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Milí Žeranovjáci,
ocitli jsme se v době, která je pro každého z nás nová a neznámá, museli jsme se velmi uskromnit, omezit a přizpůsobit. Nemáme možnost volného pohybu, nemohli jsme oslavit
Velikonoce tak, jak se na největší křesťanské svátky sluší a
patří, s přáteli se setkáváme pouze virtuálně, úsměvy musíme mít skryté... zkrátka není to snadné pro nikoho z nás.
Pozitivní je, že vše, zdá se, pomalu spěje ke šťastnému konci. Opatření už se rozvolňují, můžeme si zasportovat i nasát
čerstvý vzduch. Stále ale ještě nemáme vyhráno. Pro nás
je důležité, abychom si uvědomili, proč je nutné chovat se
i nadále zodpovědně, proč máme dodržovat vládní nařízení a hlavně to nejdůležitější – že to neděláme jen pro sebe.
Jsme v tom spolu. Tato mimořádná situace si totiž vyžaduje
mimořádné jednání. Je chvályhodné, že jako národ umíme
v těžkých chvílích držet při sobě. Myslím, že právě v tomto
máme obrovskou výhodu. Neztrácíme optimismus, umíme
si i z vážných věcí udělat legraci, dokážeme se semknout, pomáhat si navzájem.

Věřím, že právě díky tomu to všechno zvládneme, společně.
Je jasné, že trávit týdny „karantény“ o samotě nebo naopak
se dvěma puberťáky, není vůbec jednoduché. Obdivuji všechny, kteří zvládli oprášit svoje znalosti ze základní školy a denně se svými dětmi usedají k psacím stolům, obdivuji všechny,
kteří denně vyrážejí do zaměstnání ať už do první linie, do
kanceláře nebo ke strojům, obdivuji všechny, kteří musí denně zvládat samotu a být v kontaktu se světem třeba pouze
telefonicky a koneckonců obdivuji i všechny, kteří zvládají
denně zkrátka jen sedět doma. Nic naplat, zdraví je zkrátka
nejdůležitější a naše Země nám to v posledních týdnech, kdy
se málem přestal točit svět, dala dost jasně najevo. Přeji nám
všem, abychom si ty krásné jarní dny užívali i přes to, co se
kolem nás děje. Věnujme čas rodině, mazlíčkům, zahrádce
i sami sobě. Opatrujte se!					
				
Hanka Helsnerová

VÝSLEDKY FOTOSOUTĚŽE
Na začátku června 2019 jsem vyhlásil Fotografickou soutěž s názvem ŽERANOVJÁK FOTOGRAFEM.
Soutěže se zúčastnilo celkem 7 odvážných fotografů, kteří se tohoto úkolu velmi zodpovědně zhostili. Fotografie,
které byly dodány, byly opravdu moc hezké a o některých
jsem si myslel, že ani nejsou ze Žeranovic.
Účelem této fotosoutěže bylo zapojit občany do toho,
aby se koukali kolem sebe a zároveň ostatním občanům
ukázat krásy naší obce. Fotografie byly zpracovány do
papírové prezentace, tyto prezentace byly umístěny na
obecním úřadě, v obchodě a v zámecké hospůdce. Do
přiložené tabulky u prezentace se zapisovaly body, podle
toho, jak se vám fotografie líbily. Jedna osoba mohla rozdělit 10 bodů dle svého uvážení.
Sice se zpožděním, ale přece, byly výsledky zpracovány,
a tak vám mohu představit 3 výherce této fotosoutěže.

Na prvním místě se umístila fotografie č. 12, jejíž autorkou
je Lenka Andrýsková. Druhé místo patří fotografii č. 52 od
Antonína Klimka a třetí místo patří fotografii č. 50 od Jana
Miklíka. Výherci byli za jejich díla odměněni.
Všem výhercům gratuluji a děkuji jim za ochotu a snahu zviditelnit a ukázat naši krásnou obec.
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Tonda Vyňuchal

KDE TO ŽIJE, TAM SE ŠIJE
18. března jsme se probudili do dne, který byl pro
nás všechny velkou změnou. Podle nařízení vlády
jsme si museli začít zakrývat dýchací cesty rouškou či jiným způsobem. Kde ale najednou roušky
vzít, když se koupit nedají?

Snaha pomoci však neskončila pouze ušitím roušek
pro Žeranovice, ale nabyla širšího rozměru.

Lidé šili a šili a ti co šít neuměli, tak alespoň materiál
na roušky stříhali nebo žehlili. Celkem se zapojilo
do této akce přes 30 lidí a ušilo se úžasných 1200ks
To by ale nebyly zlaté české ručičky, aby si nepora- roušek, které byly poslány do Krajské nemocnice
dily. I žeranovští občané jsou velmi šikovní a oka- Tomáše Bati, Kroměřížské nemocnice, Domova důmžitě se zapojili do práce. Spousta lidí v naší obci chodců do Lukova a Holešova a praktickým lékařům
si roušky ušila sama a také zásobila své sousedy. v Holešově. Děkuji všem za jejich dobrý úmysl a snaJako strategické výdejní místo pro roušky se stal hu pomoci těm, kteří to v této složité době nejvíc
obchod, kde si každý mohl a stále může vzít rouš- potřebují.
ku zdarma.
Romana Vyňuchalová

ŠITÍ POTŘEBNÝCH ROUŠEK
Jako škola, jsme se nabídli, že pomůžeme v této
nouzové situaci zlínské nemocnici, kde nás poprosili o šití roušek… Proto jsem oslovila pracovnice naší školy a rodiče. Spolupráce s vámi se všemi
byla úžasná. Omlouvám se, že ani neznám všechna jména vás ochotných lidiček, kteří nám s šitím
pomohli. Smekám a velmi děkuji, že jste se přidali.
Vážím si toho nejen já, ale hlavně personál nemocnice. Velké díky patří rodině Klimků za stříhání látek,
dále pak plno maminkám, babičkám za šití a paní
Vyňuchalové za odvozy roušek tam, kde bylo třeba.

Petra Smolová
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SLOVO STAROSTY
ŽERANOVICE V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU
Tak jako celá republika, tak i Žeranovice žijí od 12. způsoby, které by pomohly dětem a hlavně rodičům
března v nouzovém stavu. Toto období zasáhlo nás při domácí výuce.
všechny. Ze dne na den,či spíše z hodiny na hodinu,
Dále bych chtěl poděkovat všem šičům a šičkám,
jsme se museli naučit žít jiným způsobem.
kteří vyrobili pro spoluobčany roušky a co víc, ještě
Tento zásah do běžného života byl pro někoho ob- zvládli ušít velké množství roušek např. pro nemocrovský, pro někoho to bylo jen zvolnění jeho dosa- nice nebo domovy důchodců.
vadního tempa. Nikdo si v předchozích letech nedovedl nic takového ani představit. To, že jít jen tak ven V neposlední řadě bych chtěl poděkovat všem, kteje naprostá samozřejmost, přestalo najednou platit. ří pomáhají svým sousedům a známým zvládat tuto
V dnešní době blahobytu nastaly situace, o kterých složitou situaci. I když se o nich veřejně nemluví,
jsme neměli ani tušení. Kdyby mi někdo v únoru jsem rád, že je tady máme.
řekl, že lékaři budou ordinovat po telefonu,bude
Doufám, že tato situace brzy skončí a že ji naše obec
problém zajistit jedno balení rukavic nebo že budou
přečká ve zdraví. Změnit styl myšlení bychom však
zrušené veřejné bohoslužby a zavřené restaurace,
měli všichni, někteří bohužel dávají na odiv své netak bych mu nevěřil.
respektování nařízení vlády a tím potenciálně moKdyž jsme s paní ředitelkou základní školy na začát- hou ohrozit nás všechny.
ku této krize řešili, že děti budou muset zůstat alesVšem přeji, aby měli s nastalou situací trpělivost a
poň chvíli doma, tak jsme nechtěli ani domyslet, že
byli vzájemně ohleduplní ke svému okolí a jak říká
situace může být ještě horší.
prezidentka Slovenské republiky „Milí spoluobčané
Chtěl bych poděkovat všem pracovníkům naší školy , zvládneme to !“
Tonda Vyňuchal
za práci, kterou odvádí a snaží se neustále nacházet
SÍŇ SLÁVY ZLÍNSKÉHO HOKEJE PŘIJALA NOVÉ ČLENY!
Projekt vybudování Síně slávy zlínského hokeje udělal další důležitý krok. Tentokrát s ohledem na ocenění mnoha bývalých hráčů a funkcionářů klubu. V
rámci setkání bývalých hráčů a funkcionářů klubu,
které se uskutečnilo v neděli 22. prosince po utkání s Olomoucí v prostorách Zimního stadionu Luďka
Čajky, bylo přijato do Síně slávy padesát výrazných
osobností historie klubu.

mužů v pozici maséra. S touto činností začal u mužstva TJ Gottwaldov v sezoně 1975/1976 a vytrval
přes čtyřicet let! Ke sportu měl vždy kladný vztah. V
hokeji hrál krajský přebor za Holešov, fotbal hrával
za Žeranovice.
Gratulujeme !

Samotná síň slávy je dvoustupňová. Dvanáct hráčů, jejichž dres je
vyvěšen pod stropem Zimního stadionu Luďka Čajky, se označuje jako
"Legenda zlínského hokeje".Dalších
třicet osm jmen je označováno jako
"Člen Síně slávy zlínského hokeje".
Jedním z „oceněných“ je i občan naší
obce – pan Lubomír Pálka -dlouholetý člen realizačního týmu mužstva
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SLOVO STAROSTY
CO SE DĚJE V NAŠÍ OBCI
Současná nestandardní doba a pěkné počasí nabádá na procházky po okolí. Proto bych Vám rád
doporučil pár míst, na která se můžete jít podívat a zároveň uvidět, jak se nakládá s obecními
prostředky.

Svou cestu můžete zakončit u splavu ve mlýně,
kde se podařilo za velkého osobního přispění pana Miroslava Totka a jeho mírného neagresivního nátlaku na mě upravit prostor kolem
splavu. Zde si můžete odpočinout na nové lavičce, pokochat se výhledem na rozkvétající keře i
Vaše kroky by vás mohly zavést na polní cestu květiny a relaxovat při zvuku tekoucí vody. Panu
k Rybníku, kde se povedlo provést protipovodňo- Totkovi bych i touto formou rád poděkoval za
vé opatření. To snad zamezí opakování situace se jeho práci a snahu zvelebovat okolí naší obce.
splavením ornice na komunikaci a zatopení cesty, které nás potkalo v srpnu 2019 a to hned 2x. Mezi chystané akce, které plánujeme v letošním roce jsou vybudování nového dětPěkná procházka je také v nové lokalitě Třešňo- ského hřiště na Bařině a dále se počítá s revých sadů, kde probíhají práce na vybudování alizací slíbené výsadby v obci. Na oba tyto
inženýrských sítí. Když půjde vše podle plánu, projekty máme zažádáno o dotace. V tuto
tyto práce skončí v červnu a bude se moci začít chvíli tyto dotační programy pokračují, kladerealizovat prodej jednotlivých pozemků. V sou- me si však otázku : „Co je v dnešní době jisté?“
časné době máme vážné zájemce na 6 pozemků.
Pokud by vás vaše kroky zavedly podél hlavní Nicméně doufejme a věřme, že všechno dobře
cesty směrem na hřiště, můžete se podívat, jak dopadne.
firma Rapos pokračuje s rekonstrukcí obecního
Tonda Vyňuchal
domku. I přes drobné komplikace při opravě
střechy práce pokračují podle plánu a kolaudaci
plánujeme v průběhu června.

Třešňové sady
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Ilustrace hlavního hracího prvku
hřiště na Bařině

Obecní domek

Cesta k rybníkům

INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA
V rámci programu 7. zasedání členové zastupitelstva projednali dne 19. listopadu 2019 mj. zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení, plán
inventur za rok 2019 a složení inventarizačních
komisí. Dále schválili kupní smlouvu na komunikaci, vodovod, kanalizaci a veřejné osvětlení
v lokalitě U hřiště, výměnu veřejného osvětlení
na Bednárni a novou trasu veřejného osvětlení v
Třešňových sadech.

né odpadní vody, obojí s účinností od 1.1.2020 a
schválení nového hřbitovního řádu.

Na následujícím 9. zasedání ZO dne 6. února 2020
byla projednána smlouva na realizaci vodovodu
v Třešňových sadech s firmou Páleníček Martinice a podání žádosti o dotaci na akci „Volnočasové hřiště Bařina“ z podprogramu Ministerstva
pro místní rozvoj ČR „Podpora rozvoje venkova
k budování a obnově míst aktivního i pasivního
Ve čtvrtek 19. prosince 2019 se konalo v sále odpočinku obyvatel“. Posledním bodem prograna zámku 8. zasedání zastupitelstva obce, jehož mu bylo schválení výroční zprávy o poskytování
hlavními body byly střednědobý rozpočtový vý- informací podle zákona o svobodném přístupu k
hled základní a mateřské školy na na roky 2020- informacím za rok 2019.
2023, program rozvoje obce Žeranovice na období let 2020-2024 a zejména rozpočet obce na rok Kompletní text zápisů ze všech veřejných zase2020. Dalšími důležitými záležitostmi této schů- dání tohoto volebního období je k dispozici na
ze byla úprava cen vodného na 35 Kč za m3 ode- internetových stránkách www.zeranovice.cz.
brané vody a stočného na 17 Kč za m3 vypouštěFOTO SEZNAM PSŮ V ŽERANOVICÍCH
Rád bych požádal všechny majitele psů, aby
poslali aktuální foto svého mazlíčka, popř. i číslo čipu. V případě zaběhnutí (což se může stát
komukoli) pomůže tento seznam zkrátit utrpení
ze ztráty jak majiteli tak i ztracenému pejskovi.
Fotografie zasílejte na email zeranovice@volny.cz.
Spolu s fotografií psa, připište i jeho jméno a kontakt na vás. Děkuji.
Tonda Vyňuchal
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Na začátku letošního roku jsme naše domovy otevřely tříkrálovým koledníkům. Tříkrálová
sbírka proběhla v Žeranovicích v sobotu 11. ledna 2020. Děkujeme všem koledníkům a vedoucím skupinek, kteří už několikátým rokem obětují velký kus sebe samých, aby vybrali peníze pro

Oblastní charitu v Holešově, a pomohli tak mnoha lidem v regionu. Děkujeme všem obyvatelům
Žeranovic, kteří přispěli do kasičky koledníkům,
nebo je vlídně přijali a pohostili, i těm, kteří sbírku podporovali svou modlitbou.

NÁBOŽENSTVÍ
Ačkoli je nyní výuka náboženství kvůli koronavirové pandemii až do odvolání zrušena, začátkem nového kalendářního roku jsme si s dětmi v
náboženství procházeli události z bible a svátky,
které jsme si každý rok v tomto období připomínali v liturgickém kalendáři. Děti I. stupně ZŠ
vytvořily v náboženství nádherné barevné koláže

zachycující např. Křest Páně nebo Uvedení Páně
do chrámu (svátek slavící se 2. února – Hromnice). Koláže byly přineseny před oltář, a tak je i
ostatní farníci mohli obdivovat. Rodiče dětí navštěvujících náboženství, můžete být na své děti
právem hrdi.

PASTORAČNÍ PLÁN
Ve středu 5. února se sešla pastorační rada ke
své první a zatím poslední schůzi v letošním roce.
Projednávali jsme pastorační plán na 1. pololetí
roku 2020. Jenže prozatím platí v ČR krizový stav,
a tak se odkládají akce, které jsou v plánu uve-

deny. Aktuálně se to týká hlavně květnové farní
pouti, a také 1. sv. přijímání dětí. Pro aktuální informace, prosím, sledujte farní stránky farnostzeranovice.cz.

ADORAČNÍ DEN
Adorační den naší farnosti probíhá každoročně
vždy 9. února. Letos tento den připadl na neděli,
a tak jsme si po nedělní mši svaté rozdělili služby při hlídání vystavené Nejsvětější svátosti do
odpoledních hodin. Děkujeme všem dobrovol-

níkům, kteří se této služby obětavě ujali. Tentokrát byly půlhodinky na rozpisu všechny rychle
zaplněny. Velké díky patří vám všem, kteří jste se
alespoň na chvíli zastavili a spojili se v modlitbě
s bohoslovci v olomouckém kněžském semináři.

FARNOST V DOBĚ KORONAVIRU
Pátek 13. března byl pro nás farníky posledním
dnem, kdy se u nás ve farnosti sloužila mše s účastí veřejnosti. Na nedělní mše již široká veřejnost
v té době měla zákaz účasti, ale jelikož hrozilo, že
i u mší ve všední den bude překročeno nařízení
maximálního počtu 30 osob, byly po tomto pátku
13. března mše ve všední den i v neděli slouženy otcem Radkem jen s účastí rodiny, která měla
úmysl. Všichni víme, kam směřoval vývoj událostí dále. Kéž, ačkoli se zatím nemůžeme setkávat
při bohoslužbách, můžeme Boha více poznávat
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ve svém svědomí a odpovídat mu, a zároveň i
sobě, na otázky naší víry, nakolik je naše láska a
víra upřímná a jestli naše účast na bohoslužbách
není jen společenským zvykem. Kéž všichni farníci, kteří trpí nepřijímáním svátostí v nynější krizi,
pocítí Boha ve svých rodinách, ve svých blízkých.
Ať lidé nezapomínají, že i nyní je Bůh s nimi. Ti
lidé, kteří už žijí sami, kéž svou samotu odevzdají jako oběť Bohu, při své každodenní modlitbě.
Ve farnosti se modlíme i za vás, osamocené, aby
vám Bůh dal v této samotě útěchu a naději.
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Velmi se mi líbila tato myšlenka, zveřejněná otcem Radkem na stránkách farnosti v kázání k
evangeliu ze 17. dubna: „Nebo se Ježíš ztotožnil
s každým člověkem, cokoliv jste udělali jednomu
z mých nejmenších bratří pro mě jste udělali. Je
přítomen v nás v tomto světě a má vždy jinou
podobu, tu naši a kolik je lidí, tolik je podob Ježíšových. A přitom zůstává neviditelný. Je přítomen formou milosti v každém pokřtěném. Měli
bychom se učit možná této jediné věci z naší víry.
Vnímat jeho přítomnost v lidech kolem nás. Možná, právě toto je nejdůležitější.“

Prosím Vás o sledování stránek farnostzeranovice.cz. V době koronaviru je web plný příspěvků.
Kromě aktuálních informací ohledně bohoslužeb
v době pandemie, zde v sekci blog najdete i duchovní povzbuzení otce Radka, evangelia a k nim
i kázání, krásná zamyšlení paní katechetky Věrky
Burešové, odkazy na duchovní hudbu od pana
varhaníka Václava Darmovzala, a co je důležité,
i modlitby v této těžké situaci. Ačkoli jsme Velikonoce prožívali ve svých rodinách, mohli jsme
na stránkách farnosti živě shlédnout bohoslužby
sloužené v našem kostele. Otec Radek nás také
těší a rozveseluje vtipy nebo veselými videi. Pro
Každý den, kromě doby, kdy zvony odletěly do ty z vás, kdo nemáte možnost se na stránky podíŘíma, nám kostelní zvony v 19:50 připomínají, že vat, přikládám k článku několik těchto vtipů.
se má církev ve 20:00 spojit v modlitbě za odvrácení pandemie koronaviru. Kéž Bůh požehná Pastorační rada se velmi těší, až se s vámi setká
všem, kteří se k modlitbě den za dnem připojují, při první veřejné bohoslužbě. Ačkoli jsme společa kéž pandemie brzy skončí.
ně v našem kostele nemohli prožít neděli Zmrtvýchvstání Krista, kéž všechny následující neděle
slavíme radostně, jak ty v úzkém kruhu našich
rodin, nebo až konečně vyjdeme do kostela na
naši společnou nedělní bohoslužbu, jako by každá neděle byla velikonoční.

Zpravodaj obce Žeranovice
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NAŠE ŠKOLA A ŠKOLKA
NEČEKANÁ DOBA
Určitě si někteří pamatujete seriál o klokanovi
Skippy v Austrálii. Při jeho sledování jsem záviděla dětem z farem, že nechodí do školy, zůstávají
doma a s paní učitelkou komunikují přes krátkovlnnou vysílačku. Pamatujete si tento seriál? Kdo
by to byl býval řekl, že jednou budeme učit „na
dálku“ i u nás v Žeranovicích.

týden paní učitelky dětem rozváží ofocené pracovní listy, aby naši předškoláci nezaháleli. Jsem
ráda, že se pedagogové naší školy nezalekli nástrojů moderní doby a přidali se k mnoha školám,
které přešly na distanční výuku. Je to pro všechny velká změna a výzva pro modernizaci výuky.
A co nám tento netradiční způsob výuky ukázal? Třeba to, že jde plno věcí dělat jinak.
Jsem moc ráda, že nám rodiče žáků pomohli s in- Najednou si uvědomujeme, jak nám všem chybí
stalací aplikace SKYPE. My učitelé můžeme učit z všední věci. A co je na tom všem hezké? Neuvěřídomova. Místo ve třídách a v lavicích, každé dítko te. Představte si, děti samy říkají, jak moc se těší
sedí doma ve svém křesílku, popíjí čaje, učitelé do školy…
kávu a řešíme učivo. Do výuky se rádi zapojují i
domácí mazlíčci. Najednou vidím křečka, pejska Tato doba nás prostě přinutila vidět „obyčejné“
či morče. Ale také i mladší sourozence nebo dědu věci jako vzácné věci a to není zase od věci. :)
s babičkou. Vytvořili jsme rozvrh, aby se sourozenci mohli střídat ve výuce u jednoho domácího Věřím, že si všichni přejeme, aby tato doba již
počítače. Všichni se zapojují a komunikují. Před- brzy skončila. Hlavně, ať jsme všichni zdraví. To
hání se, kdo dříve odpoví, opravují se, vykládají je to nejdůležitější. Jistě znáte rčení, že všechzážitky. Prostě jde vidět, jak moc jsou rádi spolu, no špatné jednou skončí. Věřme proto, že se
současná situace opravdu změní k lepšímu. A
alespoň na obrazovce počítače.
my všichni se zase budeme moci společně scháLíbí se mi, že si povídáme o této době, procvi- zet, třeba na školní zahradě. A aby vám to čečujeme a vysvětlujeme potřebné vzdělávání. kání na lepší časy rychleji uteklo, posílám vám
Pro zpříjemnění domácí izolace si se staršími k přečtení práce našich čtvrťáků, kteří měli za
žáky každý pátek něco na dálku upečeme. Po- úkol napsat příběh se vzory podstatných jmen.
chvala patří i rodičům, kteří se aktivně zapojují Co vy? Dokázali byste také vymyslet nějaký
do našeho pečení. K výuce na dálku se připojila příběh? Buďte zdrávi a mějte se krááááásně.
i naše mateřská škola, která pro změnu využívá
komunikaci přes aplikace WhatsApp. Jednou za
Petra Smolová
LOGO ŠKOLY
Přípravy na oslavy stopadesátého založení školy vrcholí. Teď se nečekaně zastavily. Ale my doufáme,
že tato nouzová situace nám brzy umožní opět pokračovat a nachystat velkolepou oslavu. Naší škole chceme dát krásný dárek. Zaslouží si mít vlastní
logo.
Proto jsme vyhlásili soutěž o nejzajímavější návrh
loga školy. Využili jsme moderní techniky a odstartovali jsme hlasování. Z pěti zaslaných návrhů mělo
nejvyšší počet bodů logo Kristýnky Zapletalové.
Podívejte se sami. Toto logo nás bude reprezentovat na různých soutěžích, máme zadanou výrobu
dresů a kšiltovek. V novém školním roce chceme
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mít logo na žákovských knížkách i některých sešitech. Kristýnce gratulujeme a děkujeme všem
ostatním návrhářům. Při návratu do školy budou předány ceny. Vážně jste všichni moc šikovní!
Petra Smolová
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PŘÍBĚHY SE VZORY PODSTATNÝCH JMEN
Ve městě u moře bydlí žena s mužem, koupili si ten největší hrad v okolí. Jako prvního pozvali pána, proto jim
pán zazpíval píseň. Zpíval o kuřeti se zlomenou kostí,
které si stavělo stavení. Zpíval to proto, protože se mu to
zpívá nejlíp. Soudce a předseda dali ženě a muži dar na
uvítanou. Ženě dali růži a muži stroj.
Napsala: Michaela Žváčková

Dobrý den. Bylo jedno město vedle moře, přišlo kuře a
udělalo si stavení. Žena utrhla růži, pak našla kuře, které
zazpívalo píseň o kosti. Přiběhl pán, který řekl, že viděl
hrad. Pak přišel muž, který má stroj a tím viděl předsedu
a soudce.
Napsal: Honza Zapletal

EXKURZE ŠKOLNÍ DRUŽINY DO ZBRAŠOVSKÝCH ARAGONITOVÝCH JESKYNÍ
V únoru se děti ze školní družiny i ostatní školáci vypravili na exkurzi do jeskyní, které leží v malebném
údolí řeky Bečvy v lázních Teplicích nad Bečvou. Ten
den panovalo poměrně nevlídné počasí, bylo chladno a větrno. Proto nás hned při vstupu do jeskyní
překvapilo příjemné teplo, které v jeskyních bylo –
zbrašovské jeskyně jsou totiž nejteplejší jeskyně v
celé České republice s celoroční stálou teplotou 14,5
stupňů Celsia – což byla na únor velmi příjemná teplota. Prohlídku jsme měli rezervovánu jen pro naši
školu, tak jsme měli dostatek času, vše si důkladně
prohlédnout. Velmi nás také zaujal výklad paní průvodkyně. Dozvěděli jsme se, že nejnižší úrovně jeskyní jsou trvale zaplněny plynem oxidem uhličitým a
že unikátní výzdobu tvoří minerál aragonit. Všechny

nás zaujala koblihová síň – útvary na stěnách opravdu připomínaly pocukrované koblihy. Vysokou koncentraci oxidu uhličitého nám paní průvodkyně dokázala za pomocí pokusu se zapálenou svíčkou. A na
závěr prohlídky jsme měli možnost „vidět“ úplnou
tmu, která v jeskyních je, když se zhasnou všechna
světla. Prohlídková trasa končí na lázeňské kolonádě, tak jsme neodolali a domů jsme si vezli kromě
zážitku i krabice s lázeňskými oplatky. A kdyby jste
měli chuť se do jeskyní také vypravit, tak pro Vás
máme ještě jeden tip – nedaleko jeskyní se nachází také nejhlubší zatopená propast světa „Hranická
propast“, která určitě stojí na návštěvu.
Lenka Cholastová, vychovatelka školní družiny

ZIMNÍ RADOVÁNKY
Ve dnech 14. a 21. února jsme se s dětmi vydali v
rámci projektových dnů do ski areálu Troják. Projektových dnů na téma „zimní radovánky“ se zúčastnili
jak žáci školy základní, tak i mateřské a dokonce i někteří rodiče. Zimní radovánky v sobě skrývaly lyžařský výcvik vedený instruktory lyžařské školy yetti ski
na Trojáku. Pro některé děti byl výcvik velkou neznámou, protože ještě nikdy nestály na lyžích. Dva únorové pátky jsme se hned po vyučování v odpoledních
hodinách vydali autobusem do nedalekého areálu.
Po příjezdu jsme se „nasoukali“ do lyžařského vybavení a mohli jsme začít. Na úvod nechybělo hromadné focení a hurá na svah. Hned na začátku nás přivítali instruktoři, nechyběla řádná rozcvička a rozřazení
do družstev. Děti i rodiče si lyžování užívali. Dokonce
i rodiče, kteří jeli původně jen jako doprovod si nakonec zapůjčili vybavení a také lyžovali. Po začátečních rozpacích, kdy na dětech byla vidět veliká snaha,
docházelo k postupnému zlepšování. Odměnou pro
instruktory a učitele byl úsměv na dětských tvářích a
zapálení. Ke konci výcviku většina dětí zvládla jízdu na

Zpravodaj obce Žeranovice

celém svahu i vleku. Žákům se domů nechtělo, byla
na nich vidět veliká radost, lyžovali by klidně dále,
ale již nás čekal autobus. Při zpáteční cestě panovala v autobuse dobrá nálada, doprovázená zpěvem.
Lyžařský výcvik se nám vydařil a již se těšíme na další.
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PROJEKT EDISON
V únoru se naše škola zapojila do projektu „Edison“ a díky tomu, jsme mohli v týdnu od 10. 2.
do 14. 2., na půdě naší školy přivítat zahraniční
studenty. Jako první k nám přišel student z Indonésie - Nicolas. Děti si Nicolase okamžitě velmi
oblíbily. Připravil si o sobě a své zemi zajímavou
prezentaci, děti tak měly možnost dozvědět se
něco víc o Indonésii. Postupem času všichni odhodili zábrany a zjistili, že se nemusí bát hovořit
anglicky. Nicolas se s chutí zapojil prakticky do
všech předmětů, včetně tělesné výchovy, kde
si s dětmi zahrál například fotbal. Nakonec se i
odhodlal a jel na společné lyžování na Trojáku.

V pátek Nicolase vystřídala studentka z ČÍNYSára, která kromě toho, že představila svoji
zemi, naučila děti například napsat své jméno
v čínském jazyce. To byla pro děti velmi zábavná zkušenost. Děti se se studenty velmi neradi
loučily, protože jak samy řekly:„Byla s nimi zábava.“ Tímto patří i velké poděkování manželům
Němcovým, kteří poskytli studentům ubytování a pečlivě se o ně starali. Návštěvu studentů
v naší škole hodnotíme velmi kladně, byla pro
všechny přínosem a obohatila dětem výuku.
Martina Mikuličková, školní asistentka

KARNEVAL V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Koncem února jsme tradičně uspořadaly v mateř- také v maskách připravily dětem soutěže a sladké
ské škole karneval. Děti se rády předvedly v mas- odměny. O tradicích masopustu nám přišla pověkách, které jim maminky připravily. Paní učitelky dět paní Koldasová z Bednárny.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽERANOVICE
Zveme všechny rodiče dětí, které ještě nechodí do naší mateřské školy, k zápisu.
Bude probíhat v květnu.
Dětem nabízíme kroužek angličtiny, keramiku a předškoláček. Jeden den v týdnu nás
navštěvuje klinická logopedka, která se dětem s vadou řeči individuálně věnuje. Děti rády
cvičí v tělocvičně školy. Mateřská škola i zahrada je vemi pěkná a nabízí dětem hodně
možností ke hrám i učení. Přejeme Vašim dětem i nám, ať je nám tu spolu hezky.

Učitelky MŠ

Zpravodaj obce Žeranovice
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŽERANOVICE

aneb rekapitulace dalšího proběhlého období v našem sboru:
VÝROČNÍ SCHŮZE A VOLBY DO VÝBORU SDH 5. 1. 2020

Jako každoročně, i letos zahajujeme nový rok vý- sboru ženy - jak do funkce starostky, tak do funkroční valnou hromadou, která formálně ukončí ce její zástupkyně. Budeme se tedy snažit, aby to
starou sezonu a zrekapituluje vše, co se podařilo mělo na sbor jen pozitivní dopad.
i nepodařilo.
Velký dík patří samozřejmě končícímu výboru,
Shrneme si plány na další období a spolu s hos- který v čele s nyní už bývalým starostou SDH
ty z okolních sborů si vyměníme poznatky ze Františkem Konečným především, odvedl plno
soutěží, z tréninků, výletů či výjezdů. V le- záslužné práce. Velmi si vážíme této dobrovolné
tošním roce se na valné hromadě také volilo. a dlouholeté služby, tak tedy: “Františku, ještě
Výkonný výbor SDH musí být dle stanov volen jednou dekujeme.“
každých 5 let, což není nic mimořádného. U nás
Jana Janečková
však byly historicky poprvé zvoleny do vedení 				
KARNEVAL ORIENT 8. 2. 2020
V letošním roce jsme uspořádali již 15tý dětský
karneval a to v tématu Orient. Krásnou výzdobu
nám připravily ve školní družině děti s paní vychovatelkou Cholastovou, tímto ještě jednou moc děkujeme. Nechyběly slosovatelné kupony, které děti
dostaly u vstupu za masku, a samozřejmě úžasná
tombola s 225 cenami, za ni také děkujeme všem
co přispěli. I když v tomto čase řádila chřipková
epidemie- onemocněly i děti, které nacvičovaly
pohádku, tak přišlo na karneval 87 dětí.
Po zahájení předvedly své vystoupení mažoretky
z Holešova, dále krásné vystoupení měla gymnastka Zuzka se stuhou a tradičně si připravili mladí
hasiči divadelní pohádku O Aladinovi a Jasmíně,
kterou poctivě nacvičovali v posezónním zimním
čase. Zadání bylo těžké, textu mnoho, ale děti se
toho zhostily s vervou sobě vlastní a moc se jim
to povedlo. V letošní pohádce jsme také nově využili speciálních efektů k dotvoření kulis a celkového dojmu, že děj pohádky je opravdu v dalekém
Orientu a na sultánském dvoře, což byl moc dobrý
nápad od vedoucích.
Na závěr byla krátká taneční scénka spíše pro
pobavení dospělých. Nechyběly hry o bonbony, tanečky a bohatý bufet. Všem, kteří jste přišli se pobavit a nás podpořit, děkuji,
také děkuji dětem za hraní náročné pohádky
a všem za pomoc.

Simona Zapletalová

Zpravodaj obce Žeranovice
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VODĚNÍ MEDVĚDA 22. 2. 2020 V TÉMATU ORIENT
Voňavé koblihy, koláčky i trubičky, křupavé řízečky,
domácí tlačenka, klobásky, na zapití čaj pro děti a
dospělým i štamprlička slivovice, hudba, tanec,
smích a skvělá nálada. Takové bylo letošní vodění
medvěda pod taktovkou hasičů.
Průvod masek v čele se dvěma medvědy vyrazil
v 9 hod. od hasičské zbrojnice, aby pobavil spoluobčany svým připraveným programem. I letos jsme se
drželi osvědčené tradice jednotného tématu, které
se pak prolíná i ostatními našemi akcemi v daném
roce. Letos tedy Orient. Proto byl k vidění krásný
alegorický vůz – Aladinova lampa s excelentním
džinem (duchem). Kolem tančily orientální krásky

s vezírem, prodejci orientálních koberců a spousta
drobotiny v turbanech a také pravý plnokrevník,
který nesl princeznu.Toto téma však vyvažovaly i
další masky- třeba jednotka s desinfekcí proti koronaviru – jak příhodné – koho by napadlo, že to
bude tak aktuální. Jako obvykle byl průvod dlouhý a náročný, ale nejstatečnější došli až do konce.
Děkujeme všem zúčastněným a také samozřejmě
Vám všem spoluobčanům za podporu. Tradice chceme udržovat stále živé a snad se nám to bude dařit i
nadále.				

Jana Janečková

MS ŽERANOVICE
Vážení spoluobčané a čtenáři obšťastníku, nebo-li nepravidelného čtvrtletníku Žeranovják. Nedávno jsem byl osloven našim panem starostou
(Tondou), který konstatoval, že jsme jedním z
lépe fungujících zájmových sdružení naší obce,
ale chýbí nám „PÍ ÁRKO“. Tento termín jsem si
vygůůůglil a zjistil jsem, že jde o tzv.: PUBLIC RELATIONS „ Vztah (styk) s veřejností“. Dovolte mi
tedy, abych ve velmi zkrácené verzi přiblížil činnost Mysliveckého sdružení v loňském roce.
Začněme tedy měsícem lednem, ve kterém již
tradičně pořádáme netradiční trapový závod s
pracovním názvem Vaťák Trap. Tento závod nás
každoročně překvapuje svou návštěvností v né
zrovna příznivých klimatických podmínkách pro
sportovní střelbu. U tohoto závodu se potvrzuje
pravidlo, že i střelci si dávají svá novoroční sportovní předsevzetí a sportují tak za každého počasí.

Zpravodaj obce Žeranovice
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Takzvaný „JO JO EFEKT“ novoročních předsevzetí
vylučujeme funkční kuchyní, kdy jsme vsadili na
standardní příjem kalorií po sportovním výkonu
a předešli jsme tak jednorázovému přežírání.

technice p. Josefa Janála. Popisovat samotný
lov by bylo zdlouhavé a mnoho z vás by výkladu
stejně neuvěřilo. Za zmínku však stojí hlídkování
jediného únikového východu našim pokladníkem
Martinem Bouškou, který střežil východ tak vyV únoru rovněž tradičně pořádáme jediný ples pjatě, že si ani nepovšimnul nenabité zbraně. Na
konaný v naší obci. Tato kulturní událost se mezi otázku, kolik nás bude výkopová technika stát?
návštěvníky těší poměrně stabilní účasti, na kte- Nám bylo odpovězeno, že nic, protože za takorou si jako pořadatelé rozhodně stěžovat nemů- vou komedii se dneska už platí.
žeme. Nelze ovšem nevzpomenout, že právě ples
je akcí, před kterou nás opustil náš hlavní do- Březen, duben a květen patří k měsícům, v nichž
davatel gastronomických zážitků p. Pavel Plhal, se mimo péče o zvěř zaměřujeme na práci na
na jehož památku už druhým rokem pořádáme našich mysliveckých políčkách, která osíváme již
„Vzpomínkový gulášfest“. Nahradit tuto ztrátu tradičními plodinami a to krmnou řepou, ovsem
nebylo jednoduché, zejména po gastronomic- a několikadruhovou směskou. V loňském roce
kém festivalu, který nám předvedl v posledním
roce svého života. Na jídelním menu byly tenkrát
speciality jako např.: plněné křepelky, kančí špízy, bažantí řízky v ořechovém těstíčku, atd.. Jsem
rád, že tato ztráta se nám podařila vyřešit a už
druhým rokem spolupracujeme s paní Matuškovou z Rackové, od níž dodávané pokrmy spolu
se zelím De-luxe od paní Malíškové a Bouškovým
gulášem jsou konkurenceschopnou náhradou za
člověka, který na nás dohlíží z kuchařského nebe.
Loni v únoru jsme se také samozřejmě věnovali i
tlumení lišek, které se nám pravidelně zabydlují
v jedné z našich nejefektivnějších umělých nor,
a to v kanalizačním systému bývalého zemědělského družstva. Loni se do kanalizace ubytovaly jsme rozšířili osev o kukuřici na zrno. Velmi přenajednou dvě lišky a byl ihned nainstalován liš- kvapivý výnos jsme loni zaznamenali u krmné
kolap. Po první noci se jedna liška odvážila vstou- řepy, který byl v porovnání s předloňským rokem
pit do tohoto lapacího zařízení a stát se tak zvěří několikanásobný. Připomínám jen, že předloni
trofejovou. Druhá liška se však nechtěla spokojit byl takřka nulový, i když někteří naši členové vyz využitím kožešinového zvířete a svedla s námi kazovali brigádnické hodiny na sklizeň. Kukuřice
týden trvající souboj. I tento souboj byl pro nás byla z části vymlácena, usušena a prodána, nebo
nakonec úspěšný, ale jen díky těžké výkopové vyměněna za zvěřinu potřebnou na vaření. Zbytek kukuřice byl ponechán na stojato až do letošního března a postupně sklízen buď k přímému zkrmování, nebo k uskladnění. Překvapivých
výsledků s nepřekvapivým výnosem dosahujeme u ovsa. Loni jsme díky náhradnímu užívání
pozemků oseli dvakrát větší výměru ovsa, ale
překvapivě díky invazi hrabošů jsme vymlátili
to co předloni na poloviční výměře. Jelikož mi
hospodář vysvětlil, že naší náplní není nejvyšší
výnos, a že nám to letos vyjde, považuji i tento výnos nad našim dlouhodobým průměrem.
V březnu jsme také před výroční schůzi zbudovali
nový vjezd na střelnici, který byl našimi techniky
v průběhu roku testován především na hrubost
použitého povrchu a smykovou odolnost, i když
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finále ukázalo jako neekonomické, protože jsme
se trošku minuli a museli jsme to předeskovat,
a to vedlo k dvojnásobné spotřebě osmdesátek hřebíků. Krytina byla zakoupena v takovém množství, aby to vyšlo na celou střechu.
V tomto měsíci jsme také vyklidili prostor po vytěžené kůrovcem napadené smrkové kultuře ve
Stráni.

si naši technici z testů odnesli pár šrámu, nájezd
zůstal neporušen a splňuje podmínky výjezdů na
pozemní komunikaci. Dále také došlo k narovnání
půdorysu chaty, který díky neznáme pivní značce
při položení základů této stavby zasahoval jedním
m² do obecní cesty. Na tento stav jsme byli upozorněni při zahájení Komplexních pozemkových
úprav v obci. Využili jsme tak myslivecké měny
a tzv.: „za srnca“ jsme pořídili nový geometrický
plán se skutečným stavem. Díky vstřícnosti obecního zastupitelstva jsme tento metr odkoupili.
V květnu byly za pomoci zdejšího elitního tesaře zastřešeny záchody. Dřevo bylo díky kůrovcové kalamitě v akci a místo střešních latí byl
použit tzv. deskový záklop ob desku, což se ve Tímto velmi rychlým průřezem činností MS se
dostáváme do měsíce června, který je pro nás
velkou zkouškou, a to především konáním našeho hlavního střeleckého závodu na Lovecký
skéét a Univerzální trap. Příprava na tuto akci
zabírá takřka všechny víkendové neděle celého
měsíce, což je i velkou zkouškou trpělivosti našich manželek. Samotný závod se střílí systémem
„co rána, to výstřel“ a vyhrává logicky střelec s
nejvyšším počtem zásahů. Tyto závody se těší
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velké návštěvností nejen střelecké veřejnosti,
ale i veřejnosti, která nás navštěvuje za účelem
ochutnávky zvěřinových specialit. Těší nás fakt,
že jsme nejen střeleckou, ale i širokou veřejností,
hodnoceni kladně a děláme tak jakousi reklamu
s dobrým jménem naší obci i v odlehlých částech
republiky.
V červenci již druhým rokem pořádáme výše
zmíněný „Vzpomínkový gulášfest Pavla Plhala“.
Tato akce se nám rozrostla z původních přátel
tohoto kuchaře na 12 týmů a to i se zahraničním
zastoupením. Myslivecké sdružení má mezi těmito týmy své želízko v ohni v podobě seskupení
Václava Boušky, který zaznamenal oproti předloňskému ročníku se svým, tentokrát už nepřipáleným gulášem velký vzestup a obsadil třetí
pozici ve výsledkové listině.

niky upravit podloží s plachtovou výstélkou a
jutovým překryvem. Obsluha výkopové techniky
dosáhla svou hladinku ještě před odjezdem ze
staveniště, které dnes označujeme jako“ Žeranovské Gabčíkovo“. Dnešní hladina tohoto vodního díla je taková, že na potoku je možno vidět
divoké kačeny a funkce přírodního napajedla je
nepřehlédnutelná výskytem zvěře v okolí.(fotky:
gabčíkovo, gabčíkovo 2)

Tento výsledek potěšil naše členy hned dvakrát:
V prvním případě je potěšující, že máme kuchaře, který umí uvařit guláš v rámci brigádnických
hodin (ekonomický pohled). V případě druhém,
a to né že bychom mu to nepřáli, ale byli jsme
tak trochu rádi, že nebyl úplně na špici, neboť
bychom s ním ve sdružení asi nevydrželi (etický
pohled). Výrazný deficit srážek a s tím spojený
nedostatek vody v krajině nás přinutil už předloni vybudovat hráz na potoku u Teličkové vrby
(za Bednárnou). Tato hráz byla však loni na jaře
poškozena a přestala plnit funci přírodního napajedla pro zvěř v letních horkých měsících. Museli jsme tedy za pomocí lehké výkopové tech-
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Srpen je měsícem, kdy se děti loučí s letními
prázdninami, a proto už čtvrtým rokem pro ně
pořádáme „Den s myslivci“. Programem loňského ročníku bylo přiblížení mysliveckých tradic,
poznávání mysliveckých trofejí, rukodělná dílna, ze které si děti odnáší své výrobky a rodiče
více či méně vážná zranění. Loni se nám podařilo obohatit program o prezentaci dravých ptáků se skupinou sokolníků. V podvečer opékáme
špekáčky, aby se ti nejmenší posilnili na naučnou
noční stezku lesem. Program tohoto dne bývá
zakončen přenocováním ve stanech a meziročně
zaznamenáváme nárust stanů, který mění areál
střelnice na nemalé stanové městečko. Ze spotřeby točeného piva jsme usoudili, že tento „Den
s myslivci“ je oblíbený i u rodičů, neboť bečka se
dycky dopila. (fotky: dětský den, dětský den 2)
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Začátek podzimu je pro nás druhým zátěžovým
testem v roli pořadatelů střeleckých závodů, a
to v disciplíně Loveckého parkůru. Tyto závody
se nám mírně vymkly kontrole a svou náročností
se z okrajového závodu stal závod srovnatelný z
naším hlavním červnovým závodem, proto jsme
se v loňském roce rozhodli část závodu odstřílet
jako Compact sporting parcour, a tak i část pořadatelské role předat jinému subjektu. Tento pořadatelský tah byl vyhodnocen kladně, a už dnes
uvažujeme o navýšení rozsahu závodu. V naší kuchyni se mezi strávníky objevují stále nové tváře,
které vyhodnocují podávané pokrmy velmi kladně. Možná právě z těchto důvodů jsme v loňském
roce měli možnost zaznamenat článek hodnotící naši kuchyni v časopise Štamgast a gurmán.
Po střeleckých závodech jsme dokončili poměrně náročnou směnu pozemků s Obcí, neboť probíhající Komplexní pozemkové úpravy
nás dostaly do situace, kdy jsme řešili nejistotu
v podobě majetkoprávních vztahů u pozemků
Obce, na nichž byl areál střelnice pouze v pronájmu. Jsem rád, že i když napodruhé, jsme s
obecním zastupitelstvem tuto směnu dokončili
a vyhnuli se tak možná nemalým problémům.
Jako odměnu za vykonanou práci už druhým rokem v září pořádáme pro naše členy lov kačen
na večerním tahu v Záhlinicích. Na tomto večerním tahu došlo k extrémně laxnímu přístu-
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pu lovců při zaměřování cíle a až neuvěřitelné
spotřebě střeliva s nízkým stupněm slovitelnosti. Pamatuji si slova hospodáře, který předloni,
kdy bylo sloveno 10 ks kačen prohlásil, že příští
rok jedeme zase, a že „horší už to byt nemože".
Tato věta byla vyvrácena a při dvojnásobném
počtu střelců bylo sloveno 7 ks kačen, které
při kalkulaci nákladů na tento večerní tah svou
cenou převyšovaly hodnotu 1000 Kč/ks. Cena
kachny prodávané v řetězci MAKRO je kolem
150 Kč, a proto jsme pro příští rok navrhli společný nákup kačen z MAKRA bez použití zbraní,
zakončený společnou poslední lečí na chatě.
Říjen je pro nás „netradičně pracovní“. V tomto
měsíci zahajujeme intenzivní přikrmování zvěře,
věnujeme se sklizni krmné řepy, kukuřice, snažíme se obhospodařovat naše políčka a tvoříme
zásoby na přikrmování zvěře v zimním období,
což je naší prvořadou povinností. Spotřeba námi
preferované (nejlevnější) pivní značky Braník je v
tomto měsíci přímo úměrná výnosovému potenciálu zmíněných plodin. Loni byly výnosy řepy a
kukuřice na takové úrovni, že jsme museli i tuto
značku nakupovat dle nabídky akčních letáků obchodních řetězců.

Tento měsíc je také tradičně vstupem do adventního období a časem, kdy naše obec pořádá
adventní jarmark, kterého se my jako sdružení
účastníme a prezentujeme se podávaným guláškem se zabijačkovými specialitkami. Výtěžek
z těchto prodávaných produktů byl v loňském
roce přerozdělen na nákup učebních pomůcek
pro naši školu. Druhá část výtěžku byla předána
na potřeby zdejšího kostela. Na jarmarku byla vidět tvůrčí schopnost spoluobčanů a nelze nezmínit, že člověk, který uvařil guláš se na jarmarku
prezentoval také tzv.:“Lapači snů“. Osobně jsem
tento produkt hodnotil slovy: „kdo si takovou blbost može koupit“. Nákupní horečka babiček v
předvánočním čase je ale zřejmě důvodem, že i
u nás doma tato blbost je a celkem spolehlivě
plní svoji funkci. (pozn. redakce: Aj u nás je :-) )

Prosinec je měsícem, který uzavírá kalendářní
rok. Pro nás je tento měsíc jakousi odměnou za
celoroční práci konáním Hlavního honu a Štěpánské vycházky. Honovou atmosféru jsme na rozdíl
od okolních sdružení nechali na produkčním potenciálu přírody, ukončením umělého odchovu
bažantí zvěře. Lov této odchované populace připomínal při otevření tzv.: „brány do nebe“ spíše
naše hlavní střelecké závody než lovecké vyžití.
Dnes můžeme říci, že degeneroval divokou poPředposledním měsícem loňského roku byl tra- pulaci bažanta. Spousta hostů, kteří se našich
dičně listopad. V tomto měsíci jsme se vrátili do honů účastní, nevěřícně obdivují fakt, který poStráně, kde jsme vysadili novou třešňovou alej a stupem času zaznamenáváme v nárustu divoké
dočistili jsme zbytek klestu po těžbě napadené populace. Mým názorem zůstává teorie, kterou
smrkové kultury. Věřím, že i tato výsadba v naší sdílíme s hospodářem, a to, že: úspěšný odlov
obci zevšední a stane se možným procházkovým může nastat až po úspěšném chovu. Za úspěšmístem, jako i jiné výsadby, které „někdo“ vysadil. ný chov tak rozhodně nelze považovat klecový
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odchov bažantů (netopýrů), jejichž slovitelnost
zajišťují lovečtí psi, nikoliv lovci. Zakončení honu
je v myslivecké terminologii označován jako „poslední leč“, která je ukončením honu v podobě
občerstvení a odkazem mysliveckých tradic a
zvyků (vyhlášení krále honu, myslivecký soud,
pasování do řad lovců zvěře, atd.). Občané, kteří se našich honů účastní, ví, že nejde o jednodenní záležitost. Příběhy vyprávěné na poslední
leči jsou založeny na „pravdivosti“, a proto jsou
zdlouhavé.
Tento rychlý průřez činnosti našeho sdružení zachycuje pouze hlavní aktivity. Práce, kterou někteří naši členové vykonávají, je samozřejmě mnohem více a evidence brigádnických
hodin u tohoto hlavního jádra členské základ-

ny by zabrala další dvě brigádnické hodiny.
Přičtení těchto hodin do brigádnického výčtu
by bylo nespravedlivé vůči členům, kteří nakonec úspěšně dosahují nejnižšího možného počtu odpracovaných hodin na brigádách.
Jelikož se v součastnosti nacházíme v době, kdy
nás doma nedrží počasí, ale karanténa, při níž
budete mít trochu více času i na delší příspěvek,
který vás seznámí s tím, co jsme už v letošním
roce stihli. Mezi tradičními výše zmíněnými akcemi jsou za námi lednové střelecké závody
(Vaťak trap), únorový ples a výroční schůze.
Stav pandemie coronaviru nám v současné době
neumožňuje pořádat velké kulturní a sportovní akce, neomezuje nás však v pracovních aktivitách, kdy se snažíme pracovat ve skupinkách
a v odstupech nařízených mimořádnými zákony. Skupinky jsou mnohem menší než například
pelotony lidí pohybujících se po cyklostezkách.
Se začátkem jara jsme založili kulturu hrachu,
který bude bez chemického ošetření sloužit jako
pastva nejen pro zvěř, ale i pro děti. Tento porost se nachází vedle skéétového střěliště. Dále
jsme založili porosty řepy, ovsa a zatravnili pozemek vedle zmíněné vysazené třešňové aleje
ve stráni, kde jsme také vybudovali oplocenku
a samozřejmě s dobovým módním doplnkěm
v podobě roušky jsme tuto oplocenku vysadili.
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Doufám, že doba, při níž máme doma na plotně
vývar z roušek, nebo marně hledáme nedíravé
ponožky, protože došly nitě na jejich zaštupování
a nové se nedají díky uzavření oděvních obchodů koupit, brzy pomine a ve zdraví se setkáme
na některých z konaných akcí. Kdyby se někteří z
vás nudili, tak právě pro vás jsme založili účet, na
němž máme několik fotoalb z námi pořádaných
aktivit, tento účet v současné době doplňujeme
a bude veřejnosti dostupný na webové adrese:
https://www.rajce.idnes.cz/ pod přihlašovacím veřejným účtem, který je: “mszeranovice“.
Závěrem bych jménem MS Žeranovice chtěl poděkovat všem příznivcům, sponzorům, spoluobčanům a známým, kteří naše aktivity podpo-

ě

rují, ale i těm, kteří nás kritizují, neboť právě
kritika je možností posunu k lepším výsledkům.
V neposlední řadě vám přeji pevné zdraví, které bude nutné vrátit na místo, ze kterého bylo vlivem lidských priorit postupem
času odsunováno v žebříčku hodnot našeho
života. Z mého pohledu je zdravým člověkem
ten, který se nemoci nebojí, ale má z ní respekt, s nemocí je tak schopen bojovat a věřit
v uzdravení, to všechno jenom s lékem zajišťujícím 50 % úspěšnosti, kterým je naše psychika.
						

Petr Buček

Jak nakládat s odpadem v době
koronavirové pandemie

s Domácnosti s potvrzenou nákazou

nemocí coviD-19:

• Odpady netřiďte.
• Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic a kapesníků) od osob s prokázaným onemocněním
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s Domácnosti s potvrzenou nákazou

• Odpady netřiďte.
• Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic
a kapesníků) od osob v karanténě, u kterých není
prokázáno onemocnění COVID-19, ukládejte do
plastového pytle na odpady.
• Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku
0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin)
pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
• Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné
takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte
ještě do druhého pytle a zavažte.
• Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte do černého
kontejneru na směsný komunální odpad.
• Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu.
Chráníte tak zdraví „popelářů”.
• Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě
umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte
dezinfekční gel.
• Buďte ohleduplní.

• Odpady netřiďte.
• Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic a kapesníků) od osob s prokázaným onemocněním
COVID-19 ukládejte do plastového pytle na odpady.
• Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po
naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte
a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
• Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové
obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého
pytle a zavažte.
• Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem
a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na
směsný komunální odpad.
• Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu. Chráníte tak zdraví „popelářů“.
• Buďte ohleduplní.
• Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě umyjte
ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.
• Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu
a jeho konečné odstranění by však mělo vycházet z lokálních možností bezpečného odstraňování směsného
komunálního odpadu a minimalizace rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i rizika pro ostatní
občany.

osobou v povinné nařízené
karanténě:

bo obcích, kde byla v důsledku výskytu onemocnění
hlášena karanténa, je nutné přijmout opatření na základě
zik pro pracovníky svozových firem i obyvatel.
patření pro tyto případy by měl stanovit místně příslušný
ultaci s orgánem ochrany veřejného zdraví (OOVZ)
firmami.

Důležité upozornění:
Pokud jste vytřídili nepotřebný materiál určený na sběrný dvůr, s jeho odnosem či
odvozem vyčkejte až do ukončení nouzového stavu a zákazu volného pohybu osob!

Zpravodaj obce Žeranovice

s

nemocí coviD-19:

obce v karanténě:

• V územích nebo obcích, kde byla v důsledku výskytu onemocnění
COVID-19 vyhlášena karanténa, je nutné přijmout opatření na základě
zhodnocení rizik pro pracovníky svozových firem i obyvatel.
• Specifická opatření pro tyto případy by měl stanovit místně příslušný
úřad po konzultaci s orgánem ochrany veřejného zdraví (OOVZ)
a svozovými firmami.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
OBDOBÍ 1. 1. 2020 – 30. 4. 2020
JUBILEUM 50 LET

Petrášová Leona, Marková Marcela, Vacula Jiří

JUBILEUM 55 LET

Řiháková Jitka, Dratotůský Vlastimil, Odstrčilová Jiřina

JUBILEUM 60 LET

Drahotůská Milena, Dokoupil Josef

JUBILEUM 65 LET

Klimek Jiří, Konečný Antonín, Zapletal Antonín, Tobolíková Ludmila

JUBILEUM 70 LET

Zapletal Josef, Andrýsek Antonín, Němcová Bohumila, Janík Mirosla

JUBILEUM 75 LET

Vydra Karel, Navrátilová Zdenka

JUBILEUM 80 LET

Řihák Jaroslav

ÚMRTÍ
NAROZENÍ

Boček Josef, Bartík Bohuslav
Martincová Adina, Mezírka David, Šimčíková Marie,
Smolka Tomáš, Šimčíková Anežka, Rektořík Milan
Všem jubilantům upřímně blahopřejeme.
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