
Milí spoluobčané, 

letošní poslední číslo časopisu Žeranovják přes-
ně odpovídá roku, na jehož sklonku se nachází-
me. Je stejně jako rok 2020 tak trochu smutné 
a chudobné. Na druhou stranu bychom do něj 
rádi vetknuli určitou dávku optimismu a naděje. 
To je totiž to, co nás vždy podrží nad vodou. Mít 
naději je obrovský dar, a ať je situace jakkoliv 
vážná, vidět světlo na konci tunelu je základní 
předpoklad úspěchu. Závěr roku je pro společ-
nost opravdu nešťastný, naši obec nevyjímaje. 
Mnohým toto světlo pohaslo a mým přáním je, 
aby bylo znovu nalezeno a rozžato, například 
vlídným slovem, pohlazením nebo láskou. 

Vstupujeme do času vánočního a dobře víme, že 
bychom tyto svátku měli prožívat v klidu a po-
hodě. Ne vždy je to ale možné a letos to bude 
obzvlášť obtížné. Pojďme se o to i přes to všechno alespoň pokusit. Přeji nám všem, abychom se naučili 
znovu žít jeden pro druhého, abychom byli dobrými přáteli a oporou pro své blízké a abychom se společ-
ně dočkali lepších dnů. A ty přijdou, stačí věřit. 

A to je vlastně přesně to, co bych všem chtěla do nového roku přát. Víru, naději a lásku.
Hana Helsnerová   

Žeranovják
obce Žeranovice

3/2020

Zpravodaj obce Žeranovice
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TICHÁ VZPOMÍNKA
Jsou chvíle, kdy slova nestačí...

DĚNÍ V OBCI ROK 2020 A PLÁNY NA ROK 2021

V jarních měsících byl vybudo-
ván chodník vedoucí podél ces-
ty ke hřišti. Podařilo se dokončit 
rekonstrukci obecního domku 
a nyní jsou oba dva byty obsa-
zeny nájemníky. V letních měsí-
cích jsme slavnostně s Klaunem 
Brdíkem otevřeli dětské hřiště 
na Bařině, které navštěvují děti  
i v těchto chladných měsících. 
Přes letní prázdniny proběhlo 
vylepšení prostoru školky. Také 
byla opravena střecha na vodárně 

obecního vodovodu.
V novém roce se plánuje výsadba 
kolem zámku, kostela a školy. Na 
zámecké střeše musí proběhnout 
rekonstrukce. V plánu jsou také 
jiné akce, ty ale záleží na dotacích 
a v této nejisté době nevíme, co 
bude zítra, natož v červenci. Mu-
síme však doufat, že na dotace 
dosáhneme a budeme dále zvele-
bovat naši krásnou obec.

Tonda Vyňuchal

Mysleme na své blízké 
a mějme je v úctě.
Lidský život je velmi křehký 
a ten, kdo je tady dnes s námi, 
zítra být nemusí.
Kdo věří, není nikdy sám 
- ani v životě, ani ve smrti.

Benedikt XVI  
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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
síle a nadcházející podzim, který 
se rychle z léta přehoupl do zimy, 
bohužel opět přinesl nárust pozi-
tivních lidí na COVID 19. Tato ná-
kaza se nevyhnula ani naší obci a 
našim spoluobčanům a i já s ro-
dinou jsme ji prodělali. Tato situ-
ace je velmi neobvyklá a přinesla 
spoustu nových věcí, na které 
jsme si museli zvyknout a pokud 
ne, tak alespoň se s nimi smířit. 
Nejhorší asi bylo, že děti muse-
ly opět zůstat doma a rodiče za-
stávali hned několik rolí.  
Nyní, když se nám velmi rychle blí-
ží vánoční svátky, si každý uvědo-
muje, jak zběsilá a ukvapená může 
být doba, ve které momentálně ži-
jeme. Asi nám nezbývá nic jiného 
než doufat, že to brzy skončí.  
Abychom se měli na co těšit, 

Opět se rok s rokem sešel  
a je tady poslední vydání Že-
ranovjáku pro rok 2020.  
Jak by se dal letošní rok shrnout? 
Na tuto otázku není snadná od-
pověď. Všichni víme, jaký tento 
rok byl, a doufáme, že ten příš-
tí bude lepší, i když předpokla-
dy zatím nejsou příznivé.  
Radost z přicházejícího jara poka-
zil vpád viru COVID 19 do České 
republiky. Vše se najednou den 
ze dne změnilo, každý šil roušky  
a obával se nákazy .  
Sluníčko víc a víc hřálo a léto bylo 
v očekávání rozvolňování opatře-
ní a všichni jsme se těšili na prázd-
niny, sluníčko, odpočinek a koneč-
ně i nějaké akce, které se mohly  
již konat.  
Sluneční paprsky začaly ztrácet na 

tak ve schránkách již máte nebo 
brzy budete mít obecní kalen-
dář, který je pro příští rok napl-
něný spoustou akcí. Doufejme, 
že se tyto akce uskuteční, a že se 
všichni ve zdraví potkáme.  
Nezapomeňme si také vzpome-
nout na ty, kteří nás v tomto roce 
opustili, ať už po nemoci, stářím 
nebo nečekaně.

Přeji Vám všem, abyste si nastá-
vající období vánočních svátků 
užili v plné míře a načerpali sílu 
pro přicházející rok 2021, který, 
doufejme, bude mnohem lepší 
než odcházející rok 2020. Zbylé 
dny tohoto roku prožijte v klidu  
a ve zdraví.

Tonda Vyňuchal

V současné nelehké a divné době máme jedinečnou možnost mimo každodenní starosti prostor částeč-
ně rekapitulovat a zamyslet se nad svou budoucností. Když mně ve škole vysvětlovali co je pandemie, 
představoval jsem si v dětské mysli celosvětový kolaps civilizace. Místo toho je člověk mediálně bom-
bardován malichernostmi nebo naopak strašen absurdními událostmi. Vláda naše i cizí vydává každou 
chvíli jiné bezpečnostní nařízení, ve kterých se lidé ztrácejí. Moc bych klasicky „sluníčkářky“ chtěl po-
prosit o používání selského rozumu a zklidnění mezilidských vztahů. Když se podíváte kolem sebe, i u nás  
v Žeranovicích je spoustu pozitivních vzorů a příkladů sebezapření se při pomoci druhým, zkusme se jimi 
inspirovat.

Za jistých okolností může udělat více radosti rozkvetlá pampeliška než dovolená v Karibiku.

T. V.

SNAD UMĚNÍ?
Sám musím uznat, že plechová 
boudička není vrchol estetiky, ale 
věřím že občas pomůže od ne-
přízně počasí. Někde jsem slyšel, 
že když se něco dělá, mělo by se 
to dělat nejlépe jak to jde. Má to 
jednu výhodu, protože když se 
někdo zeptá, jestli to nešlo udělat 
lépe, můžete pak s čistým svědo-
mím říct, že to lépe opravdu udě-

lat nešlo. Jsem přesvědčený, že 
zrovna tady by to lépe udělat šlo. 
Pokud by se našel jiný lidový umě-
lec, který by dokázal přepracovat  
toto dílo  do estetičtější podoby, 
neudělal by radost nejen sobě  
a mě, ale prakticky každému, kdo 
pojede kolem.

Antonín Vyňuchal
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Při nedělní mši svaté dne 20. 9. 
2020 naše farnost děkovala Bohu 
za naši úrodu zahrádek a polí, 
výpěstků a všeho, čeho se nám 
s Božím požehnáním dostalo. Při 
liturgickém průvodu jsme Boha 
prosili o požehnání pro naše ro-
diny, zemřelé farníky, za mír na 
Zemi a obnovu našich duší. Ač-
koli některé farnosti mši svatou s 
poděkováním za úrodu pořádají 
v pozdějším termínu, my jsme se 
kvůli zhoršující se pandemické si-
tuaci rozhodli tuto mši uspořádat 
dříve. Byla jednou z posledních 
mší svatých, na které jsme se 
mohli jako celá farnost setkat.

Moc se Vám omlouváme, že z dů-
vodu pandemické situace naše 
pastorační rada neuspořádala tra-
diční adventní jarmark. Doba ad-
ventní má připravit naše srdce na 
příchod malého Ježíška do našich 

ALMUŽNA, NEODMYSLITELNÁ ČÁST ADVENTU: DOBY PŘÍPRAVY NA VÁNOCE

ADVENT

Po tvrdém zákazu účastnit se 
mší svatých a pozdějším uvolně-
ní postupně na max. 20 lidí jsme 
se mohli na 2. adventní neděli,  
6. 12. 2020, setkat ve větším 
počtu farníků, kdy nám vláda 
povolila 30% obsazenost kos-
tela. Je dobře, že pokud vláda 
umožňuje otevření nákupních 
center, tak se můžeme scházet 
na mši svaté. Samozřejmě do-
poručujeme lidem, patřícím do 

VÝZVA BISKUPŮ

I nadále nás každý den před  
20. hodinou zvou kostelní zvo-
ny, jejichž jména jsou sv. Václav  
a sv. Jáhen, k modlitbě růžence za 
ukončení pandemie.
Můžeme i přidat mezinárodní 
modlitbu doporučovanou našimi 
biskupy v následujícím znění:
Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, 
všemohoucí a milosrdný, z lásky  
k nám jsi poslal na svět svého 
Syna jako lékaře našich duší a těl.
Shlédni na své děti, které se v této 
obtížné, zmatené a zděšené době 
v mnoha částech Evropy a světa 
na Tebe obrací a hledají sílu, spá-
su a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a stra-

skupiny lidí ohrožených korona-
virem (chronicky nemocní, lidé  
s těžkou obezitou, vyšší věk), aby 
se i nadále mší svatých neúčastni-
li fyzicky, ale přes média: televizi, 
rádio, internet. Stále platí, že pře-
nosy mší svatých můžete sledovat 
z kostela sv. Vavřince v Žerano-
vicích přes stránky farnosti far-
nostzeranovice.cz nebo na kanále  
youtube.com.

chu, uzdrav naše nemocné, utěš 
jejich rodiny, dej moudrost našim 
vládcům, sílu a odměnu našim 
lékařům, sestrám a dobrovolní-
kům,věčný život mrtvým.
Neopusť nás v době zkoušky, ale 
osvoboď nás ode všeho zla.
O toto prosíme Tebe, který se Sy-
nem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků. 
Amen.
Maria, Matko uzdravení a naděje, 
oroduj za nás![1]
[1] autoři modlitby: kardinál Jean-
-Claude Hollerich, kardinál Angelo 
Bagnasco, předsedové zastupující 
biskupské konference evropských 
zemí (www.cirkev.cz, 12.3.2020)

Naši farníci se stejně jako křes-
ťané v celé ČR podle svého svě-
domí a zdravotního stavu přidali  
k farníkům brněnské diecéze, kteří 
začali už v listopadu, a předsevza-
li si dodržení půstu a almužny po  
3 prosincové středy, a to 2., 9.  
a 16. 12. 2020. Prosíme Vás všech-
ny o modlitbu, aby Bůh dal sílu  
všem, kteří se snaží odříkáním 
si, pomocí slabým a almužnou, 
odvrátit pandemii koronaviru. 
Moc děkujeme všem, kteří se  
k iniciativě připojili. Ať Vám  
i Vašim rodinám Bůh požehná. 
A právě k almužně mi prosím 
dovolte věnovat následujících  
pár řádků.

PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU

RORÁTY - letos, v roce 2020, ve farnosti Žeranovice  
probíhají rorátní mše svaté v úterý v 6:15.

srdcí. Protože přichází tiše a ne-
nápadně, bez velkých fanfár, musí 
být naše srdce citlivé a pokorné, 
aby se ho mohl dotknout. A právě 
almužna, i malá, darovaná ze srd-
ce, „trénuje“ naše srdce pro dob-

ro a pokoru, a připravuje je pro 
klidné a pokorné prožití Vánoc.  
I když nám doba nedovolila uspo-
řádat jarmark a nedovoluje nám 
setkávat se ve velkých skupinách 
lidí, i tak můžeme na dálku pomo-
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Milí spoluobčané,
zase nám to všem letos uteklo 
a blíží se konec roku 2020. Ten-
tokrát to byl úplně jiný rok než 
všechny předešlé a proto nemá 
cenu bilancovat nad tím, co se 
nám povedlo, ale hlavně nepo-
vedlo.
O to víc se budeme těšit na nový 
rok 2021, na který náš spolek 
přesunul loňské plánované akce. 
Snad  nám vyjde už potřetí domlu-
vená beseda Zbigniewa Czendlika 
28. dubna, na kterou se mnozí  
z Vás ptají. Další akcí bude vý-
stava svatebních fotografií z naší 
obce 1. srpna na Sále u Sedlářů. 
Ve spolupráci s Ludmilou Širokou  
a Antonínem Vyňuchalem by-
chom chtěli ukázat, jak se kdysi 

žilo, veselilo a také si zavzpomí-
náme na naše blízké a známé. 
Součástí výstavy bude módní pře-
hlídka svatebních šatů včetně sva-
tebních kytic. Chtěli bychom Vás 
poprosit, pokud máte doma foto-
grafie, jak Vaše, tak Vašich rodičů, 
prarodičů a známých o zapůjčení 
k ofocení. Fotografie budeme při-
pravovat v jarních měsících a za-
půjčené Vám budou vráceny do 
druhého dne. Věřím, že se najdou 
i dobové svatební šaty a jiné do-
plňky. Snad  Vás toto téma osloví 
a výstavu navštívíte ve velkém po-
čtu. Na podzim plánujeme velký 
výlet a 11. prosince nám Hulíňané 
zahrají koledy na tradičním Vá-
nočním koncertu.
To jsou ty velké akce, ale je třeba 

se těšit i na ty malé a radovat se  
z každé sebemenší drobnosti. Le-
tos jsme si asi všichni uvědomili 
jak je krásné, přímo k nezapla-
cení, se volně  pohybovat, zajet 
na výlet, nákup, chodit do práce, 
děti do školy, sejít se s kamarád-
kami na zámečku, nebo jen tak 
vyjít ven, nadechnout se čerstvé-
ho vzduchu a popovídat si se sou-
sedem u plotu. 
Za sebe i za celý Spolek žen Vám chci 
popřát krásné Vánoce plné pohody, 
lásky, radosti a porozumění. Do no-
vého roku Vám přeji hlavně zdraví, 
štěstí a spokojenost v práci i osob-
ním životě. Věřím, že už se blýská na 
lepší časy a všichni se budeme moci 
sejít na našich akcích.
                                

      Jitka Řiháková

ci zasláním finančního daru. Svět 
už nyní varuje před velkou vlnou 
hladu, kterou s sebou koronaviro-
vá krize, podle Caritas Internatio-
nalis, přinese (zdroj: vaticannews.
va/cs.html). I letos jsme měli  
v plánu jarmarkem podpořit Pa-
pežská misijní díla (PMD). Pokud 
chcete přispět i bez zakoupení 
výrobku z adventního jarmarku, 
můžete finanční obnos poslat pří-
mo na účet Papežských misijních 
děl:72 540 444/2700. Variabilním 
symbolem si můžete vybrat účel, 

na který peníze posíláte: VS 999 
pokud necháváte rozhodnutí na 
PMD, VS 10 jako podpora základ-
ní světové misijní činnosti Církve 
a místo zrušené sbírky na misijní 
neděli, VS 30 na podporu boho-
slovců v misiích, VS 40 jako pomoc 
dětem v misiích. Více informací 
na missio.cz. Nebo můžete pod-
pořit Českou katolickou charitu, 
jejíž zdravotní sestřičky i v době 
pandemie zajíždějí do Žeranovic 
a vystavují se při kontaktu s pa-
cienty nákaze nemoci. Velmi jim 

za jejich pomoc děkujeme. Pro 
více informací můžete navštívit 
jejich internetové stránky www.
charita.cz. Charita uspořádala 
Sbírku pro Česko: Na vlně pomo-
ci proti bezmoci, jejíž číslo účtu 
je: 44665522/0800, VS je 90619. 
Dobročinných sbírek je mnoho, 
a tak si může každý podle svého 
srdce vybrat instituci nebo jedin-
ce, které podpoří svou almužnou 
nebo jiným dobrým skutkem, a 
tím pádem tak krásně prožije ad-
vent.

VÁNOCE

Ke dni 15. 12. 2020 prozatím pla-
tí nařízení do 23. 12. 2020, že při 
mši v kostele sv. Vavřince může 
být obsazeno maximálně 20% ka-
pacity, to je asi 50 lidí. Těžko odha-
dovat, jak to bude o Vánocích, ale 
úmysly mší svatých by měly být 
odslouženy. Sv. přijímání je dále 
individuálně podáváno v neděli 

od 9:00 do 10:00. Radostí nám 
mohou být Kristova slova: „Kde 
jsou shromážděni dva nebo tři  
v mém jménu, tam jsem já  
uprostřed nich.“ 
Můžeme si být jisti, že v kruhu 
lidí shromážděných kolem štěd-
rovečerního a svátečního stolu  
s námi Bůh bude.  

Přejeme Vám, Vašim rodinám 
a přátelům krásné Vánoce plné 
Božího požehnání, ať cítíte dotek 
toho malého děťátka ve svém 
srdci, a hodně zdraví a lásky  
v nadcházejícím roce 2021.

Pastorační rada  
farnosti Žeranovice.

SPOLEK ŽEN
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NAŠE ŠKOLA

VÝLET ŠKOLNÍ DRUŽINY DO KOVOZOO

V úterý 6. října 2020 se děti ze 
školní družiny vypravily do KOVO-
ZOO ve Starém Městě. Byl tam pro 
ně připravený výukový program  
v areálu firmy REC Group. Ab-
solvovaly komentovanou jízdu 
vláčkem a dozvěděly se spous-
tu zajímavostí o recyklaci odpa-
dů. Poté si prohlédly expozici 
kovových zvířat vyrobených ze 

starého železa. Na vlastní oči se 
přesvědčily, že z nepotřebného 
odpadu mohou vznikat věci, kte-
ré jsou zajímavé a dále užitečné. 
V krásném slunečném podzim-
ním dni jsme si výlet moc užili  
a všem můžeme návštěvu kovo-
vé zoo jen doporučit.

Lenka Cholastová,  
vychovatelka ŠD

PODĚKOVÁNÍ

Milí rodiče,

dovolte, abychom vám touto cestou 
poděkovali za spolupráci během dis-
tanční výuky. Bez vaší spolupráce by 
on-line výuka probíhala špatně.Velmi 
si toho vážíme.

Základní škola  
a mateřská škola Žeranovice

OHLÉDNUTÍ ZA ČINNOSTÍ ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY
Jak je již každoročně zvykem, 
Žeranovice zastihla “velmi kru-
tá zima“. My jsme ale nezaháleli  
a pustili se do údržby naší techni-
ky. Jednotka provedla výměnu ole-
jů a všelijaké opravy na cisterně.  
V tomto období ještě postihnul 
celou Evropu orkán Sabine. Jed-

no výjezdové družstvo drželo po-
hotovost na zbrojnici. Naštěstí se 
škody naší obci vyhnuly.  
Letošní rok byl bohužel pro 
všechny z nás velmi těžký. Koro-
na krize se nevyhnula ani nám. 
Proto byla naše auta vybave-
na respirátory a všemožnými 

ochrannými pomůckami. Byli 
jsme požádáni, abychom v pří-
padě potřeby pomáhali v obci 
naším seniorům. V tomto období 
proběhla brigáda na zmapová-
ní a přezkoušení všech hydrantů  
v naší obci. Myslivci nás požá-
dali, abychom dohlíželi na pá-

Vánoce  
Lucie Hrančíková- 4 ročník

Uteklo to jako voda, 
už zas z nebe padá sníh. 
Zamrzla nám celá studna, 
jezdíme jen na saních.

Následují Vánoce, 
tohle krásné období. 
A potom zas v Novém roce 
ohňostroje zasvítí.

 Nemusíš se ale bát, 
že to všechno končí. 
Příští rok to bude zas, 
možná ještě lepší.
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lení klestí na myslivecké chatě  
v období sucha. Na žádost obce 
Lechotice jednotka provedla kro-
pení příjezdové silnice k novo-
stavbám, neboť se zdejším oby-
vatelům prášilo na okna.   
V květnu proběhl výcvik s le-
zeckou technikou pro práci ve 
výškách a pro záchranu osob. 
Tuto akci jsme prováděli na sále  
u Sedlářů, kde se po lanech naši 
lezci snažili dostat dolů ale i na 
horu. Jako největší úspěch to-
hoto cvičení považuji to, že 
jsem přemluvil našeho starostu, 
aby si to také vyzkoušel.    
V létě jsme měli tu možnost vy-
stavit opět naši hasičskou tech-
niku, a to v Holešově. Místní sbor 
dobrovolných hasičů totiž osla-
vil 140 let od svého vzniku a my 
přijali pozvání na tento velmi vý-
znamný den. Toto výročí proběh-
lo za krásného slunečného dne 
a my přejeme dobrákům v Hole-
šově do dalších let mnoho úspě-
chů a co nejmíň výjezdů.  
V srpnu po Vavřineckých hodech  
a oslavách 120. výročí založe-
ní dobrovolných hasičů proběhl  
v naší obci požár rodinného 
domu. Bohužel v naší obci nefun-
govala siréna. To nám ovšem ne-
vadí, protože oznámení o události 
chodí přímo do telefonu našim 
členům. 14:25 v odpoledních ho-
dinách dostáváme oznámení ve 

znění: POŽÁR NÍZKÉ BUDOVY Že-
ranovice 129. Vyjeli jsme ve 4. mi-
nutě od nahlášení poplachu s naší 
Neřízenou Střelou v počtu 4+1. 
Po příjezdu na místo velitel po-
tvrdil požár a byly ihned nasazeny 
2 útočné proudy vody. O malou 
chvilku po nás dorazili profesio-
nální hasiči z Holešova a velitel zá-
sahu po příjezdu na místo vyhlásil 
2. stupeň požárního poplachu. Na 
místě se nacházelo celkem 5 jed-
notek hasičů. Profesionální hasiči 
z Holešova a dobrovolné jednot-
ky z Holešova, Fryštáku, Rackové 
a Žeranovic. Na místo také přijel 
velící důstojník ze Zlína. Požár se 
podařilo lokalizovat až po dvou 
hodinách a dohašovaly se posled-
ní zbytky celého stavení. Bohužel 
se stavba nepodařila zachránit. 
Na dohlídku jsme zůstali na mís-
tě až do ranních hodin.   
V podzimním období nám při-
šla technická pomoc odčerpání 
vodní laguny u rodinných domů 
na zastávce u zámku po inten-
zivních deštích. Dále na žádost 
obce proběhlo protažení ka-
nalizační sítě u splavu ve mlý-
ně. Tato akce nás velmi potě-
šila, neboť jsme zde nacházeli 
výtvory místních obyvatel.    
V říjnu se ani naší obci nevy-
hnuly přívalové deště, které 
zachvátily celou Moravu ale  
i naši obec. Voda z polí zaplavila  

a ucpala odtokové kanály smě-
rem k větřáku a našim obyva-
telům tekla do zahrad. Naštěstí 
naše jednotka rychlého nasazení 
nezahálela a rychle vodu odčer-
pala a vyčistila propustky.    
3. 12. 2020 v 10:56 dostáváme 
oznámení: Požár nízké budovy Že-
ranovice 107. Bohužel naše Neří-
zená Střela se v tuto dobu nachází 
v opravně. Museli jsme proto vy-
jíždět s nevybavenou dodávkou, 
která je nám u požáru k ničemu. 
Naštěstí se majitelce podařilo 
požár uhasit před příjezdem hasi-
čů a nikdo nebyl zraněn.   

Závěrem bych chtěl poděkovat 
naší bývalé člence , bývalé ob-
čance Žeranovic a podporovatel-
ce SDH za nominaci do soutěže 
pro hasiče s pivovarem Kozel, 
kde jsme za naši činnost vyhrá-
li sud piva. Samozřejmě děkuji 
naší obci za jejich podporu a ná-
kup nového vybavení a vám ob-
čanům přejeme mnoho úspěchů 
a zdraví v novém roce.                       

        Za JSDH Žeranovice  
Martin Řihák
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Navrátil Vladimír, Janečková Zdenka, Dokoupilová JaroslavaJUBILEUM 80 LET

Zavadilová Věra, Gořalíková EmílieJUBILEUM 85 LET
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JUBILEUM 90 LET Klíč František
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Andrýsková Marie, Krajča Věroslav, Nováková Markétka, Zapletalová MilušeŮMRTÍ
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OBYVATEL OBCE                      
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Počet obyvatel                803

Počet úmrtí                       9

Počet narozených             8


