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Vážení občané,
máme tady konec prázdnin a začátek školního
roku, stejně tak je tady konec léta, začátek podzimu a také konec jednoho volebního období
a začátek toho dalšího. Ostatně vždy, když něco
končí, něco jiného zase začíná. Je to až neuvěřitelný koloběh (nejen) lidského bytí. Těch životních konců bylo v poslední době na můj vkus
až příliš mnoho a vždy byly smutné… Když ale
kolem sebe vidím, kolik nových a čistých životů
začíná, duše se zklidní a ví, že přesně takhle to
na světě má být. Vše se děje z nějakého důvodu.
Nejsme pány svého času ani svého osudu, ovlivnit můžeme pouze to, co tady zanecháme od toho svého začátku po svůj konec. Konejme v životě tak, aby
to „něco“ bylo co nejpřínosnější. Zkrátka tak, (jak s oblibou říká jeden moudrý muž) „abychom se pak tam
nahoře u turniketu za sebe nemuseli stydět.“ Přeji nám všem, aby se nám to dařilo co nejlépe.
Hana Helsnerová

MLADÍ HASIČI
V tomto roce závodí 23 mladých
hasičů. Na závody jezdí starší
i mladší žáci a musíme říci, že se
jim letos opravdu moc daří. Zatím
mají za sebou 12 závodů a také 12
pohárů získali. Velký úspěch mají
z jarního kola hry Plamen, kde se
mladší žáci umístili na 2. místě
a starší na 5. místě. Dále soutěžili
ve štafetě dvojic a štafetě 4 x 60m,
kde starší žáci získali 2. místo. Požárnímu útoku se nejvíce věnujeme, jde poznat, že mladí hasiči
jsou velmi sehraní. Při závodech
rozhodují o umístění desetiny vteřin, a proto stačí malá chybička,
zaváhání, či zakopnutí a vteřiny
naskakují. Mladší žáci vyhráli na
Horním Lapači a v Rychlově, starší
žáci zvítězili v Tečovicích a Sazovi-

cích. Zatím se stále soutěží o Středomoravský pohár, kde mají velké
šance obě družstva na medailové
umístění. Dětem držíme pěsti,
přejeme jim hodně štěstí a úspěchů. Na zahálení nebude čas ani
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po skončení prázdnin, kdy se pustíme do příprav na podzimní kolo
hry Plamen.
vedoucí mládeže

SETKÁNÍ S DŮCHODCI
Páteční odpoledne dne 6. května patřilo všem dříve narozeným. Po dvouleté přestávce se
mohli naši důchodci opět spolu
setkat na sále u Sedlářů a probrat spolu vše důležité. Volné
chvíle mimo debatu jim vyplňoval všem známý hudebník Lojzík

Cholasta. Své hudební nadání
předvedly také děti, a to hrou
na kytaru nebo housle. Svůj um
také předvedli Monika Ponížilová a Svatopluk Andrýsek. Členky
Spolku žen musely své vystoupení opakovat a to ne proto,
že by se jim to nepovedlo, ale

jelikož je neutuchající potlesk
donutil k opakování jejich úžasného vystoupení.
V rámci volného programu jsem
také poděkoval za dlouholetou
činnost v obci, a to jmenovitě.

Zdeňku Dokoupilovi za vzornou a dlouholetou údržbu fotbalového hřiště
Věře Zavadilové za vzornou a dlouholetou údržbu veřejných prostor obce
Ludmile Řezníkové za vzornou a dlouholetou údržbu veřejných prostor obce
Josefu Zapletalovi za dlouholetou starost o kostel a jeho okolí
Antonínu Václavu Vyňuchalovi za dokumentační činnost v obci
Všichni se skvěle bavili a to bylo vidět i na tanečním parketu, který byl neustále plný. Doufám, že se
i nadále budeme setkávat v hojném počtu a těším se i na nové tváře.			
Tonda Vyňuchal

SLOVO STAROSTY
Tak, jak nám rychle utekly
prázdniny a období dovolených,
tak mám pocit, že stejně rychle uběhly mé čtyři roky jako
starosty naší krásné obce. Byly
to zajímavé čtyři roky, plné zajímavých zkušeností a nových
zážitků. Během mého působení se něco podařilo, něco ne,
na něco se stále čeká a něco je
stále v plánu. To, co se podařilo
v poslední době, jsou, jak jste si
určitě všichni všimli, nové au-
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tobusové zastávky. Zvelebení
prostoru před zámkem, kde se
vykácely staré keře, a celý prostor se upravil. Vznikl také nový
chodníček na hřbitov. V současné době finišuje rekonstrukce
druhého patra zámku, salónek
je kompletně zrekonstruovaný.

budu opět ucházet o místo starosty obce.

Závěrem bych chtěl poděkovat
celému současnému zastupitelstvu za konstruktivní a zodpovědný přístup při vedení obce.
Nejvíce chci poděkovat mé
manželce za toleranci a ochotu
Jsem velmi rád, že jste do mne mi se vším pomoci.
vložili svoji důvěru a doufám, že
Váš Tonda Vyňuchal
vás nezklamu ani v nadcházejícím volebním období, kde se
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DÁLNICE D49
Rád bych Vám sdělil pár informací ohledně realizace dálnice
D49, o které se chci s vámi podělit. Obě polní cesty na Horní
Lapač jsou stavbou přerušeny,
a ještě to bude nějakou dobu
trvat, než se otevřou. Spodní
cesta bude časem obnovena
a povede pod dálničním mostem. Horní cesta by se podle
mých informací měla také obnovit, ale bude technicky složitější, protože její obnovení je
podmíněno realizací mostu nad
dálnicí.

trasa do Zahnašovic je navržena přes město Holešov. Odhad
těchto komplikací se odhaduje
na 1,5 roku.

čanů související s realizací
dálnice D49 je pan Ing. Martin Fischer tel. 737 257 087,
e-mail martin.fischer@skanska.cz

Kontaktní osoba pro případné stížnosti či dotazy ob-

Tonda Vyňuchal

den byl věnován vaření, přípravě
dobrot, ale také i sportu a výletům.
Děti potom doma s chutí chystaly
naučené recepty. Letní vedra nás
zahnala do bazénu v Holešově. Užili
jsme si vodních her, vychutnali zmrzliny a prozkoumali
jsme i výstavu logických her na holešovském zámku.
Další dopoledne
nás pohltil bowling
v klimatizovaném
prostředí. To se
pěkně hrálo.

V novém školním roce přeji za
všechny zaměstnance naší školy
pohodlný a šťastný start, hlavně
pevné zdraví i nervy.

Jistě jste si všimli, že dočasná
cesta na Martinice je již nachystána a velice brzo dojde k jejímu zprovoznění. Z technických
důvodů bude „Šindelnice“ uzavřena a bude průjezdná pouze trasa do Martinic. Objízdná

NAŠE ŠKOLA
PRÁZDNINY VE ŠKOLE
Letní prázdniny utekly velmi rychle. Všechny děti načerpaly síly a do
školních tříd či do mateřské školy
v Žeranovicích se vrátily natěšeny
a s novým elánem. Rodiče si jistě oddechli, že už nemusí pro své
miláčky zajišťovat letní program,
o kterém nám žáci vypráví velmi
pěkně a spokojeně.
Pro všechny děti jsme i my zpestřili
toto velké volno.
Mateřská škola byla otevřena až do
15. července, děti si hrály, zpívaly,
vytvářely krásné obrázky a běhaly
na naší školní zahradě.
Pro školní děti a jejich kamarády jsme ve spolupráci s hulínskou
agenturou ACTIVE LEARNING připravili příměstský tábor. Celý tý-
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Petra Smolová

Myslím, že si to
všechny děti užily
a vychutnaly si letní
prázdniny v prostorách krásné školy
a její velké zahrady.
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DEN DĚTÍ
Během krásného, slunečného
odpoledne si děti, a nakonec
nejen děti, užily 3. června skvělou zábavu. Největším lákadlem
vedle malého skákacího hradu byla opět velká nafukovací
atrakce, kde se určitě spálilo
nejedno koleno nebo loket. Ani
spolky se svými stanovišti nezůstaly pozadu. Mohli jsme si
vyzkoušet sestřelit cíl vodním
proudem nebo smotat hasič-

skou hadici. Proplazit se malým
tunelem a pak pověsit prádlo.
Zalehnout do trávy a trénovat
střelbu na divoké prase. Prohlédnout si bezpečně včelí úl,
namalovat si kamínky nebo si
nechat namalovat něco na obličej nebo jinou část těla.

Hospůdka napekla velké množství pizzy. Vrcholem odpoledne
byla ukázka hasičského zásahu
naší a holešovské jednotky sboru dobrovolných hasičů. Mohli
jsme vidět, jak se vytahuje z havarovaného auta jeho pasažér
a jeho následné oživování. Myslím, že tento zásah byl velmi zaBěhem celého odpoledne jsme jímavý a zaujal nejen děti.
ochutnávali klobásky z udírny,
párky v rohlíku a cukrovou vatu.
Romana Vyňuchalová

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Po dlouhé pauze jsme se dočkali pálení čarodějnic, tak jak jsme
zvyklí. Společně s hasiči jsme si
to náramně užili. Letos se rozšířily
naše řady o pár nápaditých maminek a velmi mile překvapily kolik
měly nápadů. Jako krásné čarodějnice se s námi pěkně ztotožnily
a za to jsme moc rády. Pro děti byly
přichystány stolečky s tajemnými
úkoly. Tonda Andrýsek opět připravil prolet na koštěti, na který se
nejen děti vždy moc těší. Naše žeranovská mládež se naplno věnovala strašidelnému stanu. Stan byl
tak strašidelný, že i kdejaký dospělý se bál. Užili jsme si spoustu legrace a vy jste nás potěšili vaší přízní a velmi hojnou účastí. Letošním
tématem byla „Bludná hora“. Na
ni nás doprovodil oblíbený čaroděj
s mužným plnovousem, který očaroval nejednu malou čarodějku.
Zde byl spušten čarodějnický rej.
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Společně jsme zapálili naši čarodějnici pod dozorem naší jednotky. Žár z vatry pomalu slábl, a tak
jsme mohli opéct špekáčky, které
nám poskytl pan Tomaník. Během
celého čarodějného odpoledne
jsme mohli ochutnávat dobroty
z šenku a výborné cukroví, které
nám napekla paní Zubková. Po
soutěžích byly děti odměněny čokoládovými čarodějnicemi, za které děkujeme Janě Hauptmannové.
Ani obec nezůstala nezúčastněna
a pomohla nám svým příspěvkem,

který jsme použily na nákup rekvizit, dekorací a drobností pro děti.
Pro nás zábava s nástupem tmy
neskončila. Večer jsme zpestřili
i nevěstě a ženichovi, kteří slavili svoji svatbu na sále u Sedlářů.
Velmi rádi a ochotně se s námi zapojili do čarodějnického tanečku.
„Přejeme jim hodně štěstí“.
Děkujeme všem, co přišli a užili si
čarodějnický den s námi.
za Žeranovské maminky
Lucie Žváčková
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ZA KRÁSNĚJŠÍ ŽERANOVICE
Vážení spoluobčané, byla jsem
oslovena,abych sestavila druhou
kandidátku pro volby do obecního zastupitelstva a tím zajistila
našim občanům v Žeranovicích
volby, jaké mají být.
Máte před sebou fotografii i stručný životopis všech členů Sdružení
nezávislých kandidátů. Mezi námi

jsou mladí, starší, svobodní, ženatí, vdané, ti, co jsou nyní v zastupitelstvu i ti, co se po letech vrací.
Všichni z nás mají elán do práce,
aby naše obec byla krásná, plná
života, zábavy, sportovního vyžití,
pracovních příležitostí, aby každý
náš občan byl hrdý na to, že může
žít v Žeranovicích.

Přeji Vám, aby Vaše volba byla
dobrá a dobré bude i celé nové
zastupitelstvo v dalších čtyřech
letech nového volebního období.
Jitka Řiháková

Jitka Řiháková
Mám 57 let. Do Žeranovic jsem se přivdala v roce 1983.
Mám tři dospělé děti a pět vnuků. Vyučila jsem se dámskou krejčovou, ale pracovala jsem v různých odvětvích.
Nyní jsem uklizečka. Ráda mám kolem sebe lidi, jsem
předsedkyní Spolku žen, se kterým se aktivně podílím na
akcích v obci. V obecním zastupitelstvu jsem pracovala
16 let do roku 2010 a nyní, pokud budu zvolená, se ráda
vrátím.
Ludmila Kadlubová
Mám 42 let. Přivdala jsem se do Žeranovic v roce 1999.
Mám tři dcery. Pracuji v místní škole jako asistent pedagoga. Uklízím Sál u Sedlářů, sál na zámku a prostory
Obecního úřadu. Jsem ráda mezi lidmi a práce s dětmi
mě moc baví.
Lukáš Langer
Narodil jsem se 13. 4. 1991 ve Zlíně. Jsem svobodný, bezdětný. Mám středoškolské vzdělání s maturitou. Pracuji
jako servisní technik. Od narození žiji v naší krásné obci
Žeranovice. Mezi mé záliby patří hokej, cyklistika, sport
TFA, cestování a objevování nových míst.
Kristýna Šidlíková
Je mi 40 let a 16 let pracuji u HZS Zlínského kraje na
Krajském operačním a informačním středisku. Vystudovala jsem VOŠ požární ochrany ve Frýdku-Místku
a UTB ve Zlíně obor Chemie a technologie potravin. Ve
volném čase ráda čtu, zahradničím a různě tvořím.
Ladislav Zavadil
Je mi 63 let. Jsem rodilý Žeranovják, ženatý a mám tři
dospělé dcery. Většinu profesního života (23 let) jsem
pracoval na Městském úřadu v Hulíně postupně jako referent, vedoucí živnostenského odboru a tajemník. Členem zastupitelstva obce Žeranovice za Sdružení nezávislých jsem 8 let, z toho 4 roky místostarostou.
Ludmila Martincová
Mám 45 let. Do Žeranovic jsme se přistěhovali v roce 2012, opravili jsme si dům, ve kte-
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rém
vychováváme
tři
děti.
Pracuji
jako
kuchařka. Ve volném čase se ráda zúčastňuji akcí pořádaných Žeranovickými maminkami, ke kterým patřím.
Michal Maňák
Narodil jsem se 17. 9. 1989. V Žeranovicích bydlím od
roku 2016. S manželkou vychováváme jednu dceru. Pracuji jako policista. Mezi mé záliby patří hasičský sport
TFA, fotbal a šachy.
Petra Miklíková
Je mi 35 let a do Žeranovic jsme se nastěhovali po svatbě
na podzim v roce 2013.
V domě bydlím s manželem a dvěma dětmi a moc se
nám v naší vesnici líbí. V zastupitelstvu působím 4 roky
a společně s maminkami se zapojujeme do různých akcí,
jako jsou čarodějnice nebo bazárek. Baví mě čteni, kolo,
posezení s přateli a společně s manželem podporujeme
místní hasiče.
Jiří Vaňhara
Je mi 31 let. Jsem rodák ze Žeranovic a bydlím na Bařině, kde jsme si s manželkou postavili dům. Vystudoval
jsem obor mechatronik a nyní pracuji jako hasič - spojový technik ve Zlíně. Mezi mé záliby patří plavání a rekreační cyklistika.
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SPOLEK ŽEN
Milí naši občané.
Spolek žen opět fungoval na plné
obrátky. Velikonoční setkání, návštěva kina, procházky, výstavy,
nějaká ta brigáda nebo babinec
s oslavou či jen tak.
Pochválit se však můžeme našim
tanečkem na "Setkání s důchodci". Mrzí nás, že seniorů se sešlo
málo, a tak se ti, co nepřišli, připravili o hluboký kulturní zážitek
a taky o řízek se salátem.
Další akcí, kterou chci vyzved-
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nout, je náš zájezd do Jičína na
klobouky a do muzea generála
Laudona, do zámku v Kuníně a do
Kopřivnice na Tatrovky. Závěr zájezdu byl opět u nás na zámečku
s heligonkou Svatě Andrýska. Zájezd do Moravského Krumlova
jsme posunuli kvůli reservaci na
22. října.

storách nově opraveného sálu
na zámku. Chtěla bych Vás zároveň poprosit o zapůjčení, pokud
vlastníte nějaké staré hračky. Na
výstavě bude možnost si zakoupit
pokojové i venkovní rostliny a výrobky našich kuchtiček. Těšíme
se na Vás a přejeme krásné babí
léto.

Teď bych Vás chtěla pozvat na
Za Spolek žen Jitka Řiháková
výstavu podzimních květin, vazeb
a výstavu starých hraček, která se Pokud nám to covid dovolí, bubude konat po dobu konání voleb deme pořádat 10. prosince Vá23.- 24. 9., a v neděli 25. 9. v pro- noční koncert s prodejem vánočních svícnů.
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
V neděli 29. května při mši
svaté v 9:30 hod. v kostele sv.
Vavřince přijalo 13 dětí první
svaté přijímání. Slavnost to byla
obrovská. Děkujeme rodičům,
kteří své děti k tomuto okamži-

ku přivedli a neustále vedou
k Pánu Bohu. Děkujeme všem,
kteří se podíleli na organizaci
této slavnosti: panu varhaníkovi, který kytarou doprovodil
děti z náboženství při zpěvu

písně Můžeš mít radost, sboru, lektorům, paní Janochové
za květinovou výzdobu, uklízecí
skupince, pánům kostelníkům,
ministrantům a samozřejmě našemu panu faráři Radkovi.

NOC KOSTELŮ
Byli jsme velmi rádi, že po covidové pauze i po
několika letech, kdy se naše farnost do Noci kostelů nezapojovala, jsme se mohli na Noc kostelů
10. 6. 2022 setkat při překrásném koncertu sboru
Divinum Wallachian Choir.
I přes ohlášení koncertu na poslední chvíli byl
kostel Vámi naplněn do posledního místa a i díky
vřelému publiku zde byla neopakovatelná atmosféra, která dotvářela nádherný umělecký zážitek.
Děkujeme dámskému pěveckému sboru Divinum
Wallachian Choir, kéž k nám brzy znovu zavítají.
POUŤ NA SV. HOSTÝN
Ráno v sobotu 2. července farníci ze Žeranovic,
Rackové a Horního Lapače téměř zaplnili celý jeden autobus a vyjeli jsme na naši tradiční pouť
na sv. Hostýn. Chtěla bych moc poděkovat panu
Potůčkovi a KDU-ČSL Racková za organizaci a zajištění autobusu. S otcem Radomírem Němečkem jsme se zúčastnili mše svaté v 9:00, kterou
jsme mohli prožít společně s poutníky putujícími ze sv. Kopečku přes Štípu na Velehrad. Po mši
svaté následovalo volno na občerstvení a osobní modlitbu. Velkým zpestřením bylo setkání
veteránů na jejich pouti, venku v okolí baziliky
jsme mohli obdivovat několik desítek krásných
starých aut, které vyjely na vrchol sv. Hostýna.
Po požehnání, které začínalo ve 13:15, jsme se
vydali domů.
Děkujeme otci Radomírovi za odsloužení mše
sv., všem poutníkům z naší farnosti a hlavně
Panně Marii, která nás celou poutí provázela
a držela nad námi svou ochranou ruku.
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MISIJNÍ KOLÁČ
V neděli 12. 6. se nám podařilo po dlouhé době
uspořádat Misijní koláč. Děkujeme všem, kteří si
misijní koláč zakoupili a přispěli tak na Papežská
misijní díla. Jsme rádi, že se prodal do poslední-

ho koláče. Obrovský díl patří všem, co do koláče
přidali ze svého, napekli a donesli koláče k prodeji. Věřím, že se nám tradici Misijního koláče
podaří obnovit.

VAVŘINECKÁ POUŤ
Pouť ke sv. Vavřincovi se letos konala v neděli
14. 8. Obě poutní mše v 8:00 i v 10:00 celebroval náš otec P. Radomír Němeček. Děkujeme
moc všem farníkům, kteří se podíleli na orga-

nizaci obou mší. Také malým i velkým hasičům
a dechové hudbě, kteří dotvářeli atmosféru první mše a poté i krásného průvodu na zámek.

POZVÁNÍ NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

Moc se těšíme na NEDĚLI 18. ZÁŘÍ, kdy očekáváme olomouckého biskupa Mons. Antonína Baslera, který by měl v naší farnosti udělovat svátost biřmování. Pohovory s biřmovanci a katecheze se
nám pomalu blíží ke konci. Chtěla bych moc poděkovat farníkům, kteří si pro nás připravili krásné
katecheze: paní Zdeně Janochové a manželům Žižlavským.

Zpravodaj obce Žeranovice
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OKRSKOVÉ ZÁVODY 2022
Jako každý rok, tak i letos pořádal Okrsek Žeranovice závody. Organizace závodů byla tento rok na
našem sboru. Závody proběhly v sobotu 21. května
na místním fotbalovém hřišti. Soutěžilo se v disciplínách požárního útoku a běhu na 100 metrů
s překážkami v kategoriích muži, ženy, starší žáci,
mladší žáci a jednotlivci. V kategorii mužů zvítězilo celkově družstvo z Lechotic. Žeranovice získaly
v této kategorii 3. a 5. místo. V kategorii ženy vyhrály Martinice, v kategorii starších žáků byly Žeranovice na třetím místě a v kategorii mladších žáků

byly naše děti na druhém a třetím místě.
Za náš sbor v disciplíně běhu na 100 metrů s překážkami nás reprezentovali tři muži a jedna žena
- Martin Řihák, Michal Petřík, Michal Maňák a Petra Sivková. Počasí nám přálo a všichni získali jako
bonus krásné opálení. Nechybělo ani občerstvení,
cukrová vata, poháry a medaile. Po ukončení soutěže skončili v kádi se studenou vodou všichni oslavenci toho víkendu a mnozí jiní.
Lucie Vaňharová, SDH Žeranovice

TFA
Letos členové SDH Žeranovice poprvé vyzkoušeli
v rámci seriálu Moravské ligy hasičské závody spočívající v silovém víceboji. Zkratka TFA z anglického
toughest firefighter alive v překladu nejtvrdší hasič přežije u nás známo jako Železný hasič. Jedná
se o závod simulující zásah hasiče na místě mimořádné události, kdy si daný závodník sáhne až na
úplné dno fyzických sil. Soutěž spočívá v překonání
několika překážek hasičem oblečeným v plném zásahovém oděvu včetně dýchacího přístroje. Celková váha závodníka s výstrojí roste o cca 20 kg.

Disciplíny závodu jsou závislé vždy na pořadateli daného závodu, ale základní kostra je pokaždé
stejná. Jedná se o roztažení hadic na vzdálenost 40
metrů, překonání 2m bariéry, bouchání kladivem
v určitém počtu nahoru a dolů v překážce nazývající se Hammerbox, transport 80kg figuríny na určitou vzdálenost, a nebo třeba převracení traktorové
pneumatiky o váze 190 kg a spoustu dalších disciplín. A abyste si nemysleli, tak těchto závodů se samozřejmě účastní i ženy, které mají stejné podmínky jako muži jen jejich disciplíny se váhově malinko
liší. A pokud Tě jako čtenáře zajímá víc, přijď se na
nějaké podobné závody podívat. Třeba na ty, co se
budou pořádat příští rok u nás v Žeranovicích. Samozřejmě od prvních závodů uběhla nějaká doba
a za tento čas jsme zvládli vyrobit spoustu překážek, které dnes již plně využíváme při tréninku na
místním fotbalovém hřišti. Tímto článkem bych
chtěl poděkovat všem členům SDH za podporu
a zejména pak členům Simoně Zapletalové, Vítkovi
Janečkovi a Lukášovi Langerovi za aktivní přístup
při tréninku, na závodech a při shánění a výrobě
vybavení a překážek k trénování.
Michal Maňák

Zpravodaj obce Žeranovice
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OHLÉDNUTÍ ZA ČINNOSTÍ JSDH ŽERANOVICE
Bohužel se ozýváme po delší době, to ale neznamená, že se nic nového u nás neděje. Právě naopak, máme tolik práce a činností, že nevím, kde
dříve začít. Minulý rok psal starosta obce o pořízení nového zásahového vozidla, a to cisternového automobilu. Jenomže zde celá věc neskončila
a bylo potřeba udělat velkou fůru práce na vozidle.
Vyrobili jsme novou nástavbu pro uložení vybavení, udělali nové elektrické rozvody, vyvařili nádrž
a v neposlední řadě bylo naším úkolem projít s autem technickou kontrolou. To se naštěstí povedlo.
Poté následovalo zapsání vozidla do výjezdu. Naše
“nové auto“, kterému přezdíváme autobus, se
v podstatě ihned zapojilo do práce, a to především
do pomoci našim občanům. S cisternou jezdíme na
technické pomoci, např. likvidace vosího hnízda,
pročištění kanalizace, úklid naplaveného bláta na
vozovce k požárům apod. Nezbývá, než obci poděkovat za pořízení tohoto automobilu, který byl tento rok využíván hlavně na likvidaci požárů. V neděli
13. 2. 2022 v osm hodin ráno jednotka spěchala
do Lechotic. Byl vyhlášen požární poplach, protože začal hořet komín na rodinném domě. Naštěstí
se tento živel podařilo velmi rychle zkrotit a nepostihl další části domu. Koncem března v nočních
hodinách byl opět vyhlášen požární poplach, a to
v místní části Bednárna. Oheň si zde vybíral svou
daň na suché trávě. V neděli 24. 7. v šest hodin
ráno naši hasiči zamířili do nedalekého Holešova.
V místní části Novosady začal hořet neobydlený

rodinný domek. Plameny zachvátily celou střechu.
Hasiči se podíleli na likvidaci požáru, a to v dýchací
technice. Den na to v odpoledních hodinách vyjela jednotka opět k požáru, a to do Lukovečku. Zde
zasáhl požár lesní porost na rozloze asi třech hektarů. Les hasilo několik profesionálních a dobrovolných hasičů. Na pomoc musel přiletět vrtulník
policie ČR, který pomocí tzv. bambi vaku shazoval
ze vzduchu vodu přímo na požářiště, protože se
ohnisko nacházelo v těžko přístupném terénu. Hasičům se podařilo zlikvidovat požár až druhý den
dopoledne.
A v neposlední řadě týden před Vavřincem jednotka společně s hasiči z Holešova likvidovala požár
odpadu na polní cestě pod kravínem. Pole bylo naštěstí vymlácené a zahozený vajgl nezpůsobil žádné škody. Tento rok zasáhlo celou naši zemi velké
sucho. Nejhůře na tom ale byli bezpochyby obyvatelé Hřenska. Všichni víme, že tuto oblast postihl velký požár lesů a travních porostů, a to přímo
v Národním parku České Švýcarsko. Na místo požářiště byly vyslány profesionální a dobrovolné jednotky z celé republiky. 5. srpna v ranních hodinách
odjel od požární stanice Kroměříž odřad k vystřídání a doplnění stavů v Hřensku. Žeranovští hasiči se
přímo na místě účastnili hasebních a likvidačních
prací a to nepřetržitě po dobu 3 dnů. Na místě zasahovali Antonín Andrýsek, Lukáš Langer, Michal
Petřík a Antonín Vyňuchal. Za velkou reprezentaci
naší obce a odvedenou práci těmto hasičům velice
děkujeme.
Martin Řihák

Zpravodaj obce Žeranovice
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NAŠI SPORTOVCI SLAVÍ
V letošním roce oslaví náš sportovní klub SK Žeranovice sedmdesát let svého trvání. Myslím, že
se opravdu nemáme za co stydět, protože náš
areál vskutku vzkvétá. Každý rok se udělá spousta práce a mám pocit, že je to vidět. Velkou zásluhu na tomto díle má bezesporu předseda klubu
pan František Čelůstka, který obětuje zvelebování našeho sportoviště spoustu času, energie
a osobní invence. Samozřejmě nejde, aby takový úkol zvládl jen jeden člověk, a proto bych rád
jmenoval některé další obětavé nadšence jako
jsou třeba pan Zdeněk Dokoupil, pan René Košina, pan Milan Janál, pan Stanislav Zámorský,
pan Vladimír Andrýsek, ale také spousta dalších,
kterým se tímto moc omlouvám, že není prostor
k tomu, abych všechny vyjmenoval. Ještě bych
rád tímto poděkoval vedení obce, která naši činnost hojně podporuje.
Rád bych v těchto řádcích připomenul, že areál
hřiště SK Žeranovice využívá přibližně 60 aktivních registrovaných sportovců a spousta neregistrovaných, funguje u nás nohejbalový spolek
a několikrát týdně na našem hřišti trénují hasiči.
V současné době hrají mistrovské soutěže tři
mužstva, která vede pan Karel Klimek, který ačkoliv chtěl vloni skončit trénuje všechny tři. Za
to, že vychoval celou jednu generaci našich mladých, a dál se jim aktivně věnuje, mu patří můj
hluboký obdiv a poklona. Spoustu času při přípravě fotbalistů obětují také pan Roman Klimek
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a Marian Dobeš, ale opět spousta dalších obětavců, kteří nešetří časem a jsou vždy připraveni
pomoci. Patří jim také obrovský dík.
Mužstvo žáčků prochází nyní složitým obdobím,
protože máme jen mladší žáky, ale většina našich
kluků spadá do kategorie přípravka. Tímto se totiž může stát, že budou nastupovat proti soupeřům, kteří jsou až o tři roky starší, což je v tomto
věku (5 až 8 let) obrovský rozdíl.
Po dvaceti letech máme u nás družstvo dorostu
a všichni, kteří u nás hrají, jsou našimi odchovanci a na úvod sezony porazili po velmi hezkém výkonu favorizovaný Holešov 3 : 2, což slibuje velmi
zajímavou podívanou pro další utkání. Je ale také
pravdou, že několik fotbalistů hraje zároveň i hokej, takže nám při losování mistrovských zápasů
ostatní soupeři vyšli vstříc a soutěžní utkání byla
přesunuta na neděli, kdy se hokej nehraje.
A muži v minulé sezoně postoupili do okresního
přeboru, kde bychom vzhledem ke kvalitě našeho kádru měli hrát pohodlně v horní části tabulky. Alespoň dosavadní výsledky a herní projev
tomu nasvědčuje.
Popřejme našim sportovcům hodně úspěchů
a radosti z dosažených výkonů a my všichni ostatní se můžeme těšit, že se bude na co koukat.
Miroslav Odstrčilík
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Žeranovice
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

KVĚTEN - ZÁŘÍ
JUBILEUM 50 LET

Rajnohová Monika, Rajnoha František, Kovář Miroslav, Bouška Václav

JUBILEUM 55 LET

Sedláček Petr, Sklenářová Jiřina, Šimunová Simona

JUBILEUM 60 LET

Kadlčák Radomír, Sivková Marie, Pavelka Josef, Langrová Alena, Hanák Milan

JUBILEUM 65 LET

Zapletal Miroslav, Divílek Miroslav, Divílková Marie, Khainová Dana,
Dokoupilová Marie

JUBILEUM 70 LET

Waldová Bohuslava, Kopřivová Blažena, Kadlubová Hana, Gargulák Oldřich

JUBILEUM 80 LET

Totková Božena

JUBILEUM 85 LET

Čapková Emílie, Řiháková Marie

JUBILEUM 90 LET

Kučerová Milada

NAROZENÍ
ÚMRTÍ

Hubík Filip, Kollár Filip, Šidlíková Elena
Cahlová Božena, Odstrčilová Milada

SBĚR
STARÉHO PAPÍRU
Kontejner bude přistaven na parkovišti u sálu

Od 22. 9. 2022 do 26. 9. 2022
Děkujeme,
že se přidáte!!!
Základní škola a mateřská škola Žeranovice
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