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Milí Žeranovjáci, jak jste si mohli všimnout, osvědčilo se trojí
vydávání obecního zpravodaje ročně, proto připadá letošní první číslo až na duben. To znamená, že už tady máme jaro v plné
své kráse (i když si dávalo na čas) a také, že je za námi třetina
roku 2022. Těžko říci, zda je tento rok optimističtější než ty dva
předešlé. Pokud se zaměříme na epidemii, pak rozhodně, ovšem
to, co epidemii vystřídalo, nám na klidu rozhodně nepřidává.
V každém úvodníku hovořím o toleranci, porozumění nebo lásce. A každý den se mi to potvrzuje. Bez dobrých mezilidských
vztahů prostě nelze fungovat v žádném uskupení. Ať už jde o rodinu, sousedství, vesnici, město nebo stát. Zní to možná jako
klišé, ale chceme-li žít v míru, začněme nejdříve u sebe. Za prvé
totiž na světě nemáme tolik času, abychom ho marnili hádkami,
a za druhé jsme příkladem pro další generace, které všechno
vnímají a opakují vzorce, které vidí v nás. Máme obrovskou zodpovědnost, a tak je důležité si ji uvědomit.
Nechť jsou jarní dny naplněny nadějí a optimismem. Mějme se
rádi a věřme, že bude zase líp.
					

Hana Helsnerová

KLEPAČI A HRKAČI
Na zelený čtvrtek vyrazila početná skupina mladých chlapců do ulic naší obce. Opět zvukem řehtaček nahrazovali „zvony, které odletěly do Říma“. Ranní teploty sice nebyly pocitově moc příjemné,
přesto kluci vydrželi klapat až do konce. Děkujeme jim za to, že u nás dodržují tradice.
											
Romana Vyňuchalová
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AKTIVNÍ A BOHATÁ ČINNOST SPOLKU ŽEN

Milí spoluobčané,
čas utíká jako o závod, proto tu máme další Žeranovják a něco zajímavého z našeho spolku, s čím
bychom se mohly pochválit. I letos jsme nezahálely
a sešly se už v únoru na Babinci, kde jsme se domluvily na účasti na přednášce o vykopávkách za naší
vesnicí na Meziřičsku, která byla zajímavá a všichni
byli překvapeni, co se našlo při odkrývání zeminy.
Pak jsme naplánovaly malý výlet do Kroměříže, kde
v Květné zahradě probíhala výstava kamélií. Krásné
květy různých barev, na stolcích nádherné vazby
jarních kytic a omamná vůně citrusových květů nás
uvedly do příjemné atmosféry, kterou jsme doplnily
dobrou kávičkou, a tak nám v kavárně ani nevadilo,
že venku prší.

ženy sešly na hřišti, kde nám upekli výborné pizzy. U dobrého jídla a pití se nám dobře povídalo
a plánovalo. Dobře se povídalo i na jarní procházce k Lechotickému poldru, kam jsme šly nakrmit
labutě. Přivítaly nás sice jen dvě, ale i tak jsme si
vychutnaly jejich křehkou krásu a načerpaly energii
ze slunečného jarního dne. Procházku vřele doporučujeme. Teď, když čtete tyto řádky, máme za sebou i divadlo ze Zdounek a jistě i nějakou brigádu
u fary. Plánujeme výlet do Moravského Krumlova
a posezení s písničkou s heligonkami. Na závěr Vám
chci popřát slunečné teplé jaro i trochu deštíku.

Výroční schůze našeho spolku proběhla 8. března zároveň s oslavou MDŽ. 18. března se naše

PS: Pokud se některé ze čtenářek Žeranovjáku líbí
náš program, může rozšířít naše řady.
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Za Spolek žen Jitka Řiháková
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SLOVO STAROSTY
Zimní období se překlopilo do jara a všechny nás
láká ven teplejší počasí. Určitě se nám hned na
svět lépe dívá přes pár slunečních paprsků.
Od minulého vydání je třetina roku již za námi
a s koronavirem jsme se snad rozloučili. Bohužel
ho vystřídala válka na Ukrajině, jejíž důsledky nikdo v současné době nemůže odhadnout.

Máme za sebou velikonoční svátky, které doufám
všichni prožili pokud možno v klidu a měli prostor
se zamyslet nad životem člověka. Jak říká klasik:
„Život lidskej je tak složitej, že život člověka je
proti tomu úplnej hadr.“

I naše obec žije dál. Momentálně probíhají opravy
horního sálu na zámku, které podtrhnou veškeré
dříve provedené opravy a vytvoří reprezentativní
I v naší obci již máme uprchlíky z Ukrajiny, jeden prostory jak pro rodinné oslavy, tak pro potřeby
chlapec dokonce navštěvuje naši školu. Tímto obce. Dále se vytvořila pro část obce zkratka na
bych chtěl poděkovat všem za vstřícný přístup hřbitov, která snad potěšila alespoň některé.
a pochopení. Pevně věřím, že solidarita lidí bude
Přeji vám krásné jarní a letní dny,
pokračovat i nadále.
Váš Tonda Vyňuchal
POMOC UKRAJINĚ

PODĚKOVÁNÍ JOSEFU VOJÁČKOVI

Začátek války na Ukrajině přinesl okamžitý příval solidarity a pomoci. Nejinak tomu bylo i u nás
v obci. Proběhla sbírka, kterou zaštítil Artur Diakov. Věci, které jste přinesli na sál U Sedlářů,
byly naskladněny do auta a Artur je odvážel na
Ukrajinu. Zde byly věci předány a putovaly dál ke
konkrétním lidem. Bohužel všechny věci nemohl
odvézt, a tak zbytek věcí (a že jich ještě bylo) naložila a odvezla naše zásahová jednotka dobrovolných hasičů do Charity Holešov, kde tyto věci
byly taktéž rozděleny a předány dál.
Tonda Vyňuchal
				

24. prosince 2021 nás opustil pan Josef Vojáček.
Byl nejen dlouholetý hasič, člen jednotky, sportovec, kameraman, obětavý občan, chlap pro
všechno, ale také dlouholetý zastupitel obce. Nikdy nepokazil žádnou legraci a ten, kdo ho poznal
blíže, na něj nikdy nezapomene. Za všechno, co
jste pro nás udělal děkuji. Čest Vaší památce.
Tonda Vyňuchal
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INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA
Obec Žeranovice každoročně v souladu se svým Další aktuální zprávy pro občany:
rozpočtem poskytuje částku 300 000,- Kč místZastupitelé již schválili prodej všech pozemků urním spolkům a farnosti na jejich činnost.
čených pro výstavbu rodinných domků v lokalitě
V lednu byli jejich zástupci vyzváni k podání žá- Třešňové sady.
dostí o dotace a na základě těchto požadavků
ve čtvrtek 10. března 2022 zastupitelstvo na 19. Podle nejnovějších údajů z evidence obyvatel
veřejném zasedání schválilo finanční příspěvky mělo k 1. 4. 2022 v Žeranovicích trvalý pobyt 825
osob, což což je o 18 obyvatel více než před rov této výši:
kem.
Sboru dobrovolných hasičů		

75 000,- Kč

Spolku žen				

15 000,- Kč

Mysliveckému sdružení 		

45 000,- Kč

Sportovnímu klubu 			

70 000,- Kč

Římskokatolické farnosti 		

35 000,- Kč

Spolku rybářů 			

60 000,- Kč

Kompletní text zápisů ze všech veřejných zasedání je k dispozici na internetových stránkách:
www.zeranovice.cz.

D49 – SOUČASNÝ STAV
Rád bych se s Vámi podělil o informace, které
se mi podařilo zjistit
a odpověděl na občasné
otázky ohledně právě
realizované dlouho připravované dálnice D49.
Veškeré informace jsou
čerpány z informačního
letáku 03/2022 Dálnice
D49 Hulín-Fryšták stavba 4901 https://mapapp.rsd.cz/Upload/
Stavby/84/infoletak_
d49-hulin-frystak.pdf):
Dne 21. 10. 2020 zveřejnilo MD seznámení
s podklady před vydáním rozhodnutí (stavebního povolení). K vydání SP ze strany MD došlo 22.
12. 2020. Vydané SP však nemohlo nabýt právní
moci, jelikož proti němu bylo podáno šest rozkladů (celkem 330 stran). Dne 5. 11. 2021 MD zamítl
všechny podané rozklady a potvrdil právní moc
SP. K předání staveniště zhotoviteli došlo 10. 12.
2021. V 01/2022 bylo SP na hlavní trasu napadeno žalobou ekologickými spolky.
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Předpokládané zahájení provozu je odhadováno
na rok 2024,
Zhotovitel je: Sdružení Hulín–Fryšták Skanska DS
a.s., Eurovia a.s., Metrostav a.s., DSP, a.s. Porr a.s.
Cena stavby dle smlouvy z roku 2008:
5 959 599 028 Kč (bez DPH
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700 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O ŽERANOVICKÉM KOSTELE
V letošním roce uplyne sedm set let od první
písemné zmínky o kostele v Žeranovicích. Tato
zmínka je uvedena v listině, kterou vydal 23.
dubna roku 1322 tehdejší lenník olomouckého
biskupa Soběhrd z Holešova v Olomouci k potvrzení, že holešovský farář Fridolín pronajal knězi
Matoušovi filiální kostel v Žeranovicích. Překlad
této listiny od docenta PHDr. Lubora Kysučana
Ph.D. je následující:

stavěly především kamenné kostely v románském slohu (přibližně 11. až polovina 13. století).
Románské zbytky zdiva obsahuje například kostel
sv. Jakuba Staršího v Tečovicích, kostel sv. Václava
v Hulíně a další. Není zcela vyloučeno, že oním
kostelem, zmíněným v listině z roku 1322 byl žeranovický kamenný kostelík, který byl zbourán
v roce 1897 pro celkovou zchátralost a narušenou statiku.

My, Soběhrd z Holešova, Ondřej, Štěpán, Svatoš
a Staněk, měšťané, a Světislav a Vaněk, služebníci
tamtéž, uznáváme (potvrzujeme, schvalujeme),
aby z oněch dvanácti hřiven, za něž urozený muž
pán Fridolín, farář v Holešově, výše řečený kostel, který je pouze spolu s filiálním kostelem v Žeranovicích vyňatý z censu, postoupil knězi panu
Matoušovi do držby na jeden rok od vydání této
listiny, řečený Matouš v určitých lhůtách zaplatil
jedenáct hřiven a jednu odložil na budovu (stavbu). Matouš taktéž bude mít v držbě pole osetá
ozimem. Dáno v Olomouci, Léta Páně 1322, na
den svatého Řehoře mučedníka.

Podrobný popis tohoto kostelíka, zapsaný farářem P. Janem Jeřábkem do kroniky žeranovické
farnosti i jediná fotografie exteriéru kostelíka,
dochovaná na žeranovické faře, by tomu nasvědčovala. P. Jeřábek kostel, s celkovou délkou
16 metrů a šířkou lodi 9 metrů, popisuje jako
kamenný se sedmi okny románským obloukem
klenutými. Tomu odpovídá i fotografie, na které
jsou vidět úzká románská okna. Také presbytář
byl obdélníkového tvaru, což je typické pro moravské venkovské kostely ze 13. století. Strop byl
původně plochý dřevěný. Je tedy možné, že kostelík byl postaven už někdy ve druhé polovině 13.
století, někdy mezi léty 1250 až 1300 a dochoval
se až do roku 1897. Jak kostelík vypadal si můžeme dnes názorně ukázat na dodnes zachovaném
kostele sv. Kříže z poloviny 13. století v Javorníku
ve Slezsku.

Latinsky psaná listina byla původně uložena v archivu olomoucké kapituly, dnes je uložena v Moravském zemském archivu v Brně. Když někdy
okolo roku 1840 pořizoval z této listiny moravský historik Antonín Boček výpis do šestého dílu
jeho Moravského diplomáře (Codex diplomaticus
et epistolaris Moraviae – CDM), který ale vyšel
až po jeho smrti, přepsal pouze část této listiny,
kterou považoval za důležitou. V následujících
letech badatelé a historici pochopili tento výpis
tak, že farář Fridolín pronajal knězi Matoušovi
holešovskou farnost s výjimkou filiálního kostela
v Žeranovicích.

Starý kostelík byl zasvěcen sv. Vavřinci. Na starém, dnes už nedochovaném zvonu z poloviny
18. století byli podle Rudolfa Janovského uvedeni patroni kostela sv. Vavřinec, sv. Josef a sv. František Xaverský.

Kostely postavené do roku 1222 byly majetkem
stavitele, tedy majitele vesnice a jen on rozhodoval, koho ustanoví na místo faráře. ŽeranovicV pozdější době byl proveden kompletní přepis ký kostelík byl pravděpodobně postaven po roce
a překlad celé listiny a z něj podle současných 1222 už jako farní, tedy ze sbírek věřících a fihistoriků (např. Mgr. Dalibora Janiše Ph.D. z Ost- nanční podpory majitele vesnice, který měl na
ravské univerzity) vyplývá, že ve skutečnosti pro- kostele patronátní právo. Držitel patronátního
najal holešovský farář Fridolín faráři Matoušovi práva mohl ustanovit ke kostelu kněze jen se souna jeden rok za dvanáct hřiven stříbra filiální kos- hlasem místně příslušného biskupa. O tom, že
tel v Žeranovicích i s polem osetým ozimem.
původní žeranovický kostel byl postaven jako farní může svědčit i k němu náležící farní pole, podJe pravděpodobné, že žeranovický kostel stál už le pověsti lán pole (asi 20 hektarů), které kostelu
o něco dříve než v roce 1322. Podle pověsti, za- daroval pravděpodobně držitel patronátního prápsané v kronice žeranovické farnosti byl první va. Že toto pole a celá farnost byla značně výděkostelík dřevěný. Je to sice možné, ale v oblasti lečná svědčí to, že za rok pronájmu kostela mohl
střední Moravy se v době vrcholné středověku
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kněz Matouš zaplatit 12 hřiven stříbra, to je asi 3
kilogramy stříbra s hodnotou tehdejších asi 720
grošů (slepice stála 1 groš, kůň 250 grošů). Filiálním kostelem k farnímu kostelu v Holešově se asi
stal někdy před rokem 1322. Jen pro zajímavost,
když v roce 1342 prodávaly majitelky žeranovické
panství o celkem pěti vesnicích a části Lechotic
moravskému markraběti Karlu, byla celková cena
panství stanovena na 300 hřiven stříbra.
Pravděpodobně záhy po stavbě kostela byl ve
vesnici postaven i příbytek faráře nebo lokálního
kaplana. Podle pověsti o založení Žeranovic, také
zapsané ve farní kronice, pozdější majitel Žeranovic Albrecht Kotulínský z Kotulína (Žeranovice
vlastnil v letech 1641 až 1650) zrušit faru a zřídil
z ní hospodu. Je možné, že fara stala na místě
bývalého hostince číslo 30.
Zajímavá zmínka v listině z roku 1322 je i o poli
osetém ozimem. V pověsti o založení Žeranovic,
také zapsané ve farní kronice, je zmínka o farním
lánu. Ten měl pozdější majitel Žeranovic Albrecht
Kotulínský z Kotulína zrušit a rozdělit na dvě
poloviny. Na jedné polovině pak vznikly grunty
s dnešním číslem popisným 44, 45, 46, 47, 48
a podsedky číslo 31, 32 a 33 a obecní pastouška

na dnes již zbořeném čísle 34. Druhou polovinu si
ponechal. Byl to tedy pravděpodobně lán, který
sahal od potoka Žeranovka až po potůček v Prosochově, rozdělený cestou s dnešním názvem
Příhon. Cesta sloužila žeranovickým sedlákům
k cestě na panská pole za robotou. Na severu byl
farní lán oddělený od panských polí cestou z Hliníka do Prosochova.
Zmiňovaná listina z roku 1322 je důležitá i pro
město Holešov. Jednak je v ní první zmínka o farnosti a tedy i kostele v Holešově a také o holešovských měšťanech. V roce 1322 byl Holešov už
s určitostí městem se všemi městskými právy.
Žeranovický kostel sloužil několik staletí k duchovním účelům nejen pro obyvatele Žeranovic
a Rackové, ale i dnes zaniklých vsí Meziříčko, Sirotčí Lhota, Markova Lhota a později založeného
Horního Lapače a Franckovic. Dnes má důstojného nástupce v krásném kostele sv. Vavřince v pseudorománském slohu, postaveném v letech 1897
až 1900 na místě starého kostelíka z prostředků
sesbíraných farníky za velkého přispění patrona
nového kostela Karla Maxmiliána hraběte Seilerna.

Žeranovický kostelík na fotografii pravděpodobně z roku 1897
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI
SYNODA
Slovo synoda by se dalo z řečtiny volně přeložit,
jako „spolu na cestě“. Od prvních staletí se slovem
„synoda“ označují církevní shromáždění svolaná
na různých úrovních.1 Loni v říjnu papež František zahájil synodální proces, který neprobíhá na
úrovni shromáždění biskupů, ale začíná na úrovni
těch nejobyčejnějších lidí, tj. farníků jednotlivých
farností. Co je tedy synodální proces? Je to zapojení všech pokřtěných celé katolické církve, kteří,
vedeni Duchem Svatým, mají skrze naslouchání
všem lidem vyjádřit své názory a podněty, vedoucí
k rozvoji církve.2 V naší farnosti se do setkání synodální skupinky mohl zapojit každý, kdo měl zájem.
Setkali jsme se třikrát a každého setkání se zúčastnilo okolo 9 lidí. Setkání probíhala ve dnech 15. 2.,
23. 2. a 1. 3. 2022. Z deseti nabízených tematických okruhů jsme si vybrali jedno: „Ujmout se slova.“. Podotázky, které jsme prodiskutovávali, byly:

„Všichni jsou zváni, aby hovořili odvážně a otevřeně, tedy se zapojením svobody, pravdy a dobrosrdečnosti. Jak v našem společenství a v jeho různých
skupinách uplatňujeme svobodnou a upřímnou
komunikaci bez dvojakostí a oportunismu.“ 3 Petra Minaříková, členka pastorační rady, sepsala ze
setkání jednostránkový dokument. V návaznosti na
naše synodální setkání bychom ve farnosti chtěli
obnovit společná setkání, formou pravidelných,
přibližně měsíčních setkání, na která by byli zváni
všichni farníci a mohli by svobodně říct svůj názor
a řešit i věci, které je ve farnosti trápí. První setkání
bychom rádi uspořádali po Velikonocích.
(1,2)https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/32465_32465/letak-synoda-na-web.pdf
(3) www.synoda.cz/deset-okruhu/3-ujmout-se-slova/

PŘI HODINÁCH NÁBOŽENSTVÍ

Fotografie poskytla Mgr. Věra Burešová
PŘÍPRAVA DĚTÍ NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
V náboženství třetích tříd naší farnosti, nejen v Žeranovicích, ale i v Rackové a na Horním Lapači se
děti neustále seznamují s Pánem Ježíšem Kristem,
aby byly připravené k přijetí prvního svatého přijímání. Letos my, katecheté, děti vedeme podle ve
farnosti nové metodiky, a tak děti přijaly rozhřešení v první svaté zpovědi už v době postní, konkrétně v sobotu 9. 4. 2022 od 10. hodiny. Stejně

Zpravodaj obce Žeranovice

jako v biblickém příběhu O milosrdném otci a marnotratném synu otec synovi k příležitosti jeho návratu uspořádal hostinu, chtěli bychom, aby se po
první svaté zpovědi děti, jejich rodiče a sourozenci
sešli u společného obědu a společně oslavili jejich
návrat k Pánu Bohu ve svaté zpovědi. První svaté
přijímání chystáme na neděli 29. 5. 2022, jeho začátek by měl být v 9:30.
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NAŠE ŠKOLA
POLICISTA JE MŮJ KAMARÁD – PREVENTIVNÍ PROGRAM POLICIE ČR
V úterý 22. března 2022 k nám po roce do školy zavítala milá návštěva – paní nprap. Ing. Barbora Balášová, preventistka a příslušnice Policie ČR. V rámci
preventivního programu „Policista je náš kamarád“
se u dětí 1. – 3. třídy zaměřila na náplň práce policisty, vysvětlila jim rozdíl mezi pořádkovým, dopravním
policistou a kriminalistou.
Důležitým bodem programu besedy bylo bezpečné
chování v silničním provozu a setkání s cizí osobou.
Následovalo preventivní doporučení, jak se zachovat
v krizových situacích a jak správně zavolat na linku
tísňového volání. Žáci měli možnost seznámit se se
základní výstrojí a výzbrojí policisty. Zopakovali si pravidla přecházení přes silnici, chování v silničním provozu, nošení reflexních prvků a znalost dopravních
značek.
Žáci 4. a 5. třídy pak besedovali na téma bezpečného
používání internetu, sociálních sítí, telefonu a upevnily si své poznatky z oblasti prevence šikany a agre-

sivního chování. Jako pedagogové jsme si pak u našich žáků ověřili, že děti ví, kam se mohou v případě
nějakého problému obrátit.
Na závěr setkání děti obdržely z rukou paní policistky drobné dárky s preventivní tematikou v podobě
omalovánek a pexesa. Věříme, že toto setkání děti
obohatilo, a že jim pomůže lépe se v rizikových situacích zorientovat.

PENÍZE NA DOBROU VĚC
Dlouholetou tradicí na naší škole jsou sběrové akce.
Začátkem školního roku a s nastávajícím podzimem
začínáme se sběrem kaštanů,na kterých si potom
pochutnávají daňci v oboře mysliveckého sdružení
MS Přílepy. Později začne doba šípků.

Základní škola a mateřská škola Ţeranovice
Vás srdečně zve k zápisu do prvního ročníku

Ty od nás vykupuje spolu s pomerančovou kůrou fa
LEROS STRÁŽNICE. V průběhu celého roku sbíráme
starý papír, na který nám poskytuje bezplatně kontejner firma KROMEXIM.
Za svou celoroční snahu byly z utržených peněz v listopadu děti z mateřské i základní školy odměněny
výletem do Dětského světa v Kroměříži. Z těchto peněz bude také hrazen autobus, kterým v červnu děti
pojedou na školu v přírodě.
Děkujeme, že s námi sbíráte …

Kateřina Hubíková, školnice

Termín: úterý 28. 4. 2022
od 14. 00 hod. do 17:00 hod
Nabízíme:













třídu jen pro ţáky 1. ročníku
anglický jazyk jiţ od 1. ročníku
činnostní učení
individuální přístup
zájmové krouţky
spolupráci se ZUŠ Holešov, TYMY
školu v přírodě
výlety a kulturu
projekty
plavání
školní druţinu

Žádost najdete na stránkách školy: zsmszeranovice.cz

Zpravodaj obce Žeranovice
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OLYMPIJSKÝ FESTIVAL V BRNĚ
Dne 18. února navštívila naše škola Olympijskou vesničku v Brně. Hlavní myšlenkou tohoto festivalu je
návrat dětí ke sportu.
V dopoledních hodinách vyrazili žáci všech ročníků školy společně s některými rodiči do Brna. Děti
byly rozděleny do skupinek vždy s jedním dospělým.
Hned u vstupu dostaly děti tzv. hrací kartu, která jim
umožnila bojovat o diplom a medaili. Na hrací kartě byl také jednoduchý průvodce po celém areálu
a jednotlivých sportovištích.
A mohli jsme začít soutěžit!!
Děti i dospělí si mohli na vlastní kůži vyzkoušet až 20
sportů, a to například: curling, boby, biatlon, lední
hokej, saně, skoky na lyžích a mnoho dalších... Všech-

no vybavení potřebné k soutěžení jsme si mohli zapůjčit přímo v areálu. Za každou splněnou disciplínu
dostávali děti do hrací karty odznak. Současně jsme
s napětím sledovali na plátně živý přenos z čínského
Pekingu, děti fandili a drželi palce.
Na závěr tohoto odpoledne plného sportu dostali
dospělí i děti podle splněných sportů buď medaili,
diplom nebo také omalovánku. Po náročných výkonech si mohly děti ve stáncích zakoupit malé občerstvení nebo si dovézt na památku čepici či bundu
v barvách olympiády.
Unavení, ale nabití zážitky jsme v odpoledních hodinách odjížděli zpět do školy. Velké díky patří rodičům,
kteří nám pomohli s dohledem nad dětmi u sportů.
Akce se povedla a my už se těšíme na další ročník.
Veronika Cholastová

TANEČNÍ TĚLOCVIK S JARDOU HAVELKOU
Ve středu 30. března přijel k nám do školy Doctor
Dancer alias Jarda Havelka, aby rozhýbal i netanečníky svým tancem s příběhem - programem plným
pohybu, tanečních kroků a populárních písniček.
A protože rozpohybovat děti v době počítačových
her je čím dál těžší, chtěli jsme žákům přinést trochu

jiný zážitek z pohybu a ukázat jim, jak je v životě pohyb důležitý. Všichni naši žáčci včetně předškoláků
byli totiž aktivní součástí programu, nebyli jen pasivními diváky a mohli si vyzkoušet, že pohyb je zábava.
A tančili opravdu všichni – i ti, kterým se zpočátku
moc nechtělo a raději by právě jen seděli na lavičce.
Doctor Dancer dokázal děti zaujmout od začátku do
konce, přenesl na ně své nadšení i elán, naučil je základní taneční kroky, ty pak spojil do skvělé taneční
sestavy, kterou děti předvedly rodičům při krátkém
tanečním vystoupení na konci programu. A že se někdo točil doprava místo doleva a neměl vzorně propnuté paže … tak to nebylo vůbec důležité, děti totiž
odcházely z programu unešené.
„Megadobrý“ - nevíce používané slovo, které jsme
slyšeli z šatny…

Za ŠD Lenka Cholastová

Zpravodaj obce Žeranovice
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TROJÁK 2022 - ZIMNÍ ŠKOLNÍ VÝLET
V pondělí 31. 1. 2022 jsme v ranních hodinách
vyjeli s dětmi a pedagogy ze Základní a mateřské
školy z Žeranovic na lyžařské sportovní dopoledne na Troják v Hostýnských vrších. Na místo jsme
dorazili kolem půl desáté, žáci Základní školy byli
instruktory rozděleni do tří skupin podle lyžařských dovedností na začátečníky, středně pokročilé a pokročilé, na místě byla možnost zapůjčení
lyží a lyžařského vybavení. Lyžování se školáky
se zúčastnila i jedna šikovná holčička z mateřské
školy, Eliška.

Děti z mateřské školy se vypravily v doprovodu
paní učitelek na výšlap zasněženou cestou na
rozhlednu Maruška, cestou se zvládly vydovádět
na lžících na sněhu. Všechny děti zvládly výšlap
na jedničku, nahoře je čekal krásný výhled z rozhledny a malá svačinka. Po dalším krátkém sáňkování z kopečka jsme se vypravili na cestu zpátky k autobusu, která rychle uběhla i díky sjezdu
z kopce na lžících. Děti ze Základní školy si dobře
zalyžovaly, některé si zlepšily techniku a některé
se naučily stát poprvé na lyžích.
Tento lyžařský výlet byl slavnostně ukončen plánovanou oslavou předávání vysvědčení dětem
ze Základní školy, rozlévalo se dětské šampaňské
a děti se mohly se zalaminovaným pololetním
vysvědčením ještě projet. Za dětské šampaňské
pro děti děkujeme paní Hauptmanové z místního
obchodu. Cestou zpět autobusem si některé děti
i zdřímly po namáhavém výkonu na svahu a na
pozdní oběd už jsme byli zpátky ve škole. Děti
byly nadšené a čerstvý horský vzduch jim udělal
dobře.
Martina Šálená

XI.ŽERANOVSKÝ BAZÁREK
Konečně jsme mohly opět bez roušek a respirátorů
zrealizovat bazárek dětského oblečení. Abych byla
upřímná, byla jsem trošku skeptická, jak to všechno
dopadne. Situace, která se kolem nás děje, ovlivňuje
všechny kolem nás. Mé obavy se naštěstí nepotvrdily a obsadily jsme krásných 63 stolů. Náš bazárek
navštívilo přes 130 platících, což nám udělalo velkou
radost. Obrat byl úžasných 78 tisíc korun a všechny
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penízky byly vyplaceny zpět prodávajícím. Součástí
bazárku byl také charitativní sběr šatstva pro Diakonii Broumov. I zde jsme byly mile překvapeny. Množství sběrných pytlů bylo opravdu velké. Děkuji všem,
co se na bazárku podíleli a přidali ruku k dílu.

Za Žeranovské maminky
Romana Vyňuchalová
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KARNEVAL PRO DOSPĚLÉ
Již dlouho jsme uvažovali, jestli tuto akci vůbec
uskutečnit a zorganizovat. Člověk si v kovidové
době nemůže být ničím jistý. Udělali jsme i anketu na sociálních sítích a rozhodli jsme se, že
jdeme do toho.
Hrdě můžu říct, že začínáme další „tradici“. V sobotu, hned po dětském karnevale jsme nastoupili jako skřítkové z pohádky a za hodinu se nám
podařilo předělat místní sál a připravit ho na večer. Od 20 hodin se otevřely dveře a začali jsme
vítat dospělé hosty. Téměř všichni opravdu přišli
v maskách a dali si na nich velmi záležet. Přivítali
jsme i masky z různých kontinentů – od Nastěnky
s Ivánkem až po mexického překupníka v sombréru. Z těch mezi českými zástupci byla včelka
Mája, maková panenka, Křemílek a Vochomůrka, hloupý Honza a třeba hokejista. Dále jsme
mohli vidět spoustu klaunů, vojáky, policisty, velebného pána se svou jeptiškou a spoustu zdravotnického personálu. V neposlední řadě musím
zmínit i naše moderující sestřičky Míšu a Míšu,
které bravurně ztvárnili naši členové sboru Michal Maňák a Michal Petřík, kteří provázeli celým
večerem. Na karneval přišli také divoši z džungle,
Simpsonovi, Flinstoneovi, slanina a volské oko,

sypané čaje a mnoho lidí z dob 30. let, takže to
chvíli vypadalo stejně jako na večírcích Velkého
Gatsbyho. Program byl také nabitý – začínalo
se tradiční židličkovanou o asi 50 lidech, soutěž
v pití piva a brčko na rychlost. Nechyběla mašinka, kterou utvořili téměř všichni účastníci, podlézání tyče a drobná tombola. Večerní program
zakončila lechtivým tancem naše francouzská
tanečnice Madam Jacq. Kdo váhal a na karneval
nepřišel, může jen litovat. A my se budeme těšit
na další rok a další krásné masky.

Lucie Vaňharová, SDH Žeranovice

ŽELEZNÝ HASIČ
V neděli 6. března 2022 se naši dva členové – Michal Maňák a Vítek Janečka rozhodli vyzkoušet
si další hasičskou disciplínu a reprezentovat naši
obec a náš sbor v TFA. Je to soutěž v překonání překážek na čas. Místo sportovního ustrojení
mají na sobě závodníci hasičský zásahový oblek, přilbu, rukavice a na zádech postroj s kyslíkovou bombou. Náročné je si vše obléknout na
sebe, natož v tom ještě utíkat. Hned po startu se
musí motat hadice, následně se táhlo břemeno
na saních o váze 80 kg, potom projít tunelem
opět s dalším závažím. Potom několikrát otočit
velké kolo od traktoru, 30x uhodit kladivem do
hammer boxu, přeskočit barieru a s dalším závažím vystoupat do schodů. To vše si naši závodníci
mohli vyzkoušet v zasněženém prostředí Velkých
Karlovic, pod sjezdovkou Razula. No a co bychom
to byli za občany, kdybychom neutvořili náležitý
fanklub. Žeranovice měly největší počet fanoušků, nechyběl ani starosta obce a ve Velkých Karlovicích vlála vlajka Žeranovic. Michal Maňák se
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umístil na krásném 14. místě a Vítek Janečka na
místě 20. z celkem 35 závodníků. Oba závodníci
dokončili závod ve zdraví a my jim gratulujeme
k prvním závodům. K obědu jsme ochutnali místní kuchyni a někteří zakončili tento výlet sladkou
tečkou v cukrárně na Kašavě.

Lucie Vaňharová, SDH Žeranovice
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Žeranovice
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

LEDEN - DUBEN

JUBILEUM 50 LET

Běčák Eduard, Totková Vilma, Dobešová Renata, Řiháková Eva, Zakopalová Jana

JUBILEUM 55 LET

Šimčík Pavel, Janochová Alena, Vaňharová Pavlína, Petráš Roman

JUBILEUM 60 LET

Macková Lenka, Konečná Ludmila

JUBILEUM 65 LET

Zapletalová Pavla, Langr Josef

JUBILEUM 70 LET

Janečka Antonín, Vojáček Ladislav, Janečková Jiřina

JUBILEUM 80 LET

Řiháková Ladislava

ÚMRTÍ
NAROZENÍ

Bojnanská Drahomíra
Stella Klimková, Jan Totek, Valerie Hrabinová

Všem jubilantům upřímně blahopřejeme.

ŽERANOVSKÝ FOLKLÓR
Znovu se musím rozesmutnit nad odpadovou
situací v obci. Psí hovínka jsou již klasika, odpadky mimo sběrné nádoby také, ale co mě
opravdu zaráží, je to, že se stále objevují větve
v kontejneru na bioodpad. I když u kontejneru
je umístěna cedule, kde je jasně napsáno, jaký
druh materiálu se do kontejneru ukládá (HALUZE
= VĚTVE). Následně se tento odpad musí z kontejneru vytahat. Chlapi na obci mají spoustu jiné
práce a ne uklízet po někom nezodpovědném.

Doufám v lepší zítřky! Tonda Vyňuchal
Žeranovják - periodický tisk územního
samosprávného celku, MK ČR E 23805
vydává obec Žeranovice, Žeranovice, č.p. 1,
769 01 Holešov
IČ: 00287971
pod redakčním vedením Hanky Helsnerové
náklad: 260 ks, vychází 27. 4. 2022, vychází 3 x ročně
e-mail: zeranovice@volny.cz, www.zeranovice.cz
grafická úprava: Hana Talašová (JT Grafika)
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