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Milí spoluobčané,
zdánlivě nemožné se stává skutkem a konečně se
vám do rukou dostává letos druhé vydání obecního časopisu Žeranovják. Po dlouhé odmlce se tak
můžete ohlédnout do „hódně“ vzdálené minulosti
naší obce a pročíst si, co se událo za letní i podzimní období. Letošní rok uběhl zase jako voda a my
jsme se pořádně nestačili ani nadechnout a už je
přede dveřmi ten další. Vstoupili jsme do období
adventu a ze všech stran slyšíme, že to je právě ten
správný čas pro to, abychom se pozastavili a uvědomili si, v jak hektické době žijeme. Ale my ne,
my se stejně pořád za něčím ženeme, pracující lidé
mají práce po krk, ženy v domácnosti až nad hlavu
a mnohdy ani důchod nezajišťuje klid a pohodu.
Před Vánoci jako by se vše ještě nakumulovalo, musí se stíhat
h termíny, nákupy,
k
úklidy,
kl d výzdoby
d b a kd
kdo ví co
dalšího. Je to smutné, protože to hlavní si za peníze stejně nekoupíme a v uklizeném domě nám nebude líp, pokud
si do něj nevneseme lásku. Nebudu nám přát, abychom se úplně zastavili, musíme jít s dobou, ale nezapomínejme
na to, že tančit se má jen tak rychle, jak hraje muzika. Přeji vám krásný a kouzelný vánoční čas, buďte na sebe
hodní a milujte svou rodinu. Do nového roku pak dostatek zdraví a hlavně štěstí. I když pod pojmem štěstí si
každý představuje něco jiného… To moje například právě běhá po obýváku, zpívá a dělá binec.  Hezké Vánoce
a šťastný nový rok!
Hana Helsnerová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI ROKU 2016
50 let

60 let

70 let

De Oliviera Pedrosa Renata
Icelová Jana
Gořalíková Zuzana
Andrýsková Karla
Kadlčáková Eva

Řihák Miroslav
Zapletal Zdeněk
Polách Rostislav
Sedláčková Věra
Maková Magda
Žůrek Josef
Fuksa Josef
Krajča Luděk
Vyňuchal Antonín Václav
Šváb Miloslav

Klimková Eva
Totková Marta
Vojáček Josef
Řihák Antonín
Andrýsková Marie
Dobešová Marie
Odstrčilová Jarmila
Petráš Jaroslav
Vajda Milan
Bezděčík Ladislav
Vávra Jan

80 let

Žůrková Marie
Voráčková Marie
Špringlová Zdeňka
90 let

Řiháková Anežka

NAROZENÉ DĚTI V ROCE 2016

ZEMŘELÍ V ROCE 2016

Vydrová Marie
Andrýsková Eliška
Novotná Marie
Dohnal Jakub

Činoch Jindřich
Drahotuský Drahomír
Konečná Marie
Bočková Marie

VÁNOČNÍ STROM SVÍTÍ I V ŽERANOVICÍCH
V naší obci se již
tradičně na první adventní neděli scházejí občané na místní
návsi, aby si společně
popovídali, přispěli
na dobrou věc, slavnostně zapálili první
adventní svíci a rozsvítili vánoční strom.
I letos se sešly desítky lidí a společně nasály předvánoční atmosféru. Po projevu
starosty obce Stanislava Němce a místního faráře Antonína Ptáčka předvedly svůj talent
děti z mateřské školy a poté následovalo úžasně
nacvičené představení dramatického kroužku,
který navštěvují děti místní základní školy. Součástí této akce je každoročně také charitativní jarmark, jehož výtěžek poputuje na pomoc potřebným. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno
také občerstvení v podobě čaje, svařáku nebo zvěřinového guláše.
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