 1792 psaný Josef Smýkal a později, vlastně až 
do jeho nedávného zboření, domek vlastnila rodina 
Dokoupilova.

Někdy okolo roku 1880 byl vedle domu číslo 82 
(nové 73) postaven malý domek číslo 108, který si 
postavil Jan Uličný, když předtím byl nucen prodat 
grunt číslo 32. Později si ale rodina Uličných postavi-
la nový domek číslo 108 (dnes rodina Klíčova) a pů-
vodní domek číslo 108 si Doleželovi přestavěli na hos-
podářské účely.

Také v případě Rybníka je název samoty trochu 
záhadou. Podle pověsti zde prý stával mlýn a jeho 
náhon byl napájen z rybníka nad ním. Vzhledem 
k tomu, že zde byl ale až do roku 1780 les, je to málo 
pravděpodobné.

Jan Dúbravčík
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STŘÍPKY Z NAŠÍ ŠKOLY

DĚTSKÝ DEN
Již tradičně se v naší obci neslaví Dět-

ský den přesně 1. června, jak nám určuje 
kalendář. Letos tyto oslavy padly na pátek 
13. června. Nejsme pověrčiví a žádné ne-
štěstí se naštěstí nekonalo. Pátek 13. se nesl 
v duchu her, bonbonů, zážitků, zmrzliny 
a legrace. Obecní zastupitelstvo ve spo-
lupráci s místní školou a spolky zorgani-
zovalo zábavné odpoledne, které si snad 
užily všechny zúčastněné děti. 

PÁR SLOV O SOUTĚŽÍCH
I letos se naše školička zapojila do několika soutě-

ží. V matematice se vždy jedná pro TOP matematiky 
(ne jenom počtáře) o „Matematickou olympiádu“. 
Všichni si pak zkouší svůj matematický vtip a logiku 
při „Pythagoriádě“ a „Klokánku“ (či „Cvrčku“ pro 
ty nejmenší). Letos obrazně řečeno zvítězila poctivá 
dlouhodobá školní práce. A čí pak? Hlavně žákyně 
Báry Navrátilové. Tak hodně štěstí ještě v okresním 
kole „Pythagoriády“! 

No, a největší letošní úspěch? Určitě 3. místo 
v okrskovém kole přírodovědné soutěže „Poznej 
a chraň!“ A tím postup do kola krajského. To se nám 
ještě nikdy nepovedlo. Až letos Patriku Svobodovi, 
Pavlu Žižlavskému a Jakubu Němcovi. 

Blahopřejeme. POZNEJ A CHRAŇPOZNEJ A CHRAŇ

SETKÁNÍ SETKÁNÍ 
S KRASOJEZDCEM S KRASOJEZDCEM 

LUDVÍKEM PÍSKEMLUDVÍKEM PÍSKEM
BAVÍME SE BAVÍME SE 

ANGLIČTINOUANGLIČTINOU
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SETKÁNÍ SETKÁNÍ 
S KOUZELNÍKEMS KOUZELNÍKEM

ŠKOLNÍ VÝLET MŠ A 1. – 3. ROČNÍKU ZŠ

DEN MATEK

ODPOLEDNE S MISTRY

Jedno obyčejné dubnové odpoledne se pro fanoušky 
zlínského hokeje stalo velmi nevšedním. Výherci titulu 
mistrů extraligy se přijeli ukázat se získaným pohárem. 
Na tuto velkou slávu se přišla podívat velká část 
obyvatel naší obce. Ze zlínského mančaftu se k nám 
vypravil kapitán Petr Čajánek, mladičký brankář 
Libor Kašík, občané se mohli vyfotit také s Horčičkou, 
Kelnerem, Veselkou, Honejskem, Holasem a dalšími. 
Zajímavou událost si mohli zájemci zopakovat na 
fotbalovém utkání, kde se PSG Zlín utkalo s místním 
A mužstvem. Žeranovičtí fotbalisté si ostudu neutrhli 
a odehráli vyrovnané utkání.
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POSEZENÍ S DŮCHODCI

Naši senioři mají každoročně skvělou možnost se 
sejít, pobavit se, zatančit a zazpívat si na Posezení 
s důchodci. Obecní zastupitelstvo velmi rádo tuto 
akci organizuje. Ani letos tomu nebylo jinak. K tanci 
a poslechu nám zahrál již tradičně pan Alois Cholasta, 

svůj talent předvedly děti ze základní a mateřské školy 
a také Monča Ponížilová. Překvapením pro osazenstvo 
bylo exotické taneční vystoupení orientální tanečnice 
Jasmíny. Věříme, že se všem letošní Posezení s důchod-
ci líbilo.

SK ŽERANOVICE

Muži III. tř. Kroměříž skóre body
1. Skaštice B 24 19 2 3 107:29 59
2. Žeranovice 24 19 1 4 140:45 58
3. Záhlinice 24 14 2 8 71:52 44
4. Břest 24 11 2 10 67:66 35
5. Míškovice 22 12 5 5 64:51 41
6. Zářící B 22 7 2 13 41:74 23
7. Kyselovice B 22 5 3 14 43:76 18
8. Martinice 22 7 3 12 42:67 24
9. Pravčice 22 4 2 16 31:89 14
10. Mysločovice B 22 4 2 16 24:81 14

Starší žáci OS Zlín, skupina A skóre body
1. Mysločovice 18 13 41 68:15 43
2. Žeranovice 18 11 43 43:13 37
3. Tlumačov 18 10 53 54:15 35
4. Jaroslavice 18 10 17 56:34 31
5. Březnice 18 62 10 41:55 20
6. Ludkovice 18 30 15 14:60 9
7. Lhota u Mal. 18 20 16 17:101 6

OP mladší žáci, finálová skupina, VI. kolo skóre body
1. Holešov B 6 4 0 2 34:8 12
2. Kroměříž C 6 4 0 2 19:13 12
3. DFK Holešov 6 3 0 3 11:19 9
4. Rymice 6 1 0 5 4:28 3

OP mladší žáci, skupina o 5. místo. VI. kolo skóre body
1. Chvalčov 6 6 0 0 28:8 18
2. Mrlínek 6 4 0 2 19:19 10
3. Lutopecny 6 2 0 4 22:21 7
4. Lubná 6 0 0 6 10:31 1

OP mladší žáci,skupina o 9. místo, VI. kolo skóre body
1. Skaštice 6 4 0 2 22:13 13
2. Zdounky 6 3 0 3 12:10 9
3. Rajnochovice 6 3 0 3 11:16 8
4. Martinice 6 2 0 4 11:17 6

Termíny zápasů Bohemians Praha 1905 
na našem hřišti
16. 7. středa – 11.00 přípravné utkání 
18. 7. pátek –  11.00 přípravné utkání 
22. 7. úterý – 16.00 přípravné utkání 

OMLUVA
V minulém vydání našeho časopisu bohužel 

zaúřadoval redakční šotek a v článku o hasičské 
exkurzi se dopustil chyby, kdy bylo uvedeno číslo 
tísňové linky sice platné (ve většině států Severní 
Ameriky), ale v Evropě nefunkční. Jednotné 
evropské číslo tísňového volání je 112 a tato linka 
funguje ve všech státech Evropského hospodářského 
prostoru, Chorvatsku a ve Švýcarsku. Tímto se 
omlouváme, že se nám nepodařilo šotka uhlídat. 

OP mladší žáci, skupina o 13. místo, VI. kolo skóre body
1. Žeranovice 4 4 0 0 17:3 11
2. Dřínov 4 2 0 2 12:13 7
3. Prusinovice 4 0 0 4 4:17 0
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Právě teď, v prázdninovém období, kdy mnozí z vás 
balí kufry a alespoň na pár dní vyráží  na zaslouženou 
dovolenou, by se mohlo hodit několik informací o tísňo-
vé lince 112. Samozřejmě nejlepší bude, když vás žádné 
neštěstí na cestách nepotká a tudíž toto číslo potřebovat 
nebudete, ale člověk nikdy neví a je lépe vědět a být při-
praven. Navíc se tyto informace hodí i pro běžný život, 
kdy občas musíme řešit problém týkající se zdraví nebo 
událost pro policii či hasiče. 

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 je za-
vedeno ve všech členských státech Evropské unie a dále 
také v Lichtenštejnsku, Norsku, Švýcarsku, Turecku a na 
Islandu. Bylo zavedeno z důvodu nárůstu soukromých 
i služebních cest v rámci Evropy a hlavním důvodem tedy 
bylo usnadnění komunikace s tísňovými službami v rám-
ci EU. Každá země totiž měla svá národní tísňová čísla 
a samozřejmě problém byl i s komunikací v dané zemi. 
Nyní je tedy vše zjednodušeno jednotným číslem a garan-
cí, že se vždy domluvíte buď anglicky, nebo německy. Od 
konce roku 2008 funguje číslo 112 ve všech státech EU.

V České republice je určen k příjmu tísňového volání 
na linku 112 Hasičský záchranný sbor. K zajištění tohoto 
příjmu bylo vybudováno 14 telefonních center tísňového 
volání umístěných v sídlech hasičských záchranných sbo-
rů krajů. Tato centra jsou hlasově i datově plně zastupitel-
ná a v případě přetížení nebo výpadku jsou tedy hovory 
přesměrovány na jiné centrum tísňového volání. Je zde 
tedy garantováno, že se vždy dovoláte. Do technologie 
telefonních center tísňového volání 112 (TCTV 112) jsou 
také směrovány tísňové hovory na telefonní číslo 150. 

Zlínský kraj má tedy své TCTV na krajském ředitelství 
HZS ve Zlíně na Příluku. Někteří členové SDH Žerano-
vice měli možnost v rámci exkurze na hasičské stanici ve 
Zlíně navštívit i Krajské operační a informační středisko 
(KOPIS) a mají tedy informace, jak TCTV a vůbec celé 
KOPIS funguje.  

Na linku 112 volají lidé, pokud jsou nebo se cítí být 
ohroženi na zdraví, životě či majetku. Nejčastěji jsou 
hlášeny dopravní nehody, požáry, zdravotní komplikace, 
potřeba otevření bytu z důvodu nebezpečí z prodlení, 
krádeže, pohřešování osoby, únik nebezpečné látky apod. 

A jak tedy funguje 112? Zde jeden příklad: účastník 
dopravní nehody zavolá, že potřebuje pomoc, proto-
že v nabouraném autě zůstala zaklíněná osoba, která je 
zraněná a navíc z auta vytéká nějaká provozní kapalina 
(olej, benzín, nafta). Tuto událost tedy operátor „vytěží“ 
a následně odesílá tzv. datovou větu hasičům, policii a zá-
chranné službě. Tato informace se dostane na všechna 
daná operační střediska ve stejnou dobu, nikde tedy není 
zdržení, kdy by např. hasiči vyslali své jednotky a teprve 
potom informovali PČR a ZZS. Navíc se s datovou větou 
záchranné službě přepojuje i hovor, aby se zdravotníci 
mohli doptat na další informace ohledně počtu zraně-
ných, rozsahu zranění, popř. poradili jak poskytnout prv-
ní pomoc. 

V případě požáru je to obdobné. Samozřejmě jedou na 
místo hasiči, ke každému požáru je volána i PČR a v pří-

NĚCO MÁLO O TÍSŇOVÉ LINCE 112

padě zraněných osob (popáleniny, intoxikace zplodinami 
hoření), jede na místo i ZZS.

Pak jsou ale i hovory, kdy se jedná o tzv. specifická volá-
ní, určená jednotlivým složkám IZS. Může se jednat např. 
o infarkt, mozkovou mrtvici, zlomeniny, bolesti a jiné udá-
losti, určené záchranné službě (155). Další hovory jako např. 
krádeže, vloupání, dopravní nehody bez zranění a úniku 
PHM, domácí násilí, pohřešování osoby, rvačky apod. jsou 
určeny pro policii (158) a poslední případy, které občas také 
odbavujeme, se týkají městské policie (156). Zde většinou 
volajícího odkážeme přímo na vytočení linky 156 a událost 
dále neřešíme. Jedná se např. o odchyt toulavých psů, špatné 
parkování nebo rušení nočního klidu ve městech. Pokud se 
ale jedná o místo, kde MP není, událost samozřejmě řešíme 
přes státní policii. Nic nezůstane neodbaveno.

Často také dochází k případům, kdy k události vyráží dvě 
složky IZS, a to buď zároveň, nebo si jedna druhou vyžádá 
později. A to např. u zmíněného domácího násilí či rvačky, 
kdy v případě zranění jede s policií na místo i ZZS. Záchran-
ná služba pro změnu vyžaduje na místo policii v případě 
poskytování pomoci silně opilým a agresivním lidem. U ote-
vření bytu hasičům asistuje PČR kvůli ověření totožnosti 
volajícího. V případě úniku nebezpečné látky například do 
potoka taktéž zasahuje i policie z důvodu zjištění zdroje či 
původce úniku. Policie povolává hasiče při pátrání po po-
hřešované osobě… a tak by se dalo dlouho pokračovat.

Všechny složky mají i případy, které se dají vyřešit po te-
lefonu např. radou či doporučením. Za PČR a ZZS příklady 
uvádět nemůžu, ale za HZS, resp. z linky 112, je jich pár zde:

otevření bytu – pokud v bytě či domě nehrozí nebezpe-
čí z prodlení, hasiči na místo nepojedou. Operátoři mají 
k dispozici telefonní čísla na zámečníky v daných lokalitách 
(okresech) a mohou je poskytnout. Pokud volající uvede, že 
v bytě nebezpečí hrozí (např. zapnutý sporák) a to se později 
neprokáže, může dostat pokutu za zneužití jednotky a to jistě 
vyjde dráž než přivolání zmíněného zámečníka.

roj včel – v tomto období velmi aktuální. Pokud máte roj 
na vašem pozemku, opět hasiči na místo nejedou. Můžeme 
poskytnout číslo na deratizační firmu popř. na včelaře, po-
kud je v okolí. Ale zkušenost je taková, že včely se po nějaké 
době opět rozletí. K rojícím se včelám hasiči jezdí na veřej-
ná prostranství (náměstí, parky, školky, zastávky a podobná 
místa), na soukromé pozemky ne.

kočka na stromě – pokud kočka na strom vylezla, tak ur-
čitě i sleze. Samozřejmě jsou ale i případy, kdy je zvíře sku-
tečně v nebezpečí a v těchto případech je pomoc ze strany 
hasičů jistá. Opět několik příkladů: zvíře uvězněné v těsném 
prostoru (kočka v rouře), pes spadený ve studni, papoušek 
zamotaný v koruně stromu (měl na sobě kšíry, které se za-
motaly do větví), hospodářská zvířata propadlá do jímek, 
srny a jiná zvěř uvězněná v ledu nebo plotě atd. 

Někteří lidé jsou za rady a poskytnutá čísla vděční, po-
děkují a slušně se rozloučí. Bohužel ale jsou i tací, kteří se 
za každou cenu dožadují služby hasičů, nadávají, vyhrožují 
a tvrdí, že je to povinnost hasičů danou činnost vykonat. 
Všechno je to o lidech… a operátoři se s tím musí vypořádat 

Pokračování na straně 11.
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a občas skousnout nadávky (nepublikovatelné) a arogantní 
jednání některých jedinců, kteří si myslí, že se kolem nich 
točí svět. 

Na tísňovou linku se dovoláte samozřejmě z mobilního 
telefonu a pevné linky. Co už ale málokdo ví, na 112 se do-
voláte i z mobilu bez vložení sim karty (pokud jste v dosahu 
alespoň jedné GSM sítě) a i z telefonu se zamčenou kláves-
nicí. Obzvlášť volání bez sim karty patří mezi časté druhy 
„prozvánění“ na 112. Takovým voláním se nejčastěji „baví“ 
děti. Moc dobře ví, kam se dovolaly a je to pro ně obrovská 
legrace neustále vytáčet číslo 112 a zneužívat tím linku. To, 
co si od nich někdy vyslechneme, opět raději ani nebudu 
publikovat. Při tomto volání se nezobrazuje telefonní číslo, 
ale tzv. IMEI, což je patnáctimístné číslo přidělené výrob-
cem mobilnímu telefonu. Naštěstí i to lze na určitou dobu 
zablokovat. A pokud si zablokujete telefon vy sami, když tři-

krát zadáte špatně PIN, SOS volání, které se vám potom na 
displeji objeví, opravdu není operátor (myšleno T - mobile, 
Vodafone, O2), který by vám pomohl, ale opět – linka 112. 

Ještě dodatek k samotnému hovoru: v prvních sekundách 
hovoru volající většinou řekne své jméno, jakou pomoc 
potřebuje a alespoň zhruba popíše situaci. Dále by měl od-
povídat na otázky, na které se operátor ptá. Opravdu nemá 
cenu se rozčilovat, když např. není jasné místo události (les, 
chatová oblast) a operátor se vyptává na dojezdovou cestu. 
Jedna taková minuta zdržení je určitě lepší, než když potom 
hasiči hledají trasu třeba 20 minut. 

Vám všem, kteří vyrážíte na prázdniny ať už k moři nebo 
poznávat krásy naší republiky přeji, abyste nemuseli toto 
číslo nikdy použít, a ať máte z dovolené jen samé příjemné 
zážitky a vzpomínky. A i do budoucna doufám, že vás na 112 
nikdy neuslyším. 

Kristýna Zapletalová

MALÁ POMŮCKA, JAK SI ZAPAMATOVAT NÁRODNÍ TÍSŇOVÁ ČÍSLA.

Pokračování ze strany 10.

V měsíci květnu je příroda všude kolem nás krásně zelená 
a kvetoucí a většina živočichů přivádí na svět svoje potom-
stvo. Nejinak je tomu i u myslivecky obhospodařovaných 
druhů zvěře. Bohužel však období kladení a líhnutí mláďat 
u zvěře se termínově kryje s obdobím sklizně pícnin (jetel, 
vojtěška, travní porosty) a především v těchto porostech se 
nově narozená zvěř ukrývá nebo hnízdí. A jelikož zeměděl-
ská technika je stále dokonalejší ve své výkonnosti a bohu-
žel také stále méně šetrná k volně žijícím živočichům, je té-
měř jisté, že bez pomoci myslivců v jednotlivých honitbách 
by ztráty na přírůstcích nejen zvěře byly neúměrně vysoké. 
Velmi důležitá je však spolupráce se samotnými zeměděl-
skými hospodáři, kteří jsou povinni ze zákona myslivce in-
formovat o připravované sklizni a umožnit jim tak alespoň 
částečně zvěř ochránit. Ne vždy a všude se tak děje, což je 
velmi smutné a bezohledné. 

Na základě komunikace se zemědělci jsme letos společně 
v rojnicích procházeli jednotlivé porosty a za pomoci svých 
loveckých psů jsme vyhledávali a vyháněli zvěř mimo ko-
sením ohrožené plochy. Bez pomoci loveckých psů jsme 
schopni vyhnat pouze tu zvěř, na kterou v podstatě šlápne-
me, jelikož porosty vojtěšky jsou tak husté, že zvěř se v nich 
cítí bezpečně a vybíhá až těsně před člověkem nebo strojem. 
To může být osudné i dospělé zvěři, mláďata pak nemají šan-
ci na přežití. Největší ztráty jsou na mladých srnčatech, dále 
pak na zajících, koroptvích, bažantech, křepelkách a jiných 
ptačích druzích. Mimo vyhánění zvěře jsme v předvečer 
kosení roznášeli chomáče vlasů, které kosené porosty tzv. 

zavětří. Lidský pach z vlasů tak několik dní zvěř zrazuje 
ze snahy do ohrožených porostů vstoupit a zalehnout tam. 

V letošním roce jsme zaznamenali velký úspěch, když 
jsme v nejrizikovějším porostu vyjma více než 10 kusů do-
spělé srnčí zvěře, zajíců a bažantů našli také 2 srnčata. Foto 
jednoho z nich je k článku připojeno. Jedno srnče jsme 
z porostu vytlačili a jedno museli důkladně obalit okolní 
vojtěškou a vynést z porostu ven. Bylo velmi nutné, aby se 
na povrch srsti srnčete nedostal lidský pach, který by mohl 
srnu odradit od návratu k srnčeti. Při této příležitosti by-
chom rádi připomněli všem občanům, že pokud naleznou 
mláďata srnčí či zaječí zvěře, s téměř stoprocentní jistotou 
se nejedná o opuštěná mláďata, jen si jejich matka na chvíli 
někam odskočila. Není tak nutné s mláďaty jakkoliv ma-
nipulovat, matka se k nim jistě vrátí. Pokud se tak stane 
např. na vaší zahradě, kterou potřebujete posekat, je nutné 
mládě vynést mimo ohrožený prostor tak, aby se na něj 
nedostal lidský pach. J. Z.

 

MYSLIVCI ZACHRAŇOVALI ZVĚŘ Z KOSENÝCH POROSTŮ
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Narození:

Andrýsková Julie
Daniel Miklík

Jubilanti 50 let:

Hodková Eva
Janochová Eva
Řihák Vladimír
Řihák Zdeněk
Žůrková Blanka

Jubilanti 60 let:

Vojáčková Hana
Šubová Hana
Zapletalová Anežka

Jubilanti 70 let:
Němec Vladimír
Boček Josef

Tiráž:

Žeranovják vydává obec Žeranovice pod
redakčním vedením Hanky Helsnerové

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.

Svatby:

Radek Uhlár + Pavla Dřímalová
Hana Sivková + Petr Helsner
Milan Šimčík + Romana Němcová
Jitka Zapletalová + Michal Maňák

Úmrtí:

Žůrek František
Řihák Květoslav 

Jako již tradičně poslední červnový víkend uspořá-
dalo Myslivecké sdružení Žeranovice hlavní brokový 
závod v disciplínách universální trap a lovecký skeet na 
své střelnici v areálu chaty U lesíka. Přestože byla účast 
na loňském závodu rekordní, neusnuli jsme na vavřínech 
a po roku tvrdé každotýdenní práce jsme mohli nabíd-
nout kamarádům střelcům nově zrekonstruované stře-
liště universálního trapu a další zdokonalenou podobu 
naší chaty. Po loňském nedostatku obědových porcí jsme 
si dali předsevzetí, že tomu již nikdy nemůžeme dopustit 
a připravili jsme tak dostatek zvěřinových specialit, za 
které by se nemusely stydět ani malé zvěřinové hody. 

Střelecká účast v letošním roce rozhodně nezklamala, 
mírný pokles závodníků na trapu kompenzovala rekord-
ní účast v disciplíně skeet. Celkem se závodu zúčastnilo 
88 závodníků z Čech, Moravy i Slezska, což je v naší 
oblasti ojedinělá účast. Střelce v areálu žeranovických 
myslivců přivítal ředitel závodu, provedl rozlosování 
a popřál jim rovné broky. Počasí nám přálo a tak se 
výstřely ozývaly až do odpoledních hodin, kdy závod 
vyvrcholil nejprve finále na loveckém skeetu a následně 
na universálním trapu. Jakoby to někdo naplánoval, před 
výstřelem posledního závodníka se spustil prudký déšť, 
díky kterému jsme museli vyhodnocení provést pod 
úkrytem střechy. V disciplíně lovecký skeet zvítězil suve-
rénně domácí závodník Jakub Zapletal, druhý se umístil 
Radek Zaviačič z Velkých Pavlovic a třetí místo uhájil 
Filip Matějů ze Svitávky na Blanensku. Na universálním 
trapu zvítězil Jaromír Zapletal ze Štípy, druhý byl po 
vynikajícím výkonu domácí Václav Žůrek a třetí místo 
obsadil Josef Rak ze Slovácka. 

Příjemnou odměnou pro myslivce z Žeranovic bylo 
silně pozitivní hodnocení úrovně střelnice a závodu ze 
strany závodníků, hostů i fanoušků sportovní střelby. 
Doufáme, že letošní přípravu zvěřinových specialit 
ocenili také návštěvníci z obce, o které jsme se snažili 
postarat s maximálním nasazením. Jsme rádi, že ten ne-
uvěřitelný počet času, který trávíme na budování areálu 
kolem chaty U lesíka, ocení střelci, kamarádi i návštěv-

STŘELECKÁ ŠPIČKA SE OPĚT SEŠLA V ŽERANOVICÍCH
nici z naší i okolních obcí a velmi si toho vážíme. Největ-
ším oceněním pro nás jsou ohlasy zvenčí, díky kterým se 
již dnes může střelecký závod v Žeranovicích řadit mezi 
TOP soutěže na Moravě. J. Z. 


