
Milí spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a léto nám uteklo jako voda. Pomalu 
a nenápadně se skrze babí léto přehouplo do podzimního 
období. Svědkem tohoto přírodního koloběhu je nám také 
další vydání obecního časopisu Žeranovják. K tomuto 
vydání přistupuji s pořádnou dávkou nostalgie, klidně 
by totiž mohlo být mým posledním. Nutí mě to se 
ohlédnout mnohem dál než jen do předcházejícího 
čtvrtletí. Zážitků a pocitů se pak vynoří opravdu pestrá 
a nepřeberná škála. Díky pozitivnímu pohledu na svět 
převládají spíše ty příjemné vzpomínky na mé působení 
v čele obecního dění. Život je v tom ale krásně rozmanitý, 
že nikdy nevíme, kdy budeme dole a kdy nahoře, co se 
nám podaří a na co naopak nebudeme chtít vzpomínat. 
Ze všeho špatného, které se samozřejmě nevyhýbá 
nikomu z nás, je ale potřeba si vzít ponaučení, vzniklou 
situaci napravit nebo ji zkrátka přetrpět. Nějakou dobu mi trvalo pochopit, že svět není černobílý, že někteří lidé jsou 
prostě už ze své podstaty zlí, že slzami ničeho nedosáhnu, a že srážka s blbcem někdy opravdu bolí. Díky celému volebnímu 
období už vím, že svět bude tak barevný, jaký si ho sami uděláme, že zlo je potřeba kompenzovat dobrem, protože vymýtit 
prostě nejde, že úsměv nestojí nic, ale znamená mnoho, a že hloupost je vlastně jenom nemoc (jen tedy netrpí nemocný, 
ale všichni okolo něj). Taková škola života mi byla nakonec opravdu prospěšná a jsem za ni více než vděčná. Teď už nám 
nezbývá než se těšit na výsledky komunálních voleb, na další počiny zástupců naší krásné vesničky a také na nové zážitky 
vás všech. Jen v pohádkách se můžeme dočkat definitivního konce, v životě to však funguje jinak. Něco zkrátka končí 
a něco jiného začíná. Stejně tak v mém případě, končí kariéra místostarostky a začíná, troufnu si říci ještě náročnější 
a zodpovědnější, kariéra matky. Loučím se však s dobrým pocitem a odhodláním žít svůj život tak, abych každému dni 
dala šanci být tím nejkrásnějším v mém životě. A totéž přeji i vám.
 

Hana Helsnerová
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ČTYŘI ROKY NA „HRADĚ“ ANEB SHRNUTÍ VOLEBNÍHO OBDOBÍ

Volební období je docela chytře vymyšleno. Čtyři roky nejsou 
ani moc, aby se to nedalo přežít ani málo, aby se nestihla odvést 
hromada užitečné práce, zkrátka je to tak akorát. Některým, kteří 
nejspíše snědli moudrost světa se sice zdá, že horší už to být ne-
mohlo, já si ale myslím, že zase tak špatné ty čtyři uběhlé roky ne-
byly. I když samozřejmě musíme brát v potaz, že nejsem zrovna 
objektivní posuzovatel ☺. Slov ale může být řečena spousta, nic 
však není lepším důkazem než opravdové činy. 

Zastupitelstvo vstupovalo do volebního období s břemenem 
v podobě dluhu, ze kterého se díky šetrnému hospodaření doká-
zalo dostat do kladných čísel na obecním účtu. Novému zastupi-
telstvu tak přenecháváme rezervu v hodnotě vyšší než tři miliony 
korun a věříme, že s takovou částkou se bude již hospodařit mno-
hem lépe. Také je třeba ocenit práci naší hospodářky Bronislavy 
Tomaníkové, díky které se v celém našem období nevyskytl žád-
ný problém a audity byly vždy vyhodnoceny nejvyšší známkou A. 
Finance jsou vždy tím základním ukazatelem, podle nich se řídí 
všechny investiční akce a ne vždy je možné realizovat všechno, co 
bychom si přáli. Naštěstí existují dotace z různých fondů a naštěstí 
jsme také na některé dosáhli. Získat finanční podporu není nic jed-
noduchého, ono se to snadno řekne: „Dostat dotace“, ale spletitou 
cestu, která k nim vede už skoro nikdo nevidí. A ti, kteří žádosti 
o dotace někdy vyplňovali a plnili podmínky pro její získání, mi 
určitě dají za pravdu. 

S částečnou pomocí z dotací se podařilo vyměnit okna v celém 
1. poschodí zámku, provést krajinnou výsadbu zeleně za Humny, 
vybudování nové místní komunikace v ulici K rybníku, pořízení 
bezdrátového rozhlasu nebo nové sociální zařízení v Mateřské ško-
le. Obec se podílela také na akci „Oprava Hasičské zbrojnice“, která 
byla taktéž částečně financována z dotací. Nové veřejné osvětlení 
bylo instalováno v ulici Humna a také v lokalitě za Bařinou, která 
se snad již brzy celá zaplní novými rodinnými domy. To prozatím 
ale není možné, protože téměř celá lokalita je zatížena břemenem 
v podobě chráněného ložiskového území cihlářské hlíny. Jedná se 
o opravdu velký zádrhel, jelikož pro výstavbu rodinných domů je 
daný prostor jako dělaný a víme, že i zájemců o výstavbu je velká 
spousta. Díky snaze zastupitelů se podařilo projít již téměř celým 
procesem vyjmutí pozemků z chráněného ložiskového území, kte-
rý by měl být ukončen ještě v tomto roce. Ihned po vyřešení pro-
blému s cihlářskou hlínou by měla být na řadě změna územního 
plánu. Poté se už naše obec bude moci zvesela rozrůstat. 

Nepříjemným počinem je vždy jakékoliv zdražování, bohužel 
se nevyhnulo ani nám a byli jsme nuceni k němu přistoupit. Díky 
němu ale bylo možné vytvořit nutné rezervy na opravy a další in-
vestice. Na druhou stranu jsme rádi za to, že jsme udrželi stejnou 
cenu například za svoz domovního odpadu. Navíc se podařilo do 
obce umístit více kontejnerů na tříděný odpad tak, aby byla po-
kryta celá ves. Věříme, že spoustu financí ušetří také třídění bio-
logického odpadu. V akci „kompostéry pro občany“ jsme uspěli 
a v nejbližší době bude každý rodinný dům obdarován zahrad-
ním kompostérem. Pokud jej budete využívat, jistě se to odrazí na 
hmotnosti a tím pádem i na ceně vyvezeného odpadu. 

Ožehavým tématem se v poslední době stala pitná voda, o kte-
ré se nesou fámy, že neodpovídá hygienickým normám apod. To 
samozřejmě pravda není, kdyby voda nevyhovovala, hygiena by 
její využívání zakázala. Co ale pravdou je, je to, že kvalita vody se 
zhoršuje. Zastupitelé jsou si tohoto problému vědomi a už proved-
li nezbytné kroky pro řešení situace. Byla pořízena úpravna pitné 
vody pro snížení hodnoty dusičnanů. V současné době je předáno 
také staveniště a v nejbližší době proběhne nákladný hydrogeolo-
gický průzkum neboli zkušební vrt pro zajištění náhradního zdroje 
pitné vody. Na hydrogeologický průzkum se nám taktéž podařilo 
získat dotace.

Jako zřizovatelé Základní a mateřské školy Žeranovice se snaží-
me, aby škola řádně fungovala. I když se samozřejmě najdou různé 
nedostatky, které je potřeba postupně řešit, ty se budou ale objevovat 
neustále, a tak je k nim potřeba i přistupovat. Již dlouhou dobu si 
opravu žádala kotelna ve staré budově školy. Oprava proběhla v srp-
nu letošního roku. Školu je samozřejmě nutné podporovat jak jen 
to jde, protože je velká výhoda mít v obci školu a školku na takové 
úrovni. Žáčci se nám potom odměňují svými úspěchy, ze kterých 
máme velkou radost a také pomocí při různých kulturních akcích 
v naší obci. 

Za působení stávajícího zastupitelstva se také vytvořila nová pří-
jemná tradice Rozsvěcení vánočního stromu, později také spojená s 
dobročinným jarmarkem, při které se vždy mohli občané sejít, vy-
měnit pár vlídných slov před Vánoci a navodit si vánoční atmosféru. 
Živou jsme udrželi také oblíbenou tradici Vítání občánků, za 4 roky 
jsme do obce přivítali téměř čtyřicítku  nových občánků a pravidel-
ně jsme pořádali také dětský den a branný závod. Věnovali jsme se 
ale také občanům dříve narozeným, a to jak pořádáním tradičních 
besed s důchodci, tak i blahopřáním všem, kteří se v průběhu let 
dožívali významných životních jubileí. Snažili jsme se také vnést 
trochu kultury do naší vesničky v podobě divadelních představe-
ní, která se ale ne vždy shledala s úspěchem. Oproti tomu výjezdy 
za kulturou do matičky Prahy nebo třeba do města Kroměříže byly 
úspěšné až až. Stejně tak příjemný byl sraz harmonikářů, na kterém 
se obec taktéž podílela pomocnou rukou. Zajímavé byly i různé be-
sedy a výstavy pořádané hlavně na popud naší knihovnice, historika 
pana Dúbravčíka a dalších.

Stejně jako my žádáme o dotace z vyšších míst, tak i nás zastupi-
tele žádají o finanční příspěvky různé místní spolky a farnost. Far-
nosti Žeranovice přispíváme pravidelně ať už na běžné náklady, tak 
i na akce mimořádné. Například na výměnu a opravu lavic v kostele 
nebo v současnosti třeba na opravu varhan. Místní dobrovolné spol-
ky podporujeme s velkou radostí, jsme totiž rádi za jejich fungování. 
Věříme, že za ty čtyři roky, kdy byly rozdány opravdu docela vysoké 
finanční částky, se podařila vykonat spousta užitečné práce také ve 
všech místních spolcích. Byli jste se už podívat na krásné prostředí 
u myslivecké chaty? Nebo na nově vybagrovaný a upravený rybník 
na Pasece? Na opravenou zbrojnici? To všechno je hlavně zásluha 
členů konkrétních spolků, kteří se opravdu snaží, aby nám naše obec 
vzkvétala, starají se, aby děti měly vztah k přírodě, ke sportu, a aby 
zkrátka jen neseděly u televize nebo počítače. Za to všechno jim patří 
obrovský dík. Poděkování patří i soukromým subjektům, se kterými 
jsme hojně spolupracovali a snad i další zastupitelstvo bude podpo-
rovat místní menší i větší živnostníky, kteří nám vždy vyšli vstříc. 

Jak už jsem ale zmínila, řečeno toho může být mnoho, názor si 
však vytvoří každý sám. Stejně jako v životě každého z nás prová-
zely obecní zastupitelstvo jak úspěchy, tak i nezdary. Jak už ale bylo 
řečeno, vždy je potřeba se s vzniklou situací náležitě vypořádat. Sna-
žili jsme se ze všech sil. Nicméně všeobecně známý fakt platí vždy 
a všude – nelze se prostě zavděčit všem. A právě díky volbám se dá 
ledacos změnit, vyjádřit svůj názor nebo se dokonce voleb účastnit 
jako aktivní kandidát. A právě to všem vřele doporučuji, přijďte si 
to zkusit, kandidujte, třeba se právě ve Vás skrývá potenciál, který 
by mohl být prospěšný naší obci. Pokud ale kandidaturu nezvažu-
jete (ostatně letos už to stejně nestihnete), přijďte alespoň k volbám, 
jsou to přece jenom ty nejdůležitější volby vůbec. Kandidáty větši-
nou osobně znáte, svým hlasem jim můžete projevit důvěru a pak už 
zbývá věřit, že jste se v nich nezklamali. 

Závěrem bych chtěla za celé obecní zastupitelstvo poděkovat 
všem, se kterými jsme v průběhu volebního období spolupracovali, 
kteří nám při organizaci různých akcí pomáhali a také těm, kteří 
právě nám důvěřovali.   

Za obecní zastupitelstvo Hana Helsnerová 
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2014

Výpis z pokynů pro hlasování ve volbách do zastupi-
telstev obcí, které se konají v pátek 10. října 2014 od 14.00 
do 22.00 hodin a v sobotu 11. října 2014 od 8.00 do 14.00 
hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Žeranovice.

• Neprokáže-li volič svou totožnost 
a státní občanství České republiky, po-
případě státní občanství státu, jehož 
občané jsou oprávněni volit na území 
České republiky, nebude mu hlasování 
umožněno.

• Volič může požádat ze závažných, 
zejména zdravotních, důvodů obecní 
úřad a v den voleb okrskovou volební 
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost.

• Hlasovací lístek pro volby do za-
stupitelstva obce Žeranovice je vytištěn 
oboustranně. V záhlaví každého hla-
sovacího lístku musí být uveden název 
obce a počet členů zastupitelstva, který 
má být zvolen. V případě obce Žerano-
vice je to 9 členů.

Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování
V letošních volbách máte možnost si vybrat ze 3 způso-

bů hlasování:

a/ Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před 
názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím 
je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle 
hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupi-
telstva obce, který má být v obci volen.

b/ Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem 
toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli voleb-
ní strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastu-
pitelstva obce má být zvoleno (9 kandidátů).

c/ Kromě toho lze oba způsoby, popsané v bodě a/ a b/, 
kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu voleb-
ní stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další 
kandidáty, pro které volič hlasuje, a to v libovolných samo-
statných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební 
strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným 
kandidátům a z označené volební strany je dán hlas podle 
pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, ko-
lik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce.

Celé znění informací o způsobu hlasování naleznete ve 
volební místnosti. Pokud by pro někoho nebyly informace 
srozumitelné, zeptejte se podrobněji na způsob hlasování 
členů okrskové volební komise. Je škoda, aby byl váš hlas 
v tak důležitých volbách neplatný.

Kandidát Navrhující
strana

Politická
příslušnost Povolánípoř.

číslo
příjmení

jméno, tituly věk

Kandidátní listiny

1.  Šimčík Milan  28  NK  BEZPP  OSVČ

1.  Němec Stanislav JUDr.  61  NK  BEZPP  důchodce 

2.  Zavadil Ladislav RNDr.  55  NK  BEZPP  úředník

3.  Vyňuchal Antonín Ing.  32  NK  BEZPP  projektant

4.  Vojáček Josef  68  NK  KDU-ČSL  řidič

5.  Fuksová Zdeňka  55  NK  BEZPP  učitelka

6.  Smýkalová Jarmila  61  NK  BEZPP  důchodkyně

7.  Konečný František  29  NK  BEZPP  elektrikář

8.  Gořalík František  54  NK  BEZPP  OSVČ

9.  Tomaník František  57  NK  BEZPP  podnikatel

Sdružení nezávislých kandidátů 
Žeranovice 2014 

Milan Šimčík,
nezávislý kandidát

1.  Dokoupil Antonín  51  KDU-ČSL  KDU-ČSL  starosta obce

2.   Diatka Stanislav Ing.  43  KDU-ČSL  BEZPP  THP pracovník

3. Janál Josef  69  KDU-ČSL  BEZPP  pracující důchodce

4.  Cholasta Miroslav Bc.  44  KDU-ČSL  BEZPP  státní zaměstnanec

5.  Čelůstka František  41  KDU-ČSL  BEZPP  malíř natěrač OSVČ

6.  Janečková Jana  37  KDU-ČSL  BEZPP  provozní ředitel

7.  Košina René  42  KDU-ČSL  BEZPP  tesař

8.  Dokoupil Patrik  21  KDU-ČSL  BEZPP  opravář zemědělských strojů

9.  Bouška Václav  42  KDU-ČSL  BEZPP  OSVČ lesní dělník

Křesťanská a demokratická unie 
Československá strana lidová
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VAVŘINECKÉ HODY

KDYŽ SOUSEDÉ DRŽÍ PŘI SOBĚ

Není žádným tajemstvím, že obyvatelé ulice Pří-
hon a Hliník jsou jako jedna velká rodina. Z velké 
části tomu tak opravdu je a ti, kteří nejsou pokrevní 
příbuzní, se tak alespoň jeví. Soudržnost si proka-
zujeme při mnohých příležitostech, do kterých spa-
dá samozřejmě akt zatahování při svatbách. V ulici 
proběhlo takových zatahování již nespočet, v po-
sledních letech se však frekvence těchto akcí natolik 
zvýšila, že vynesla nejenom velikánkou porci zába-
vy, ale i nějakou tu korunu. Není snad lepší využití 
pro takové finance než je společně projíst a propít. 
Díky hlavní aktérce všech zatahování a také naší 
milé hostitelce Jitce Řihákové se podařilo po sedmi 
letech sezvat obyvatele celé ulice na skvělý sedá-
nek nazvaný „Příhonské Prostřeno“. Každá z hos-
podyněk si připravila nějaké občerstvení a pánové 
nezůstali pozadu a také se předvedli se svým te-
kutým bohatstvím. Odpoledne bylo vyplněno sou-
sedským povídáním, dobrým jídlem a pitím. Ve 
večerních hodinách nás déšť zahnal do přístřeší, 
kde mohli zájemci shlédnout videoprojekci ze za-
tahování od roku 1999 až doposud. Díky takovým 

společným akcím máme alespoň možnost se sejít, 
zavzpomínat a popovídat si. V Příhoně a Hliníku 

jsme opravdu rádi za takové výborné sousedy, jaké 
máme. Veliké díky patří všem organizátorům akce, 
které nelze jmenovat, jelikož jak už to tak bývá, na 
někoho by se určitě zapomnělo. Takže vy nejmeno-
vaní (a jistě víte, komu to poděkování patří), ještě 
jednou: „Moc děkujeme!“.

Hana Helsnerová

Tradiční Vavřinecké hody jsou jednou z nejslav-
nostnějších událostí obce. I letos si tuto hodovou 
pouť nenechaly ujít stovky návštěvníků, pro které 
byl připraven bohatý dvoudenní program. Sobot-
ní den patřil gurmánům, kteří si rádi smlsnou na 
klasických i neobvyklých druzích guláše. Žerano-
vického druhého ročníku Gulášfestu se tentokrát 
účastnily čtyři týmy kuchařů, kteří servírovali de-
vět druhů guláše. Kromě hovězího a vepřového gu-

láše si mohli zájemci 
pochutnat také na spe-
cialitách, byl totiž při-
praven i guláš pštrosí 
nebo jehněčí. Nedělní 
den každoročně zaha-
juje mše svatá, které 
se pravidelně účastní 
uniformovaný sbor 
dobrovolných hasičů. 
Jelikož si v tomto roce 
připomínáme smutné 
výročí 100 let od počátku 1. světové války, pro-
běhl také pietní akt slavnostního položení věnce 
k pomníku padlých. U pomníku promluvil pater 
Antonín Ptáček a starosta obce Antonín Dokoupil, 
který krátce vzpomenul na každého z padlých vojá-
ků. Odpoledne pak už většina oslavujících tráví na 
výletišti u Zámečku, kde se jim nabízí příjemné po-
sezení při hudbě nebo na prostranství u kolotočů, 
které jsou už po desetiletí největším lákadlem pro 
malé i velké návštěvníky.                 Hana Helsnerová
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od hodin
Akce se koná 

:

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

BRANNÝ ZÁVOD

V neděli 31. srpna 2014 se v zasedací místnosti 
obecního úřadu uskutečnilo vítání nově narozených 
miminek i již odrostlejších dětí. Starosta pan Antonín 
Dokoupil slavnostně uvítal do života naší obce osm 
spoluobčánků - Eriku Šimčíkovou, Tomáše Čuříka, 
Adama Tomance, Marka Dokoupila, Daniela Miklíka, 
Julii Andrýskovou, Viktorii Pumprlovou a Václava 
Zapletala. Každé dítě dostalo pamětní list a finanční 

V sobotu 27. 9. 2014 se konal tradiční branný závod pro 
děti. I když nám zprvu nepřálo počasí a ještě půl hodiny 
před začátkem závodu přeběhla dešťová přeháňka, v prů-
běhu závodu se objevilo i sluníčko. Na start se postavilo 31 
dětí, ty nejmenší i s rodiči. Závodilo se ve dvou kategoriích 
a to v kategorii do osmi let a v kategorii devět až třináct let.  
Disciplíny, ve kterých děti závodily, a se kterými pomohli 
hasiči, myslivci a rybáři, byly hod na cíl, shazování válečků, 
střelba ze vzduchovky, paintball, šipky, lanové překážky, 
kop na branku a odhad vzdálenosti. Na ukončení závodu 
byly děti odměny.  Za pořadatele Stanislav Diatka

dar, pro každou maminku byly připraveny květiny.  
Slavnostní akt nám zpříjemnily svým vystoupením 
slečny Monika Ponížilová a Nikola Dvorníková.

Za obecní zastupitelstvo našim novým malým spolu-
občanům přeji do života hodně zdraví, rodičovské lásky 
a spoustu životního optimismu. 

1. Jan Bouška 20:43

Petr Diatka

2. Jan Zapletal 22:30

Tomáš Zapletal

3. Nela Boušková 23:17

Izabela Dvorníková

4. Filip Bouška 24:47

Marek Zapletal

5. Adam Janečka 29:50

Damián Ševčík

6. Patricie Valentíková 35:30

Veronika Valentíková

7. Lucie Hrančíková 44:30

Veronika Zapletalová

Lukáš Hrančík

1. David Josefčák 21:15

Patrik Svoboda

2. Tomáš Janečka 21:25

Petr Zámorský

3. Nikola Dvorníková 22:45

Barbora Navrátilová

4. Václav Bouška 24:45

Daniel Svačina

5. Jakub Němec 25:30

Vojtěch Šimčík

6. Andrea Nováková 26:45

Kateřina Zámorská

7. Barbora Režná 26:50

Tomáš Režný

8. Vít Janečka 30:55

Vilém Ševčík

Kategorie 0-8 let
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vý
sle

dn
ý

ča
s

vý
sle

dn
ý

ča
sKategorie 9-13 let
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STŘÍPKY Z NAŠÍ ŠKOLY

RYBÁŘI

1. ZÁŘÍ

PODZIMNÍ PRÁCE NA ŠKOLNÍM POZEMKU

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 4. – 5. ČERVENCE 2014

Byl to 21. ročník dnes už tradičních rybářských závo-
dů. Závod byl s lovem v noci. Začalo se v pátek v 18:00 
hodin a konec byl v sobotu ve 14:00 hodin. Zúčastnilo 
se 61 sportovních rybářů a uloveno bylo 86 kusů ryb, 
z toho 83 kaprů, 1 amur a 2 štiky.

Cenu za nejvíce ulovených ryb získal pan Sadil Vác-
lav z Rackové, který ulovil celkem 7 kusů mírových 
ryb o celkové délce 349 cm a vyhrál fritovací hrnec.

Ceny vítězům předal starosta obce pan Antonín Do-
koupil, předseda rybářského spolku pan Jaroslav Zaple-
tal, hospodář rybářského spolku pan Gořalík František 
a pokladník rybářského spolku pan Michal Bojnanský.

Počasí nám přálo, někdy nám trošku kaplo, ale to nám 
rybářům nevadí. Po závodech nám hrála skupina Eso.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na pří-
pravě a chodu závodů.

Za rybářský spolek Jaroslav Zapletal

umístění jméno úlovek výhra
1. místo p. Odstrčil Blahoslav amur 61,5 cm křovinořez
2. místo p. Červenka/p. Paar štika 60 cm / kapr 60 cm rybářský prut a naviják
3. místo p. Menšík František kapr 58 cm naviják a krmení
4. místo p. Majkrič kapr 57 cm rybářský batoh
5. místo p. Menšík Jiří kapr 56 cm krabice na háčky a vlasce
6. místo p. Špendlík kapr 55,5 cm váha a krmení

Tabulka vítězů
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HASIČI

I letos jsme zahájili prázdniny dětským táborem. 
Zúčastnilo se 31 dětí od 4-15 let.

Byly rozděleny do čtyř skupin, každá skupinka 
měla svůj živel a svou barvu: červení-oheň, modří- 
voda, černí- země a fialoví- vzduch.

Hned první noc děti shlédly ceremoniál, při kterém 
bylo probuzeno zlo- mumie, která dětem jen škodila 
a dělala na chatě nepořádek. Děti tedy měly za úkol 
mumii přelstít a zneškodnit.

Celý týden soutěžily o indicie pro vyluštění zaklí-
nadla. Našly v lese bratry živlů, od kterých dostaly 
kouzelné věci. 

DOBROVOLNÍ HASIČI DARUJÍ KREV

Z iniciativy naší Jednotky 
Sboru Dobrovolných Hasičů 
Obce jsme 20. 8. 2014 navštívili 
Zlínskou nemocnici, kde jsme 
se zapojili do programu dár-
covství krve jako bezpříspěv-
koví dárci. Tímto počinem jsme 
chtěli především ukázat, že rádi 

ZÁVODY NA HORNÍM LAPAČI 30. 8. 2014

Přes prázdniny nikdy netrénujeme, protože je pro-
blém shromáždit alespoň jedno družstvo.

Letos se nám podařily dva tréninky se silnější maši-
nou a také se k nám přidaly dvě nové posily.

Zlepšení bylo velmi znát a také jsme to ukázali na 
závodech. 

Závodila dvě družstva mladších žáků, s časem 20:53 
skončila na 4. místě a získala pohár, druhé družstvo 
byly ty naše nejmenší předškolní děti, také se jim da-
řilo, předvedly dokonalou spolupráci a dokončily útok 
s časem 52:40 (a poslední nebyly).☺

Až poslední večer se všechna družstva spojila, při-
nesla své kouzelné dary: věčný plamínek, živou vodu, 
kouzelný kámen a kouzelnou píšťalku a všichni pře-
četli rozluštěná zaklínadla. Mumie naposledy vy-
dechla a shořela, děti zvítězily nad zlem.)

Myslím si, že nejen děti si tábor náramně užily. 
A všichni budeme mít dlouho na co vzpomínat, tře-
ba jak jsme se ztratili v lese, plahočili spíš necestou 
borůvčím a nakonec jsme vyšli přímo u naší chaty, 
paintball, diskotéka nebo volejbal s vedoucími atd.

Jsou to nezapomenutelné zážitky a těší nás stálý zá-
jem, a proto už teď máme zarezervovanou chatu na 
příští rok a to v Klokočově( www.hadinka.eu).

SOUSTŘEDĚNÍ MLADÝCH HASIČŮ – STAROVĚKÝ EGYPT – JIZERSKÉ HORY 29. 6.- 6. 7. 2014

pomůžeme i nad rámec plnění našich služebních po-
vinností.

Většina hasičů byli prvodárci a tak ještě před samot-
ným odběrem prošli prvotním vyšetřením. A dojmy 
z prvního darování krve byly různé, přesto jsou všichni 
Žeranovští hasiči odhodlání společně přispět svou kap-
kou opět v nejbližším možném termínu.
Další zájemce rádi vezmeme s sebou už 21. listopadu.
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ZE ŽIVOTA NAŠÍ FARNOSTI

POUŤ NA SV. HOSTÝN

Na konci školního roku, dne 29. června jsme se 
zúčastnili farní pouti na Sv. Hostýn. Autobus odjel 
z Rackové v 7.30 hod. s mezizastávkou v Žeranovicích 
a dále v Horním Lapači. Mše sv. začala v 9.15 hod. 
za všechny farníky z naší farnosti. Poté jsme za vel-
mi pěkného počasí s modlitbou  procházeli Křížovou 
cestu. Tato Křížová cesta byla pro zúčastněné krás-
ným duchovním zážitkem. Po obědě jsme pouť za-
končili Svátostným požehnáním.

ŽEHNÁNÍ ŠKOLNÍCH TAŠEK

Žehnání školních tašek a školních pomůcek proběh-
lo děkovnou bohoslužbou v neděli 31. srpna v 8. hod. 
Otec Antonín v závěru mše sv. požehnal přinesené 
tašky, které děti položily před obětní stůl. Všem dětem 
popřál do nového školního roku hodně úspěchů a hoj-
nost Božího požehnání při studiu.

NÁVŠTĚVA ZE ZAMBIE
V sobotu 28. června náš 

kostel navštívil otec Jiří Šlé-
gr, ředitel papežských misij-
ních děl v České republice 
spolu s rektorem a studenty 
bohosloví ze Zambie. Vzác-
nou návštěvu z daleké Afri-
ky přišli přivítat i starosto-
vé a zástupci okolních obcí. 
Mši sv. sloužil otec Jiří Šlé-
gr a doprovázeli hudbou na 
bubny a zpěvem zambijští 
bohoslovci. V přítomných účastnících tato mše sv. za-
nechala hluboký a nezapomenutelný dojem. Na závěr 
jsme se rozloučili se všemi hosty malými upomínko-
vými dárky a po mši sv. byla krátká beseda.

VAVŘINEC

Naše letošní hody připadly na neděli 10. srpna, 
na svátek sv. Vavřince. První mše sv. byla sloužena 
v 8. hod. za farníky. Pozvání od otce Antonína, přijal 
otec dominikán Jindřich z Olomouce, který tuto mši 
celebroval. Mše sv. se jako každoročně zúčastnili hasi-
či z celé farnosti. Po mši sv. proběhl pietní akt k uctění 

památky padlých vojáků z první světové války, kteří 
padli ze Žeranovic a okolí. Starosta Antonín Dokoupil 
přečetl seznam padlých a hasiči položili věnec k po-
mníku padlých před kostelem. Druhá mše sv. byla 
sloužena i v 10. hod., za jubilanty. Po obědě ve 14.30 
hod. jsme se sešli při Svátostném požehnání. 
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Školní rok utekl jako voda a byly tu opět prázd-
niny - čas táborů. Letos děti odcestovaly na 9 dní 
(11. -19. 7.) do krásného prostředí Jesenických hor, 
Sobotína. Tématem tábora byla „Cesta do Vesmíru“, 
a tak se fara změnila na „Výcvikové středisko NASA“. 

Při průzkumu a poznávání cizích planet přistáli na 
Pandoře. Místní obyvatelé, Avataři, jim jejich moder-
ně vybavenou vesmírnou loď zničili. Na nové nezná-
mé planetě se musely potýkat s různými překážkami 

a nebezpečími. Podařilo se jim najít ingredience na 
zázračný lektvar a tím Avatary zachránit. Ti jim jako 
poděkování sestavily novou vesmírnou loď, díky níž 
se šťastně vrátily zpět na planetu Zemi.

LETNÍ KŘESŤANSKÝ TÁBOR V SOBOTÍNĚ 2014
Sobotínem protéká průzračný potok, který byl dět-

mi hojně využíván na zchlazení se v horkých letních 
dnech. Místní fara je přizpůsobena a hojně využívána 
různými křesťanskými společenstvími. V objektu se 
nachází kaple, přes cestu je barokní kostel zasvěcený 
sv. Vavřinci. Duchovní průvodce P. Antonín Ptáček 
a patnáctičlenný tým vedoucích se staral o zdárný 
průběh celého tábora. 

Ve volných chvílích děti odpočívaly, hrály hry, zpí-
valy, vymýšlely divadelní scénky, písničky doprová-
zející mše či ranní chvály, poznávaly okolí (rašeliniště 
Skřítek, celodřevěný kostelík v Maršíkově).

Maličký příběh
Zatímco muž opravoval auto, jeho syn vzal 

do ruky kámen a poškrábal to auto. Muž chytil 
svého syna a ze zuřivosti ho několikrát udeřil 
po ruce. Nevšiml si však, že ho bije francouz-
ským klíčem. Chlapeček je v nemocnici, ztratil 
všechny své prsty kvůli zlomeninám. A pak se 
zeptal svého otce s unaveným pohledem v očích: 

Tati kdy mi znovu narostou prsty? Otec, vě-
dom si závažnosti situace nebyl schopen říct 
vůbec nic. Šel zpět ke svému autu a několikrát 
do něho kopl. Rozhořčený si sedl před auto 
a díval se na škrábance.

Chlapec tam napsal: „MÁM TĚ RÁD TATI!“ 
Věci jsou k používání, lidé jsou na milová-
ní! Problém v dnešním světě spočívá v tom, 
že LIDÉ JSOU POUŽÍVÁNÍ A VĚCI JSOU 
MILOVÁNY. Proto stojí lidstvo tam, kde je.
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STAVEBNÍ SPOŘENÍ

Jak jsem vydělal o 50 000 Kč více (než můj soused) 
na stavebním spoření?

Chtěl jsem si spořit 2000 Kč/měsíčně, abych si za 5 až 
6 let mohl koupit auto. Soused mi poradil, že dobré je 
stavební spoření, protože získám státní podporu 2000 

Kč/rok. Za šest let to prý můžu vybrat a získám tak 
12 000 Kč od státu na to svoje auto. Znělo to skvěle 
a vypadalo takto:

Šel jsem tedy na pobočku a paní mi řekla: „Máme 
zrovna akci. Nechcete stavební spoření i na další členy 
rodiny?“ Doma jsem to spočítal a zjistil, že při stejném 
vkladu (2000 Kč/m) a za stejný čas (6 let) poberu o 2400 
Kč více od státu. Celkem tedy 14 400 Kč státní podpory. 

Tak to beru:
Pak jsem potkal kamaráda, který mi dal tip na 

seminář o rodinných financích. Je to prý pro každého 
a naučím se další tipy pro moji peněženku. 

Jel jsem tedy na seminář a dozvěděl se 3 konkrétní 
tipy ke stavebnímu spoření: 

1. Na svoje stavební spoření si spoř většinu peněz! 
Proč? Po 6 letech vybereš balík, který rozešleš na 
zbývající smlouvy.  Získáš 6 státních podpor navíc. 

2. Smlouvy vypovídej na přelomu roku 
a postupně! Nejdřív zruš svoje stavební 
spoření, za rok smlouvy ostatních členů 
rodiny. Udělal jsem to takto: 

3. Můžeš použít princip „souběžných smluv“. Tím 
získáš ještě více státních podpor. Tomu jsem přesně 

nerozuměl, ale funguje to: Za 12 let spoření jsem získal 
státní podpory ze stavebního spoření ve výši 74 400 
Kč, a to díky jednoduchým tipům, které jsem se naučil. 
Vydělal jsem tedy o 50 400 Kč více než můj soused. 
A to při stejném vkladu, do stejného produktu a za 
stejný čas! 

Tyto a spoustu dalších skvělých tipů jsem se naučil 
na vzdělávacím semináři o rodinných financích. Více 
informací o semináři a další skvělé tipy najdete na 
www.lukashrancik.cz. 

Za 6 let spoření Za 12 let spoření

Soused získal na státních podporách 12 000 Kč 24 000 Kč
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DOKOUPILŮV MLÝN

Kdy byl postaven v Žeranovicích vodní mlýn, který dnes 
nazýváme Dokoupilův, nevíme. Už v zápise v Moravských 
zemských deskách z roku 1342, podle kterého kupoval mar-
krabě Karel (pozdější císař Karel IV.) žeranovické panství 
od vdovy po Rackovi ze Žeranovic, je zmínka i o mlýnech. 
Panství ale zahrnovalo několik vesnic a zmínka o „mlý-
nech“ na tomto panství je spíše všeobecnou frází, která se 
v zápisech v zemských deskách v té době používala. Zmín-
ka o mlýně konkrétně v Žeranovicích se objevuje až v roce 
1509 kdy ves Žeranovice prodávali bratři Jaroslav a Václav 
ze Sezenic bratrům Václavovi a Vilémovi z Trachnova. Zde 
je zmínka nejen o mlýně ale i o mlýništi. Mlýniště mohl 
být pustý, zbořený mlýn nebo mlýn nedostavěný. Zmínky 
o mlýně, popřípadě o mlýnech se při prodeji Žeranovic ob-
jevují v zemských deskách pravidelně až do roku 1628.

Z poloviny 17. století už máme ale konkrétnější zmínku 
o mlýně. V zápise z lánové vizitace v Žeranovicích z roku 
1670 je uvedeno, že roku 1656 odkou-
pila vrchnost mlýn od púllánu Jakuba 
Mlynáře. Předci Jakuba Mlynáře kdy-
si mlýn zakoupili od majitelů Žerano-
vic a v roce 1656 využili noví majitelé 
vesnice svého práva na zpětný odkup. 
V roce 1656 vlastnila Žeranovice vdo-
va po Albrechtu Kotulínském z Kotu-
lína Magdaléna, která zřejmě doufala, 
že bude mít slušný příjem z pronaja-
tého mlýna

Na žeranovickém mlýně po roce 
1656 hospodařili nájemci. Po Jakubu 
Mlynáři mezi nimi byl Kašpar Mly-
nář, Johanes Muller, Jiří Vidlák a dal-
ší. U jejich jmen v zápisech žeranovic-
kých matrik je vždy uvedeno povolání 
mlynář.

Příjmení Dokoupil (psáno Dokaupil) se poprvé mezi 
nájemci mlýna objevuje roku 1746. V matrice narozených 
se uvádí, že Zachariáši Dokoupilovi a jeho manželce Anně 
se narodila dcera Barbora. Zachariáš Dokoupil byl nájem-
cem mlýna až do roku 1768, kdy nedlouho před svojí smrtí 
mlýn zakoupil od Kristiána Augusta hraběte Seilerna. V té 
době poddaný nemohl vlastnit nemovitý majetek plnopráv-
ně, na „koupi“ se vztahovalo mnoho podmínek. Zachariáš 
Dokoupil mohl mlýn odkázat potomkům nebo prodat, ale 
jen jako celek a navíc jen se souhlasem vrchnosti. Byl také 
povinen vykonávat robotu. Teprve po roce 1848, kdy bylo 
zrušeno poddanství, mohli i Dokoupilovi získat mlýn do 
plného vlastnictví, tak jak je známe dnes.

Po Zachariáši Dokoupilovi zdědil mlýn jeho syn Franti-
šek. Ten navíc roku 1783 koupil ve Slušovicích olejnu o de-
víti stoupách a s povolením vrchnosti ji začal provozovat 
v dílně, kterou přistavěl k domu č. 39. Mlýn i olejnu zdědil 
roku 1814 syn Karel (*1775) ale ten nakonec olejnu prodal 

svému mladšímu bratrovi Josefovi (*1780). Rod Dokoupilů 
se tak rozdělil na dvě větve. Josefova větev provozovala olej-
nu až do roku 1861, kdy byla zrušena a dílna byla přestavěna 
na byt (dnes č. 110). Z jeho větve pochází Dokoupili v Pří-
honě, na Rybníku a na Hrázi (odstěhovali se po válce do 
pohraničí).

Karlova větev dál provozovala mlýn a menší polní hos-
podářství při mlýně. Po Karlovi krátce provozoval mlýn 
jeho syn Josef (*1809), který ale zemřel předčasně už roku 
1848. Po něm převzal mlýn jeho syn Karel (*1838). Ten si 
roku 1877 vzal za manželku Annu Čápovou ze Sazovic, 
která rovněž pocházela ze starého mlynářského rodu. Měli 
spolu tři syny. Prvorozený Karel (I.*1878) zemřel už ve dvou 
letech. Druhorozený Antonín (*1881) vystudoval bohosloví 
a stal se farářem v Kvasicích. Třetí syn se rovněž jmenoval 
Karel (II. *1885) a po smrti otce v roce 1913 převzal rodinný 
mlýn. Mlýn provozoval až do své smrti v roce 1946. Bohu-

žel jeho rodinný život byl pozname-
nán mnoha tragédiemi. V roce 1926 
mu zemřela první manželka Anež-
ka, v roce 1937 syn Karel, v roce 1941 
tragicky zahynula dceruška Mařenka 
z druhého manželství a v roce 1944 
zemřel syn Josef. Protože nikdo z jeho 
zbylých potomků ze dvou manželství 
se už mlynářskému řemeslu nevěno-
val, pronajala vdova Anna Dokoupi-
lová mlýn Antonínu Čápovi (synovci 
Anny Čápové ze Sazovic), který mlel 
na mlýně až do roku 1952, kdy bylo 
nařízeno malé mlýny v celé republi-
ce zrušit. Budova mlýna pak sloužila 
k bytovým účelům a mlýnské zaří-
zení bylo koncem 50. let prodáno do 
šrotu. 

Mlýn v Žeranovicích měl jedno složení poháněné od 
mlýnského kola, které bylo někdy ve 30. letech minulého sto-
letí doplněno spalovacím motorem na dřevoplyn firmy Lo-
renz z Kroměříže o výkonu 15 ks. Ještě později bylo mlýnské 
zařízení poháněno elektromotory. Kromě mletí mouky bylo 
možno také používat loupací stroj na výrobu krup a šrotov-
ník. Voda na mlýnské kolo byla přiváděna od splavu mlýn-
ským náhonem do rybníka a odtud na mlýnské vantroky, 
které přiváděly vodu na horní stranu mlýnského kola. Dnes 
už hodně poničený splav se stavidlem byl postaven roku 1922 
při regulaci potoka Židelná, stejně jako most od mlýna do 
lesa Borčí. V roce 1942 byla budova mlýna rekonstruována 
a mlýn dostal místo valbové střechy střechu polovalbovou.

Osud mlýna se naplnil v únoru 2012, kdy byl pro havarijní 
stav budovy zbořen.

Popis obrázku: Mlynář Karel Dokoupil s manželkou 
Anežkou a syny (z prava) Antonínem, Karlem a Josefem.

Jan Dúbravčík
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Narození:

Procházka Šimon
Liška Matěj 

Jubilanti 50 let:

Klimková Iveta

Jubilanti 60 let:

Vydrová Jana
Andrýsková Evženie
Zapletalová Ludmila

Jubilanti 70 let:

Němcová Alena
Bočková Marie

Jubilanti 80 let:

Činoch Jindřich
Drahotůská Ludmila

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.

Nový vedoucí úřadu nastoupí před úředníky a říká: 
„Ode dneška zavádím nový týdenní pracovní pořádek: 
pondělí: oddych po víkendu,
úterý: příprava na pracovní den, 
středa: pracovní den, 
čtvrtek: oddych po pracovním dni, 
pátek: příprava na víkend, 
sobota, neděle: víkendové volno.“ 
Když domluví, přihlásí se jeden úředník a ptá se: 
„A v tu středu tady budeme jako strašit do kolika?“

Ona: „Ty jsi ten největší lenivec, jakého jsem kdy 
poznala! Zbal si kufry a vypadni!“ On: „Ty mi zbal.“

Víte se kterými zeměmi sousedí Rusko? - S těmi, se 
kterými chce.

Zmlácená žena u doktora: „Pane doktore, manžel 
je strašně hodný, ale jednou za čtrnáct dní vyrazí 
s kamarádama na pivo a pokaždé, když se vrátí opilý, 
tak mě šíleně zmlátí.“ Doktor: „Opravdu pokaždé vás 
zbije?“ Žena: „Opravdu...pokaždé.“ Doktor: „Fajn, 
předepíšu Vám heřmánkový čaj a jakmile vezme 
manžel za kliku, začněte ho kloktat.“ Po čtrnácti 
dnech: „Pane doktore, ten heřmánek opravdu zabírá, 
kloktala jsem a manžel si mě ani nevšimnul.“ Doktor 
na to: „Já tušil, že bude stačit držet hubu.“

Pán sehnal papouškovi samičku k připuštění. Sjednali 
to s majitelem za 500 Kč. Dali je do klece, přikryli 
plachtou a teď to začalo. Když je odkryli, měla samička 
otrhané peří. „Cos to udělal?“ ptají se papouška zděšeně. 
Papoušek odpovídá: „Za pětikilo ji snad můžu mít 
nahou, ne?“

SUDOKU

Tiráž:

Žeranovják vydává obec Žeranovice pod
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e-mail: zeranovice@volny.cz, www.zeranovice.cz
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Výtisk neprošel jazykovou korekturou.

Svatby:
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