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Milí Žeranovjáci,
všimli jste si, že ten čas utíká stále rychleji a rychleji?
Člověk v lednu mrkne, otevře oči, a je květen. A proto
k vám, s drobným zpožděním, dorazil časopis Žeranovják. Prozradí, co se v úvodu roku událo, podařilo, možná
i trošku nepodařilo, a také, co se chystá. Život nám jako
nezastavitelný kolotoč nabízí různé výhledy, různé úhly
pohledu, různé polohy. Stejně jako na ruském kole jsme
někdy dole a někdy nahoře. Stejně jako na autodromu
občas narazíme. Stejně jako na horské dráze se vezeme
do zatáček, tak i v životě musíme několikrát šlápnout vedle, abychom našli ten správný směr. Důležité ale je, abychom se nakonec ocitli na labutích a podívali se na vše
s nadhledem. A stejně jako na pouti je důležité i v životě
si každou chvilku pořádně užít. Protože jsme tady jen jednou, děti máme malé jen jednou, 18 nebo 50 let
máme také jen jednou. Snažme se žít ten život naplno, protože to, co prožijeme, to už nám nikdo nevezme. Žijme tak, ať máme na co s úsměvem vzpomínat.
Hanka Helsnerová

Srdečně Vás zveme na

DĚTSKÝ DEN
7. června 2019 v 1630
na hřišti v Žeranovicích
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INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA
Necelé dva měsíce po zvolení nového vedení obce Předpokládaný schodek ve výši 3 000 000,- Kč bude
se ve čtvrtek 20. prosince 2018 konalo v zasedací uhrazen z finanční rezervy, kterou si obec vytvořila
místnosti na zámku 2. zasedání zastupitelstva.
úspěšným hospodařením v předchozích letech.
Zastupitelé na něm mj. pověřili Mgr. Petru Smolovou zastupováním školy do jmenování nového ředitele nebo ředitelky, schválili rozpočtové opatření
č. 13/2018, mimořádný příspěvek Základní škole
a mateřské škole Žeranovice a rozpočtové provizorium na období 1.1.2019 do přijetí rozpočtu obce.

Členové zastupitelstva také stanovili sazby pronájmu obecních zařízení, jmenovali místostarostu
Františka Gořalíka a předsedkyni finančního výboru
Janu Janečkovou členy školské rady za zřizovatele
a v závěru jednání schválili tři smlouvy s firmou E.ON
o zřízení věcných břemen na obecních pozemcích.

Na 3. zasedání ZO, které se uskutečnilo 21. února Kompletní text zápisů ze všech veřejných zase2019, byl rozpočet na tento rok schválen s plánova- dání je k dispozici na internetových stránkách:
nými příjmy 13 622 250,- Kč a výdaji 16 622 250,- Kč. www.zeranovice.cz.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 7. dubna 2019 se v zasedací místnosti obecního úřadu na Zámečku v Žeranovicích, uskutečnilo
vítání nově narozených dětí v období od 1. ledna
2018 do 28. února 2019. Pan starosta Ing. Antonín
Vyňuchal přivítal do naší obce celkem 12 malých
občánků. Vítání bylo rozděleno na dvě skupiny.
V 9h. byly přivítány tyto děti: Teo Lauman, Julie
Řiháková, Jonáš Konečný, Jakub Dvořáček a Václav
Saramák. V 10. 30h. pak tyto děti: Prokop Martinec, Viktorie Vybíralová, Josef Pumprla, Simona
Klimková, Theodor Zimčík, Florián Řihák a David
Klimek. Každé dítě dostalo finanční dar, bodýčko
s nápisem Občánek Žeranovic, plyšového „kocúra“
a maminky květiny. Během této slavnosti vystoupily v kroji Anička Vyňuchalová a Janička Vybíralová, řekly nám básničky a zazpívaly, na housle krásně zahrála Monika Ponížilová. Za obecní
zastupitelstvo přeji našim malým občánkům
hlavně hodně zdraví, štěstí a rodičovské lásky.
				
Petra Miklíková

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

Starosta obce vyhlašuje
FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ
ZAMĚŘENOU NA FOTOGRAFIE
S TÉMATIKOU OBCE ŽERANOVICE.
Tyto fotografie mohou být z různých
akcí a míst, mohou být pořízeny
i v dřívější době, upravované,
koláže, a jiné.
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Nejzdařilejší díla budou umístěny do
kalendáře na rok 2020 a první tři neúspěšnější budou odměněni. Fotografie
posílejte na adresu zeranovice@volny.cz.
V měsíci říjnu 2019 by byli fotografie
prezentovány na chodbě obecního úřadu a a na webových stránkách.

Těším se na hojnou účast, Antonín Vyňuchal
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KNIHOVNA
Vážení a milí čtenáři,
ráda bych se Vám představila. Jmenuji se Veronika
Cholastová a od ledna 2019 pracuji jako knihovnice v obecní knihovně. Vy, kteří knihovnu pravidelně
navštěvujete, jste již zaznamenali změnu v otevírací
době. Aktuální výpůjční doba knihovny je v pondělí
a ve středu od 18 do 20 hodin.
Mezi novinky letošního roku patří také internetové
stránky. Nově jsem založila i facebookovou stránku,
kde nás můžete sledovat. Během uplynulých měsíců
v knihovně proběhlo několik akcí. Na konci ledna jsme se
společněsezástupciobceaholešovskéknihovnyrozloučili s dlouholetou knihovnicí paní Jarmilou Odstrčilovou.
V únoru jsem v knihovně přivítala děti ze školní družiny. Bylo to naše první setkání a užili jsme si zábavné
odpoledne plné vyprávění a her.
Zajímavou besedu „Komiks u nás a ve světě“, připravenou pro žáky 1. - 5. ročníku, k nám v březnu přivezla pracovnice holešovské knihovny.
Na svátky jara jsme se v knihovně připravili společně
s dětmi ze školní družiny. Nejenže jsme si připomenuli
velikonoční tradice, ale také jsme se společně pustili
do tvoření a knihovnu jsme vyzdobili zajíčky. Děti si
také prolistovaly a vypůjčily spoustu zajímavých knih.

PODĚKOVÁNÍ

Jménem holešovských knihovnic bych chtěla poděkovat Mgr. Jarmile Odstrčilové, dlouholeté dobrovolné
knihovnici Obecní knihovny Žeranovice, metodicky spadající pod holešovskou knihovnu. Paní Odstrčilová se
v prosinci roku 2018 na vlastní žádost rozloučila s prací knihovnice. Její rozhodnutí nás velmi mrzí, neboť po
celou dobu její knihovnické práce patřila žeranovská
knihovna mezi nejlepší. Během svého aktivního působení ve funkci ředitelky Základní školy v Martinicích,
ale i v době odchodu do důchodu se věnovala práci
v knihovně ze všech sil. Její činnost byla všestranná, dokázala do knihovny přitáhnout jak dětské čtenáře, tak
i dospělé návštěvníky, které v posledních letech vítala
v pěkném prostředí knihovny na žeranovském zámku
milým úsměvem a slovem. Plnila přání svých čtenářů,
ráda nakupovala nové knihy, v knihovně vytvořila mimořádnou knihovničku regionální literatury, shromáždila fotografie a dobové dokumenty, které se jí poda-
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Díky spolupráci knihovny se školní družinou jsme se
v rámci Mezinárodního dne dětské knihy (každoročně
připadá na 2.4.) přidali k projektu „Čtení pomáhá“. Registrovali jsme starší děti z družiny a do projektu jsme
se aktivně zapojili s knihou od Karla Čapka Dášeňka.
Dále bych ráda zmínila besedu pro základní školu na
téma „Čeští ilustrátoři knih pro děti a mládež“ i besedu
pro mateřskou školku na téma „Máme rádi zvířata“.
Vdubnunásopětnavštívilyidětizeškolnídružinyavkvětnu bychom rádi pasovali naše prvňáčky do řad čtenářů.
Doufám tedy, že řady našich pravidelných čtenářů
se rozrostou nejen díky našim nejmenším návštěvníkům, ale že i Vy ostatní k nám najdete cestu. Budu
se těšit na setkání s Vámi.

Veronika Cholastová

řilo získat od žeranovských občanů a rodáků. Ve své
práci byla velmi obětavá, starším a handicapovaným
spoluobčanům nosila knihy až domů. Pravidelně přispívala i do čtvrtletníku obce Žeranovják, pro občany
organizovala besedy a přednášky, stejně tak i pro děti,
aktivně se zapojovala do kulturního a společenského
života obce. Skvěle zvládala i počítačovou techniku,
např webové stránky knihovny vždy patřily svým obsahem k těm nejlepším. Že její práce knihovnice byla
opravdu výjimečná, o tom svědčí i ocenění „Knihovník Zlínského kraje 2013“, které za svou práci získala.
Paní Mgr. Jarmile Odstrčilové přejeme do dalších let
hodně zdraví a rodinné pohody a věříme, že se stále
budeme v knihovně setkávat.

Za Městskou knihovnu Holešov I. Železná
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V sobotu dne 5. 1. 2019 také naší obcí putovaly skupinky králů – koledníků a přinášely do domovů požehnání, když posvěcenou křídou psaly
u vstupů K+M+B 2019, to znamená, Bůh žehnej
tomuto domu. Koledníkům požehnal otec Antonín v pátek 4. 1. v podvečer při mši svaté. Jsme
velice potěšeni, že díky panu starostovi se nám
oproti loňsku podařilo zajistit čtvrtou skupinu
tříkrálových koledníků. Děkujeme všem dětem
i vedoucím skupinek za jejich obětavou službu
a velký peněžní výtěžek Tříkrálové sbírky, jehož
většinová část byla použita na potřeby holešovské charity, která zajišťuje sociální a zdravotní
služby i v naší obci. Nyní probíhá v žeranovické
farnosti už několikátým rokem Postní almužna.

Farníci si hodí do papírové kasičky od charity peníze za jimi odřeknuté věci v rámci jejich osobního půstu. Kasičky se na Květnou neděli odevzdávají v kostele, výtěžek jde opět Charitě.

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI
Dopoledne dne 9. 2. se konal adorační den, kdy
jsme se modlili před vystavenou Nejsvětější svátostí. Děkujeme všem, kteří se adoračního dne

zúčastnili, v modlitbách se spojili s bohoslovci
naší arcidiecéze a strávili část svého času před
Tváří Kristovou.

DUCHOVNÍ OBNOVA
V pátek 29. 3. do naší farnosti opět zavítal otec
Miroslav Jáně, jehož vědomosti a moudrost od
Pána Boha jsou výjimečné. Sloužil nám mši a po
ní si pro nás nachystal několik povzbuzujících slov
do postní doby. Připomněl nám, že bychom svůj
život měli prožívat radostně nejen o svátcích, ale
každý všední den.
MISIJNÍ KOLÁČ
Celá církev s papežem Františkem se připravuje na mimořádný misijní měsíc říjen 2019. I my
jsme se do přípravy zapojili a na neděli 7. 4.
jsme ve farnosti nachystali misijní koláč. Děkujeme všem, kteří svá srdce nachystali pro chudé
v misijních zemích, a tak vyjitím ze své sobeckosti svá srdce připravili i pro Krista, ať už tím,
že zdarma napekli, koláč zabalili nebo si ho zakoupili. Na krabičkách s misijním koláčem jsme
si domů mohli donést i natištěný citát z Bible
nebo výrok svatého člověka. Výtěžek opět poputuje na Papežská misijní díla.
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CO NÁS VE FARNOSTI ČEKÁ:
11. 5. Farní pouť
(Frýdek, Hrabyně, Hukvaldy, Příbor)
18. 5. Pouť u kapličky sv. Jana Nepomuckého
v Žeranovicích
2. 6. Misijní koláč
16. 6. První svaté příjímání
13. 7. Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová
kněžská a řeholní povolání (Olomouc)
11. 8. Svatoavřinecká pouť
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI
FARNÍ DEN
V postní době na radostnou neděli 31. 3. se naše
farnost sešla v sále U Sedlářů, aby oslavila farní den. Čestným hostem byl P. Karel Hořák, který
působí ve farnosti Panny Marie v Kroměříži. Otec
Kája nás svým radostným povídáním potěšil, rozesmál a nakazil svým nezdolným optimismem
a elánem. Naše malá farnice Elenka Smetanová
z Rackové předvedla krásný a profesionálně odvedený sportovní výkon v aerobiku. Spolupráci se
sousedy jsme si mohli vyzkoušet při hře kooperativní bingo. A kdo chtěl soutěžit sám za sebe, tak
mohl zkusit štěstí v tombole. Ani letos nemohlo
chybět zavzpomínání na loňský rok ve farnosti při
projekci fotografií. Děkujeme Vám všem, kteří jste
přišli a vytvořili úžasné společenství. Velké díky
všem, kteří napekli, nachystali občerstvení a jakkoli pomohli pastorační radě s organizací.

ŽERANOVSKÉ MAMINKY
V sobotu 23. března 2019 na Sále u Sedlářů
uspořádaly Žeranovské maminky za podpory
jejich mužů, přátel a obecního úřadu VII. Žeranovský bazárek jaro - léto. Po spuštění rezervací
bylo úžasných 64 míst obsazených do dvou hodin. I přesto, že se prodejní dveře otevřely až
v 9hod., první nakupující maminky přišly již
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v 8 hod a 3minuty. Bazárek navštívilo přes
120 nakupujících. Již teď se připravujeme na
další bazárek, který proběhne 21. září 2019.
Děkujeme všem za pomoc.

Za Žeranovské maminky Romana Vyňuchalová
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NAŠE ŠKOLA
V MINULÉM ČÍSLE JSEM PSALA O MALÝCH ZMĚNÁCH VE ŠKOLE…
ČR, zúčastnili jsme se přírodovědné soutěže, vyzkoušeli jsme celostátní matematickou soutěž,
připravujeme se na závody ve štafetovém běhu
a fotbalu, chystáme se na anglickou soutěž, vyhlíželi jsme zápis do 1. třídy a později i do mateřProto vám jen napíši postupný vývoj pocitů: ské školy. Třpytivý sníh napadl a roztál, vykvetly
4. 12. těsně po obědě - lítost a šok, 4. 12. pozdní jarní květiny, čas trochu uklidnil nekonečný oceodpoledne - šok a zklamání, 4. 12. večer - děs án našich pocitů.
a bezesná noc (s tou jsme již kamarádky..). Byla
to krutá rána, když člověk, kterému jsme věřili Víme, že ve škole jsme pro vaše děti. Chceme jim
a podporovali jej, se najednou tak ukáže. Dochá- dopřát pohodlné, krásné dětství, ale hlavně bozelo nám plno věcí, byli jsme zaskočeni a dost haté vzdělání předškolní i školní. To je ten správpřekvapeni. Ale protože byl prosinec, měsíc oče- ný lék na naše raněná srdce. Dost to bolí, když
kávání a pro děti kouzelný měsíc, tak jsme někteří zklame kamarád, ale člověk nikdy neví, co osud
ze školy „fungovali“ na milion procent. Nechtěli přinese, a kam nás naše plány i sny zavanou.
jsme, aby naši smutnou, později naštvanou náladu, děti pocítily. Myslím, že se vánoční program Naší velkou mimoškolní aktivitou je příprava
podařil. Všichni jsme si užili vánoční jarmark, na besídky „Pro maminky“, do programu se zapokterém byla tak nádherná atmosféra. Cítili jsme jí všechny děti z celé školy. Tímto vás srdečně
vaši podporu. Mockrát děkujeme paní Hrančí- zveme na naši květnovou besídku. Celý program
kové za pomoc při účasti v celorepublikové akci chceme ukázat sousední škole v Rackové. Tatín„Ježíškova vnoučata“. Jistě naše přáníčka udělala kům k svátku chystáme „táborák“ a pro jejich
děti přespání ve škole, ráno se pak zapojíme do
radost.
projektu“ Čtení pomáhá.“
Z vydělaných „jarmarkových“ financí si škola
udělala výlet do Galaxie Zlín (12. 4.), mateřská Plány jsou velké a bohaté.
škola pak dne 18. 4. na výlet do ZOO Lešná. Ještě Držte nám, prosím, palce a zároveň si užívejte
jednou velké díky za všechny děti.
každý doušek pohody a klidu. Když zrovna tento
Během cesty domů si každý den vymýšlím článek
o naší situaci ve škole. Používala jsem tak výstižná slova a větná spojení, ale bohužel bych je
nemohla citovat.

Od prosince do dubna dny utekly velmi rychle, doušek není někde blízko, věřte, že ve škole či
prvňáčci dostali první výpis vysvědčení, navštívili školce na všechny své trable zapomenete.
jsme místní knihovnu, Izabelka Dvorníková vyhrá- Pěkný den vám všem!
la třetí místo okresního kola matematické olympiády, stihli jsme 3x změnit rozvrh hodin, řádně
Za kolektiv spolupracovníků Petra Smolová
jsme absolvovali audit, zvládli výslech POLICIE

Srdečně Vás zveme na

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
22. 6. 2019
na výletišti

Zpravodaj obce Žeranovice
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NAŠE ŠKOLA
ZDRAVOTNÍ SESTRY UČILY DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE POMOCÍ MAŇÁSKŮ CHRÁNIT ZDRAVÍ SVÉ
A SVÝCH KAMARÁDŮ.

SPOLEK ŽEN ŽERANOVICE
INFORMACE Z ČINNOSTI SPOLKU
Milí spoluobčané a čtenáři Žeranovjáku. Chtěla
bych Vás seznámit s činností našeho spolku v loňském roce 2018. K dnešnímu dni máme 20 členek.
Každá se v rámci svých možností zapojuje do práce,
a proto mohlo proběhout takové množství aktivit. Na
obecním domku se setkáváme přibližně 1 x měsíčně
a tam se plánuje, povídá a jen málo zpívá, což je mi
líto. První velká akce proběhla 12. 1. a tou byla beseda s cestovatelem, sportovcem a našim rodákem
Antonínem Peškou o Novém Zélandu. 28. 2. se naše
dámy vydaly do Kongresového centra na koncert
Zlínské filharmonie s názvem ,,Queen night". MDŽ
jsme oslavily na přednášce Heleny Purgerové, ,,O ženách pro ženy". 10. 3. jsme posílily vztahy při štamprlce a dobrém jídle na ,,Odpoledni pro labužníky"
s Bohuslavskýma babkama. 15. 3. jsme shlédly hru
,,Noc na Karlštejně” ve Zlínském divadle. 11. 5.se konal koncert známé dvojice Evy a Vaška, který se velmi
vydařil. Sál byl zcela zaplněn jak našimi diváky, tak i
návštěvníky z okolních vesnic. Malý výlet do Kroměříže se uskutečnil 27. 6. do Květné zahrady. V červen-
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ci nás pan Ant. Vyňuchal zasvětil do tajů chovu včel
a zpracování medu. Dík za krásnou přednášku. Další
výlet se konal 11. 10. do Sazovic do nového kostela.
Spolek žen pořádal divadelní představení ochotníků z Lukovečka pro malé i velké diváky ,,Nezbedná
pohádka". 6. 11. jsme se po lampionovém průvodu
sešly v místní knihovně, kde paní Odstrčilová připravila ,,Čtení při kafíčku". 15. 12. jsme uspořádaly ve
spolupráci s Martěnskou Omladinou vánoční koncert
,,Kouzlo vánoc". Sál byl vyzdoben vánočními svícny,
vystoupila Omladina a pak začal koncert Moravské
Veselky. Tím jsme se rozloučily s loňským rokem.
Ještě připomenu, že celý rok jsme spolupracovaly
s OÚ při pořádání vítání občánků, předávání gratulací našim občanům. Odpracovaly jsme 2 brigády
a zúčastnily jsme se pasování malých čtenářů, besedy
s důchodci a akcí pořádaných jinými spolky - pálení
čarodějnic, rozsvěcení vánočního stromku, předvánočního jarmarku ve škole atd. Sami vidíte, že program máme nabitý a věřím, že se najde mezi Vámi
nějaká aktivní holka, která by ráda přišla mezi nás.
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aneb rekapitulace dalšího proběhlého období v našem sboru:
VALNÁ HROMADA / 6. 1. 2019
Také nazývaná výroční schůze. Letos 118. valná hromada. Za celý rok ani není příležitost se sejít dospělí
i mladí hasiči dohromady, jen tento den.
Opět jsme se sešli na Sále U Sedlářů, protože je nás
hodně členů a také zveme zástupce okolních sborů
a zástupce místních spolků a rodiče mládeže.

V roce 2019 máme 32 dospělých členů a 37 mladých
hasičů. Byl zvolen nový výbor, starosta SDH přečetl
zprávu činností za loňský rok, plány na letošní rok
a jiné. Každý měl možnost se vyjádřit. Letos žádné
odměňování za zásluhy nebylo (děti už odměněny
byly) a tak se pokračovalo ve volné zábavě.

KARNEVAL / 16. 2. 2019
Již 14. rokem jsme pro děti i dospělé uspořádali karneval. Tentokrát pod tématem detektivové. Není
dané, že musí děti být převlečeny v tématu, spíše
je to pro nás pořadatele, abychom si zúžili možnosti
a neopakovali se.
I tak se sešlo hodně detektivů, policistů, vězňů, ale
i princezen, hasičů, kuchař, ovečka, mumie, víly, myška, kočka a jiné krásné masky.

menších hasičů, kterou celou zimu pilně nacvičovali,
nechyběly hry, bohatá tombola a diskotéka.
Letos přišlo okolo 70 masek a každá registrovaná
maska byla odměněna. V bufetu byla možnost k zakoupení dalšího občerstvení- novinkou byly palačinky, popcorn a chlebíčky. Díky všem přítomným.

Sál U Sedlářů byl vyzdoben v tématu: otisky prstů, lupami, šlápoty bot a obrázky detektivů, které vyrobily
děti ve školní družině. Moc děkujeme dětem a hlavně paní družinářce Lence Cholastové. Dále sál zdobily
obrysy osob, páska zákaz vstupu policie a samozřejmě balonky a girlandy.
Připravené bylo vystoupení mladých mažoretek z Holešova, malá detektivní pohádka v podání našich nejZKOUŠKA ODBORNOSTI MLADÝCH HASIČŮ / 24. 3. 2019
Jedna z disciplín pro soutěž PLAMEN jsou zkoušky
odbornosti. MH jsme na zkoušky připravovali na
trénincích, a také se připravovali doma.
Byli přezkoušení 5 člennou zkušební komisí a to ústně i písemným testem a praktickou zkouškou. Všichni úspěšně prošli.
Ve sboru mezi MH máme nové 3 kronikáře, 3 strojníky juniory a 4 strojníky. MH dostali diplomy se získanou odborností, sladkost a připili jsme si dětským
šampaňským.
Všem moc gratulujeme!

Zpravodaj obce Žeranovice
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VODĚNÍ MEDVĚDA / 2. 3. 2019
V Žeranovicích nejvíce používáme název Vodění
medvěda, Masopust. Jak jsem se z kronik dočetla, už asi 119 let chodí dobrovolní hasiči v maskách
obcí. Tak jako před lety, tak i dnes jsou hasiči odměňováni něčím dobrým např. koblihy, koláčky, řízky, langoši, chlebíčky nebo bonbóny pro děti a jiné.
Také nesmí chybět štamprle jednak k posilnění
v dlouhé cestě či k zahřátí, ale také dobrá láhev se vždy
hodí buď jako platidlo v jakémkoliv století nebo otevřít láhev při brigádách či pohoštění na jiných akcích.
Naši předci měli kulturní akce v obci jako hlavní příjem
a i my jsme rádi za finanční podporu, kterou využijeme
na vybavení sportovní činnosti nebo na údržbu majetku.
Za veškerou podporu děkujeme všem obyvatelům. Letos ulicemi mimo medvěda a jeho hlídačů prošlo několik detektivů a policistů, kteří hledali uprchlé vězně.
Vězni se chtěli schovat do vašich domovů a nabízeli
drogy. Detektiv Kluso vás prověřil a vzal si otisky prstů.
Andrej Bobiš okolkoval darovaný alkohol. Obchodníci
s bílým masem nabízeli nejluxusnější i akční zboží. Pekař
vybíral ale i rozdával nejchutnější pokrmy. Mohli jste si
adoptovat medvěda ze Slovenska. Dále jste viděli Pata
a Mata, výběr z bobulí, šaška, ukecaného mima a jiné.
I když tentokrát datum vyšel na jarní prázdniny a spousta dětí bylo na horách, i tak nás nebylo málo. Každým
rokem dětí přibývá, ale dospělých je méně a méně.
Obec se nám krásně rozrůstá, sice na Bednárnu už
nejezdíme, ale i tak průvod obcí je náročný, končíme až za tmy, ale všichni dojdou, i ti nejmenší.
Letos jsme ještě zatahovali našim kamarádům hasičům na svatbě. Nevěsta s ženichem si vyzkoušeli slalom s kočárkem a museli uhasit papírový domeček.

Zpravodaj obce Žeranovice

U nás nepochováváme basu, neumím si ani představit,
že po několikatidenní přípravě, celodenním zmrzání
a chození ještě obsluhovat, či tančit. Byla jsem ráda, že
jsem si sedla.
Chtěla bych se pokusit vyvrátit mýtus o tom, že hasiči jsou
,,banda opilců.´´ Hasičských akcí se poctivě zúčastňuji
už 18 let a nikdy jsme se nescházeli za účelem opít se či
dělat výtržnosti. Neříkám, že hasiči jsou abstinenti až na
jedince, ale v tomto případě beru i opilého jako jedince.
V dnešní době, kdy máme více dětí než dospělých a pohybujeme se okolo cest, tak si velké pití ani nikdo nedovolí, máme za děti velkou zodpovědnost a bohužel, co
řidiči předvádí na silnicích je hrůza!

Simona Zapletalová
Děkujeme za podporu rodičům a všem, kteří nám
v našem konání pomáhají.
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CO JE MASOPUST
Masopust (také nazývaný fašank, fašinek, ostatky)
je dle tradice našich předků období zábavy, hojnosti
a jídla. Lidé se veselili a užívali si hojnost jídla a pití
před začátkem půstu s blížícími se Velikonocemi.
Půst začíná 40 dní před Velikonocemi. Účelem půstu
má být soustředění věřícího na jeho duchovní růst
v rámci přípravy na největší křesťanské svátky roku,
což jsou Velikonoce.
Masopust začíná 6. ledna svátkem Tří králů a končí v úterý před Popeleční středou. Masopust patří
k původním lidovým tradicím, jeho poslední dny jsou
věnované hlavní postavě – masce medvěda. Odtud
také pochází název akce – vodění medvěda.
TRADICE MASOPUSTU
Zprávy o průběhu masopustu jsou známy už od středověku. Lidé se převlékali do maškar, prováděli rozpustilé hry a putovali ulicemi se zpěvem a tancem.
Medvěd tančí s hospodyní a za to bývá odměněn
koláči, koblihami a dalším pohoštěním, k nimž patří i štamprle alkoholu. Maškarní průvody chodily od
domu k domu, maškary v nich tančily a bavily jejich
obyvatele. Masky i průběh veselice závisel na místních tradicích.
PROČ MEDVĚD? Medvěd je původním symbolem
síly a plodnosti. Byl a dodnes zůstává hlavní postavou
všech průvodů. Jeho doprovod tvořili čerti, kominíci,
masky zvířat, cikánky, ponocný a různá strašidla s doprovodem muzikantů.
POCHOVÁVÁNÍ BASY
Vodění medvěda se zpravidla odehrává v odpoledních hodinách, před večerním pochováním basy.
Pochování basy udělá definitivní tečku za masopustními bály, hodováním a zábavami.
Večer po obchůzce končil muzikou a tancem v hospodě. Propije a projí se vše, co se v průvodu vybralo.
Masopust končí přesně o půlnoci, kdy ponocný zatroubil na roh. Často se ještě pochovala basa, ať už
skutečná, nebo figurína. Vynesla se na nosítkách ven
a pohřbila se na znamení, že na ni v následujících týdnech nikdo nezahraje.
SMYSLEM VODĚNÍ MEDVĚDA JE UVOLNIT SE
A POBAVIT.
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TUČNÝ ČTVRTEK
Je poslední čtvrtek v masopustním období- čtvrtek
před Popeleční středou.
Na Tučný čtvrtek by se mělo co nejvíce jíst a pít.
V mnoha regionech jsou symbolem tohoto dne
smažené koblihy v nejrůznějších variantách. Dříve často tučnému čtvrtku předcházely zabíjačky.
Podle tradice má v tento den člověk jíst mastného
a dopřát si piva co snese, aby byl celý rok při síle.
KALENDÁŘ AKCÍ
KVĚTEN
11. 5.
18. 5.
25. 5.
ČERVEN
7. 6.
16. 6.
		
22. 6.
30. 6.
30. 6.
ČERVENEC
6.–7.7.
20. 7.
SRPEN
9. 8.
9. – 11. 8
17. 8.
31. 8.

Hlídání májky + táborák
Hlídání májky + letní kino
Kácení máje
Dětský den
První svaté přijímání,
slavnost Nejsvětější Trojice
Ukončení školního roku
Farní pouť na Svatý Hostýn
Střelecké závody
Rybářské závody
Gulášfest myslivci
Hodová zábava Press
Vavřinecké hody
Myslivecký den pro děti
Dětské rybářské závody
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ZACHÁZENÍ S ODPADEM
Nově přibude v obci kontejner na sběr biologického odpadu. Klestí a dřevitý materiál je možné
svážet na určené místo v Třešňových sadech. Stále
platí možnost svážet celoročně velkoobjemový odpad a stavební suť v omezeném množství zdarma
do sběrného dvoru Technických služeb Holešov.

Bohužel jsem musel přistoupit k napsání tohoto
článku, jelikož se nám v obci rozmohl velký nešvar. Všichni si všímáte a upozorňujete nato, že
se neustále opakuje situace s nepořádkem kolem
odpadových kontejnerů. Apeluji na těch pár občanů, kteří tento nepořádek způsobují, aby si uvědomili, že vesnice, ve které žijí je i jejich domovem
a doma by si takový nepořádek neudělali. V blízké době budou dokoupeny tři nové kontejnery na
plasty. Dva původní zvony na sběr PET lahví budou předělány na sběr drobného kovového odpadu. Na obecním domku budou pořízeny sběrné
nádoby na použitý jedlý olej ( ukládat tyto oleje
bude možné pouze v přinesených PET lahvích),dále budou pořízeny nádoby na sběr drobného
nebezpečného odpadu a na sběr elektroodpadu.

Žádám všechny občany, aby do sběrných nádob na
tříděný odpad nedávali odpady, které tam nepatří
- jako je například stavební suť, elektroinstalační
odpad, biologický odpad ( maso, hlínu,rostliny).
Bohužel i toto se u nás v tříděném odpadu objevuje. Plastové odpady není nutné dávat mimo sběrné
nádoby, 1x měsíčně je možné ho odevzdávat formou pytlového sběru, případně přímo v Technických službách Holešov.Dále Vás žádám o vkládání
plastových odpadů do sběrných nádob i do pytlového sběru navolno, usnadňuje to práci lidem na
třídící lince.
A na závěr bych požádal o omezení odhazování
nečistot po obci, pro každý odhozený nedopalek
či jízdenku se musí někdo jiný sehnout.
Prostředí kolem sebe si děláme sami,
Antonín Vyňuchal

POSEZENÍ S DŮCHODCI
V pátek 12. dubna bylo na Sále U Sedlářů rušno.
Kulturní komise a zastupitelé obce v čele se starostou pořádali tradiční besedu s důchodci.
Účastníci měli zajištěn přívoz i odvoz, aby pro
ně byla akce dostupnější. Na úvod k našim spoluobčanům promluvil starosta obce Ing. Antonín
Vyňuchal. Všichni měli možnost nahlédnout do
obecních kronik a při kafíčku a zákuscích se zapojit do debaty. V kulturním pásmu se pak představily děti z dětského folklorního souboru Konopka
ze Sazovic spolu s muzikou Luňák. Po večeři pak
při pohárku vína pobesedovali, zazpívali si i zatancovali při muzice do pozdních nočních hodin.
Děkujeme všem, kteří přišli, a velký dík patří
i zúčastněným zastupitelům, členům kulturní
komise a pracovníkům OÚ.
Jana Janečková

Zpravodaj obce Žeranovice
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Žeranovice
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

LEDEN - DUBEN
JUBILEUM 50 LET

Vajdová Zuzana, Boček Libor

JUBILEUM 55 LET

Večeřa Petr, Andrýsková Lenka, Mlčák František

JUBILEUM 60 LET

Šubár Július, Žáčková Pavla, Žůrková Lenka, Zapletalová Jitka, Zapletalová
Miluše, Zapletal Jiří

JUBILEUM 65 LET

Sedláček František, Garguláková Ludmila, Klimek Antonín, Vojáčková Hana

JUBILEUM 75 LET

Smýkalová Božena, Němec Vladimír

JUBILEUM 80 LET

Halaštová Marie, Ponížilová Anežka

JUBILEUM 85 LET

Stískalová Bernadeta

JUBILEUM 90 LET

Plšková Anežka, Klimková Františka, Vyhnánková Milada

NAROZENÍ

Theodor Zimčík, Florián Řihák, David Klimek, Šimon Šimčík
Všem jubilantům upřímně blahopřejeme.
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