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Milí Žeranovjáci,
letošní velmi zvláštní rok nám toho spoustu vzal, ale také spoustu dal. Dal nám třeba více času
s rodinou a blízkými. Dal nám možnost sebevzdělávání, když jsme byli nuceni dělat věci jinak, než
jsme byli zvyklí. Dal nám schopnost vážit si obyčejných věcí, těšit se z maličkostí a užívat si každé
vteřiny. Dal nám také krásné počasí, kdy se, zdá se, vše vrací do normálu a je to tak, jak si pamatujeme z dětství – v červenci prostě vždycky pršelo, po Vavřinci se dostavily ranní mlhy, 1. září vždy
přišlo ochlazení a třeba se letos dočkáme také pořádné sněhové nadílky. Tak to vždycky bylo a tak
to má být. Život už mě totiž stihl naučit, že není nic horšího, než vše vidět černě a negativně. (I když
v dnešní době chtít být za každou cenu pozitivní není až taková výhra :)) I přesto se snažím na všem
vždy najít něco přínosného, něco, jak se z toho všeho nezbláznit. Nechci nic bagatelizovat, vážnosti
situace jsem si vědoma, jen se velmi přimlouvám za to, abychom se méně dívali na zpravodajství
a více lidem do očí, abychom méně četli strach nahánějící novinové titulky a více krásnou literaturu,
abychom se méně báli vyjít na ulici a více odolávali strachu, abychom méně věřili politikům a více
vlastnímu rozumu. Jistě společně vše překonáme, jak se nám již mnohokrát podařilo. Buďme stateční
a optimističtí a těšme se na další společná setkání. Užívejte si krás nádherného, i když někdy trošku
uplakaného podzimu. Ale jak říká moje kamarádka, tajemství štěstí a spokojenosti je ukryto také
v tom, jak to máme nastavené v našich hlavách: „Prší, ale já jsem rád.“ A prosím tě, proč jsi rád?
„No ono by pršelo, i kdybych nebyl rád, takže já jsem radši rád.“
Tak tedy buďme radši rádi, ono se totiž vše děje z nějakého důvodu.

Hanka Helsnerová
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SPOLEK ŽEN
Milí spoluobčané,
chtěla bych Vás za celý Spolek žen
pozdravit a seznámit Vás s činností v
letošním roce. V lednu se náš Babinec
sešel na hřišti a u výtečné pizzy jsme
probraly všechny novinky a vánoční
překvapení. V únoru bylo setkání na
zámku, kde se plánovaly akce na celý
rok. V březnu se nám ještě vydařila
výroční schůze a zároveň oslava MDŽ,
jak už je naše tradice. Zúčastnil se jí
pan starosta a každá dostala květinu
a bonbon. Pochválil nás za bohatou
činnost v minulém roce a popřál aktivní rok 2020. Naplánovaných akcí
bylo mnoho, ale přišlo to ,,ale". Covid
19 nám překazil veškeré plány a vypadá to, že nás ještě potrápí. Musím
pochválit naše ženy, které se zapojily
do šití roušek, jak ve velkém, tak i pro
rodinu. V době koronavirové jsme se
nesetkávaly, snad jen 21. 4., kdy jsme
v rouškách a odstupech provedly brigádu u sálu a u fary. 15. 5. jsme se
sešly na zámku a to už bylo veseleji.
Červen byl bohatý na akce: veřejná
schůze, koncert v Holešově, Babinec

s topinkou, schůzka
u splavu s paní Stískalovou a posezení
u její dcery Aleny.
Nejvetší akcí byla
Babiččina buchtička
a dědečkova klobáska. Oslovené kuchtičky z obce se mohly pochválit svými
výrobky. Kdo měl
zájem, dostal máslo,
mouku a přísadu na pečení, a tak se
nám sešlo velké množství moučníků.
Klobásky a DJ Adriana, který pouštěl
krásné písničky, zajistil pan Tomaník.
Čekaly jsme už jen na hosty, ale dočkaly jsme se jen chabé účasti a to
převážne cizích lidí. Naštěstí v neděli
byly střelecké závody, na kterých jsme
všechny koláče prodaly. Takovou akci
už pořádat nebudeme, ale je nám to
moc líto. V červnu kromě tradičních
setkání bylo otevření obecního domku, na které nás pan starosta pozval.
Na oslavu 60. narozenin pana faráře
jsme si připravily tři písničky. Pěkné

posezení na výletišti nám zpříjemnil
Hejtman Jiří Čunek, který s otcem Rudolfem rozšířil náš pěvecky sbor. Přes
léto si dáváme prázdniny, neboť jsme
babičky a tudíž hlídáme vnoučky, ale
na podzim a v zimě máme naplánované velké akce, jako je přesunutá
beseda Zbigniewa Czendlika 25. 11.
a vánoční koncert 12. 12., ale nevím,
zda tyto akce nebudou také zrušeny.
Ovšem pokud budeme všichni zdraví, vynahradíme si to v příštím roce
2021. Za naše ženy Vám přeji, ať ten
zbytek roku v pohodě přečkáme.

Jitka Řiháková

ŽERANOVSKÉ MAMINKY - BAZÁREK
Rok s rokem se sešel a v sobotu 19. 9.
se nám podařilo uskutečnit devátý
žeranovský bazárek. Oficiálně by měl
být již desátý, ale ten se na jaře bohužel díky Coronaviru vůbec neuskutečnil. Abych byla upřímná, byla jsem
k této akci velmi skeptická a opravdu
jsem měla obavu, aby si vůbec někdo
přišel nakoupit. Byla jsem doslova
v šoku, když se před sálem tvořila
opravdu dlouhá fronta nakupujících.
Všichni stáli v požadovaných rozestupech a do sálu nemohl vstoupit nikdo
bez roušky a důsledně vydezinfikovaných rukou. Omezený byl také počet
lidí, kteří mohli vstoupit do sálu. Naprosto úžasné bylo to, že všichni, co
čekali ve frontě, čekali velmi odhodlaně a vydrželi, až na ně dojde řada.
O bezpečné parkování a výjezd z parkoviště se již tradičně staral pan Vojá-
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ček, kterému tímto moc děkuji. Největší dík patří všem, co se na bazárku
podíleli a starali se o hladký průběh
tohoto dne. Jelikož mít odvahu být
v sále s cizími lidmi s rouškou na obličeji a neustále si dezinfikovat ruce
není zrovna jednoduché.

Doufám, že nám to situace dovolí
a na jaře se sejdeme 27. března v plném počtu na desátém jubilejním žeranovském bazárku.

Za žeranovské maminky
Romana Vyňuchalová

2

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení občané naší obce,
opět se Vám po delší přestávce dostává do rukou náš zpravodaj. Koronavirová situace nám začala opět
znepříjemňovat život a bohužel
s nárůstem počtu nakažených vzrůstá i počet zrušených akcí. Nejvíc mě
mrzí, že jsme pro letošní rok museli zrušit setkání s dříve narozenými,
které se nemohlo uskutečnit ani
v jarních měsících.
Po uvolnění vládních nařízení na
začátku léta proběhly letní měsíce
v rámci možností příjemně. Spolky
naší obce se činily a snažily se dohnat ztracený čas a zpříjemnit letní
období našim občanům. Tímto bych
jim chtěl poděkovat za reprezentování naší obce. Pokaždé potěší, když
mne i lidé z okolí oslovují a vzpomínají na některou ze spolkových akcí.
Ať už to byl dětský den u myslivců,
rybářské závody pro děti i dospělé.
Hasiči oživili Vavřinecké hody svou
výstavou k 120. založení sboru.
Ani na obci se nezahálelo. Začátkem
prázdnin firma Rapos dokončila stavební práce na novém sociálním
bydlení, kde vznikly dvě bytové jednotky, které se podařilo již obsadit.
Radost mi udělal velký zájem si byty
prohlédnout při dnu otevřených
dveří, kde jsme také zavzpomínali na
historii domu.
Srpnovým požárem domu č. p. 63
vznikly komplikace s prostorem pro
naše technické služby. Proto zatím
nemůžeme zrušit plechový sklad v zázemí domu sociálního bydlení, které
by pomohlo zkrášlit tento dům ještě
víc. Již vzpomenutý požár domu č. p.
63 je smutnou událostí jak po stránce finanční, tak i z kapacitních důvodů pro naše technické komando, které dům upravilo dle svých představ.
Opravit tento dům by bylo nerozumné, tak zatím přemýšlíme, co s tímto
problémem dál. Musím vzpomenout
a poděkovat za akceschopnost naší
JSDH a všem, kteří jim pomáhali. I já
osobně jsem rád, když mohu odjet
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na dovolenou a naše obec funguje
dál. Nedávno jsme realizovali dětské hřiště na Bařině, které se podle
mne povedlo. Ještě nás čeká dokončit oplocení, posezení a okolní výsadbu a tento prostor se stane příjemným místem pro setkávání dětí
a snad i starších občanů z celé obce.
„Slavnostní předání dětem“, říkejme
tomu třeba malý dětský den, bylo
velmi příjemné setkání pro všechny. Děkuji všem, kteří akci připravili
a pomohli uskutečnit.
Nechme se tedy překvapit, jak budou pokračovat zpřísňující se opatření. Pokud nám situace umožní, rád
bych Vás pozval na branný závod,

lampionový průvod a případně i rozsvícení vánočního stromu. Pokud se
akce nepodaří realizovat, předem
děkuji za pochopení.
Na závěr jsem si chtěl postesknout
na pravidelně neutěšený stav kolem
kontejnerů na tříděný odpad a apelovat na zdravý rozum každého, kdy
předpokládám, že doma si také nikdo nehází odpadky na zahradu na
zem, ale myslím si, že to asi nemá
smysl – tak to neudělám.
Všem přeji zdravě prožitý podzim
a klidné zvládání nastalé situace
a před Vánocemi na shledanou.

Antonín Vyňuchal
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INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA
V tomto roce zatím proběhla
3 veřejná zasedání Zastupitelstva
obce Žeranovice. Na 9. zasedání
ZO dne 6. 2. 2020 bylo projednáno několik změn v rozpočtu, který
byl schválen spolu s Programem
rozvoje obce na r. 2020-2024 dne
19. 12. 2019. Zastupitelé rovněž
schválili smlouvu na realizaci vodovodu v Třešňových sadech.
Následující 10. zasedání ZO se
konalo 11. 6. 2020. K hlavním
bodům programu patřilo poskytnutí dotací místním spolkům
a farnosti v celkové výši 300 000
Kč. Seznam je uveden v závěru
tohoto článku. Dále členové zastupitelstva mj. projednali závěrečný účet obce, účetní závěrku

a výsledek hospodaření obce
a školy za rok 2019. Obec Žeranovice také koupila dům čp. 68
i s příslušným pozemkem. Zastupitelstvo rovněž schválilo smlouvy na stavbu chodníku nad fotbalovým hřištěm a na přípravu
komunikace a dešťové kanalizace
v Třešňových sadech.

Obecního domku na sociální bydlení, kam se už nastěhovali nájemníci.
Seznam dotací na rok 2020 poskytnutých z obecního rozpočtu:

SDH			
75 000,Mysliveckému sdr.
50 000,Spolku žen		
13 000,ŘKF
(farnosti)		
40 000,V úterý 18. 8. 2020 se uskutečnilo 11. veřejné zasedání ZO, na Sportovnímu klubu 72 000,50 000,němž zastupitelé schválili smlou- Spolku rybářů 		
vy na opravu střechy vodojemu
Kompletní text zápisů ze všech
na Širokém a na instalaci nového
veřejných zasedání je k dispodětského hřiště na Bařině, dále
zici na internetových stránkách
projednali prodej prvních tří powww.zeranovice.cz.
zemků pro výstavbu rodinných
domů v Třešňových sadech a dodatek ke smlouvě o rekonstrukci

VYDAŘENÉ ZÁŽITKOVÉ ODPOLEDNE S MYSLIVOSTÍ
V Žeranovicích se v sobotu 15. 8.
uskutečnil dnes již tradiční Myslivecký den. Více než padesátka dětí se v průběhu odpoledne
dozvěděla spoustu zajímavostí
o přírodě, zvěři i práci myslivců.
Účastníci si mohli vyrobit stylovou záložku do knihy se stopami
lesních zvířat, poznávali lovecké
psy, které si mohli také pohladit
a prohlédnout naživo, seznámili
se s loveckými technikami a do-
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zvěděli se, proč už se některé
z nich nepoužívají, zastříleli si ze
vzduchovky, zasportovali si nebo
si mohli prohlédnout vycpané trofeje a paroží. Jedním ze stanovišť
bylo představení dravých ptáků,
což byl pro všechny zúčastněné
mimořádný zážitek. Právě často
se totiž nepoštěstí prohlédnout
si zblízka lesní dravce nebo si pohladit sovy a jako bonus k tomu
dostat odbornou přednášku

o jejich vlastnostech. Ještě před
setměním se děti sesedly u táboráku a opekly si špekáčky. Pro odvážné táborníky pak pořadatelé
- myslivci ze Žeranovic připravili
vycházku nočním lesem a dobrodružné stanování. Po nedělní
snídani se děti odebraly do svých
domovů, mají na co vzpomínat
a mohou se začít těšit na příští rok.

Hana Helsnerová
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
V neděli na svátek Svaté Trojice, na který jsme na
začátku roku naplánovali dětem 1. sv. přijímání,
nás na bohoslužbě pan arcibiskup Jan přivítal pastýřským listem po době, kdy jsme se nemohli setkávat při bohoslužbách, takže 1. sv. přijímání bylo
odloženo. Ačkoli letos neproběhlo žádné společné
přípravné setkání rodičů dětí připravujících se na
první svaté přijímání, přece jen jsme to nevzdali
a přípravu nepodcenili. Po uzavření hodin náboženství se děti připravovaly sledováním videí zveřejňovaných na stránkách farnosti a v průběhu června
se společně s rodiči zúčastnili individuálních konzultací s katechety a otcem Radkem. A tak mohlo
v neděli 21. června 10 dětí z naší farnosti poprvé
přistoupit k prvnímu svatému přijímání. Pane, žeh-

nej, prosím, rodinám těchto dětí a provázej je na
cestě životem, protože 1. svaté přijímání je pouze
jejím začátkem.

ŽEHNÁNÍ AKTOVEK
V neděli 30. srpna otec Radek požehnal dětem i
sobě aktovky a školní potřeby. Nezapomněl poslat
požehnání také učitelům, katechetům a vychova-
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telům. Děkujeme Vám všem, kteří se spolu s námi
modlíte za děti, jejich rodiny a učitele.
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI
FARNÍ DEN A ŽIVOTNÍ JUBILEUM OTCE RADKA
Z důvodu nepředpověditelné epidemiologické situace se farní den plánovaný na červen neuskutečnil.
Počkali jsme si na neděli 12. července. Farní den
jsme spojili s oslavou šedesátých narozenin našeho
otce Radka Němečka. Neustále se za otce Radka
modlíme a děkujeme Bohu, že ho do naší farnosti
poslal. Přejeme mu hodně zdraví a radosti v jeho
službě a ochranu Boží a Panny Marie.

kněží, takže oslava byla požehnána. Jelikož počasí
bylo na červenec chladnější, mohli jsme se zahřát
tancem na živou hudbu, nebo se jen zaposlouchat.
Děti se proháněly na hřišti. Těm asi chladno nebylo, protože si neodepřely hromadu zmrzliny, kterou
nám otec Radek zajistil.

Oslava probíhala na výletišti v Žeranovicích. Sice
letos odpadlo prohlížení fotek nebo tombola, na
které jsme z farních dnů zvyklí, ale o to více času
měli farníci na setkání mezi sebou navzájem. Mohli
jsme se seznámit i s farníky ze Zdounek, farnosti,
kde otec působil, než přišel do Žeranovic. Popřát
otci přijeli také farníci z Ludslavic a Kurovic, i několik
SVATOVAVŘINECKÁ POUŤ
Svatovavřineckou pouť jsme oslavili v neděli
9. srpna. Oslavy svátku sv. Vavřince byly letos
spojeny s připomínkou výročí 120 let vysvěcení
farního kostela, 890 let první písemné zmínky
o obci, 120 let založení hasičského sboru a 150
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let postavení budovy ZŠ. Po první mši následoval
průvod z kostela na zámek, kde následoval další program. Druhá mše v 10 hodin byla tradičně
sloužena za všechny farníky, kteří se letos dožívají významného životního jubilea.
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NAŠE ŠKOLA
NOVINKY TOHOTO ŠKOLNÍHO ROKU
Naše škola patří mezi nejkrásnější
školy v okolí. Každý, kdo tuto školu navštíví, řekne, že místní škola je nádherná, klidná a útulná.
Aby tu bylo dětem ještě lépe,
nechala jsem pro ně vyrobit speciální žákovské knížky. Titulní
stranu zdobí logo naší školy, které navrhla naše žákyně Kristýnka Zapletalová. První strana má
vytištěné naše kontaktní údaje,
informuje rodiče o termínech
všech prázdnin, na poslední
straně rodiče najdou školní řád.

Logo školy zdobí i reprezentační
trika našich školních sportovců.
Snad je budeme moci použít, doufejme, že COVID-19 nám sportovní nadšení nepřekazí. Každý žák
školy obdržel oranžovou kšiltovku s logem školy. Zadní strana je
ozdobena jménem majitele sportovní čepice. Všichni v nich vypadají nádherně.

Paní učitelky vybraly nové čítanky i učebnice matematiky. Dětem
se velmi líbí, rády s nimi pracují.
Další novinkou jsou tabule ve
dvou učebnách.
Hned se nám lépe vyučuje.
Žáci i rodiče jsou zajisté rádi,
že tento školní rok využijeme nového financování školy
k vyučování anglického jazyka již od prvního ročníku a to
bez spojování tříd. Paní učitelky si tuto možnost pochvalují.
Protože se stále hovoří o možném uzavření škol, využila jsem
státního příspěvku ke koupi
šesti notebooků a sedmi tabletů. Tyto technické pomůcky využijí učitelé i žáci k prezenční
a distanční výuce. Všichni pedagogové se zaškolují v nových
interaktivních
programech.
Smutná novina souvisí s růstem počtu nakažených novou
nemocí COVID-19. Je doporučeno omezit organizaci zájezdů a akce pro veřejnost.
Proto jsme se rozhodli, že advent ve škole letos společně
v prostorách školy nepřivítáme.
To nás velmi mrzí. Ale nebojte
se, chystáme vánoční pásmo
k rozsvícení vánočního stromu.
Věříme, že si aspoň užijeme
školu v přírodě. Kterou již objednala paní vychovatelka Len-

ka Cholastová. Doufejme, že
nám to vyjde.
Aby vám všem bylo v této době
krásně, přikládám básničky, které
napsaly žákyně čtvrtého a pátého ročníku. Je to nádherný pocit,
když vidíte, že někdo z žáků dokáže jen tak sám vytvořit báseň.
Modrá, bílá, zelená,
kvítek už se červená
z kvítku bude růžička
přivoň si, maličká.
Maličká si přivoněla
krásnou vůni ucítila.
Napsala : Lucie Diatková,
4. ročník ZŠ Žeranovice
Narozeninové přání babiččce
Babičko, babičko,
chci ti dát maličko,
pusinku na líčko,
buď dlouho zdráva,
mám tě moc ráda.
Napsala: Karolína Janálová,
5. ročník, ZŠ Žeranovice
No, není to úžasné?
Mějte se krásně!

Petra Smolová

PRÁZDNINOVÉ „VZDĚLÁVACÍ DNY AŠSK“
Ve dnech 10. - 13. srpna 2020 se
naše základní škola zapojila do
projektu, který pořádala Asociace školních sportovních klubů
na podporu naučně-populárního
vzdělávání žáků za účelem zmírnění dopadů na vzdělávání dětí
v souvislosti s uzavřením škol z dů-

Zpravodaj obce Žeranovice

vodu pandemie koronaviru. Projekt měl za úkol podpořit nástup
žáků do nového školního roku
a usnadnit zahájení výuky v září.

část. Náklady na vzdělávací dny
(tj. vstupné, dopravu, obědy i výtvarné a sportovní pomůcky) hradila v plné výši AŠSK.

Denní program byl rozdělen na
dvě části. Dopolední vzdělávací
část a odpolední volnočasovou

Projektu se zúčastnilo 27 žáků
ze všech ročníků školy. Děti byly
rozděleny do dvou skupin podle
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věku. Staral se o ně táborový tým
ve složení Romana Doležalová,
Martina Mikuličková, Veronika
Cholastová a Lenka Cholastová.
V dopolední části vzdělávání neprobíhalo klasickou školní formou. Menší děti při cestě kolem
světa navštívily Afriku, vyrobily si
krásné šperky inspirované tímto
kontinentem a sportovní zdatnost rozvíjely při štafetových
hrách. Vyzkoušely si také, jak se
v Asii obědvá hůlkami, s americkými indiány si vytvořily čelenku
a děšťové hole. V lese postavily
obydlí australských domorodců
a na památku si vyrobily batikovaná trička.

pobití, které nás zastihlo přímo
na hradě. V rámci sportovního
odpoledne jsme si zahráli bowling
v Holešově. Při výtvarném tvoření
jsme využívali netradiční materiály, z hobby betonu jsme namíchali
směs na výrobu květináčků i na
výrobu svícnu na čajovou svíčku.
Prováděli jsme pokusy s mícháním různých barev nebo vyráběli
plastelínu. A také jsme si vyzkoušeli sportovní rybolov na žeranovickém rybníku.

Se všemi dětmi jsme navštívili výstavu „IQ – poznávej se“ na zámku v Holešově. Zkrátka jsme se ani
minutu nenudili a čtyři sportovně-vzdělávací dny jsme si náramně
užili.
Také bychom chtěli touto cestou
poděkovat Zámecké hospůdce
v Žeranovicích za úžasné prázdninové obědy a za velkou ochotu
a vstřícnost. Moc děkujeme.

Lenka Cholastová

Větší děti podnikly dobrodružný
turisticko-naučný výlet na hrad
Lukov. Největším zážitkem této
cesty bylo desetiminutové kru-

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Letošní prázdniny znamenaly pro
naši mateřskou školu kompletní
rekonstrukci. Začátkem prázdnin
zaměstnanci obce a někteří rodiče pomohli při stěhování veškerého nábytku. Děkujeme panu
Petru a Antonínu Andrýskovi.
Výměnu podlahy provedla firma
PDK Styl. Bylo položeno nové lino
a v části herny koberec. Následně
celou školu vymalova pan S. Andrýsek. Byly také vyměněny zásuvky
a nové zabudovány. Zajistila
p. ředitelka. Na konečném úklidu se nejvíce podílely p. školnice
a p. uklízečka. Zvlásť velmi děkujeme panu Martinu Andrýskovi za
montáž skluzavky a podia v herně. Bohužel se vyskytly problémy
s elektřinou v umývárně. Bude
nutná oprava. Ta proběhne sou-

Zpravodaj obce Žeranovice

časně s výměnou svítidel ve třídě tou. V září jsme přivítaly nové děti
během podzimu. Současná svíti- a moc si přejeme, aby se jim
dla už nesplňují požadované nor- tu líbilo.
my. Rekonstrukce v MŠ byla velmi
Zdeňka Fuksová
potřebná. Škola září a voní čisto-
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
NÁVŠTĚVA ZOO LEŠNÁ
Na uterý 15. září byl pro děti mateřské školy připravený výchovný
program v rámci projektu šablony. Děti už od rána byly natěšené
a s batůžky přichystané k nástupu
do autobusu. Ten nás odvezl do
ZOO Lešná. Bylo pro nás připravené povídání odpovědného pracovníka - lektora o životě exotických
zvířat. Zaměřili jsme se na jejich
život v ZOO, odkud pocházejí, jak

o ně ošetřovatelé pečují, čím je
krmí, co všechno potřebují k životu a dobré pohodě. Jak se máme
při prohlídce k zvířatům chovat
a hlavně je ničím nekrmit. V průběhu dopoledne jsme si prošli
celou zoologickou zahradu s občasnými přestávkami na svačinku
a krátký odpočinek. Nejvíce děti
zaujaly žirafy a sloni, u kterých
jsme se zdrželi asi nejdéle. Děti

překvapilo setkání s pelikány, kteří je doprovázeli v těsné blízkosti.
Samozřejmě jsme nemohli vynechat návštěvu rejnoků. Dětem
vůbec nevadilo, že před vstupem
si musely nasadit roušky. Krmení
rejnoků stálo za to. Unavení, ale
plní zážitků jsme se vrátili na oběd
zpět do mateřské školy.

Léto uteklo jako voda. Naše škola
však nebyla jen tak zavřená! Využili jsme letních prázdnin k dlouho vytoužené obměně podlahy
a vymalování mateřské školy. Tímto děkuji naší obci za financování
přestavby.

dostat přes protipožární dveře,
které zničil, poškodil okno a rozbil
dveře do kanceláře. Ten den nám
pomohli i všichni rodiče. Byl zákaz
vstupu do budovy školy, a proto děkuji všem, kteří se postarali
o své děti doma.

rovny. Velkou inspirací pro úpravu
byly návrhy naší bývalé žačky, nyní
studentky architektury, Markéty
Novotné. Vážně má talent!

Poděkování patří především panu
starostovi, rodině Petra Andrýska,
žákům, obecním i školním zaměstnancům za vystěhování a opětovné nastěhování celé mateřské
školy. Jistě víte, že šest dní před
koncem školního roku navštívil
naši školu nezvaný host, který se
zaměřil na hotovost v zamknutém
trezoru. Bohužel se cestou musel

Využili jsme tohoto nemilého překvapení k přestěhování některých
místností, ve kterých se, též pomocí naší obce, vyměnila podlahová krytina. Velmi děkujeme.

Eva Chytilková

PODĚKOVÁNÍ

Zpravodaj obce Žeranovice

Nová ředitelna teď působí mnohem útulněji. Řekla bych, že se mi
v ní i lépe pracuje…Pedagogové si
také chválí větší, prostornější sbo-

Velké poděkování patří rodičům
žáků naší školy. Dnes mohu říci,
že distanční výuka v době jarní karantény, díky spolupráci rodin se
školou, byla pro děti přínosem. Vážím si vaší aktivity. Pevně doufám
a věřím, že tato situace už nás nezasáhne. Jestli ano, tak se s ní opět
popereme!
Přeji všem hodně zdraví a pevné
nervy.
Petra Smolová
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Z LAVIC NAŠICH NEJMLADŠÍCH ŠKOLÁČKŮ
Maminko a tatínku,
už je ze mne žák,
brzo budu ve škole
číst, psát, počítat.
Protože jsem na to všechno
ještě malý dost,
moc vás prosím ze začátku
oba o pomoc.
A pak, maminko a táto,
v tomto deníčku
přinesu si pro radost
všem velkou jedničku.
Maminko a tatínku
už je ze mne žačka,
zanedlouho čtení, psaní
bude pro mne hračka.
Protože jsem na to všechno
ještě malá dost,
moc vás prosím ze začátku
oba o pomoc.
A pak, maminko a táto,
v tomto deníčku
přinesu si pro radost
všem velkou jedničku.
Přednes této básničky byl jedním
z mnoha úkolů, které byly nachystány pro naše nejmladší školáky
a školačky.
Důkazem, že se naši prvňáčci nových školních povinností nezalekli, jsou jedničky a drobné odměny
v podobě razítek a samolepek
v jejich žákovských knížkách.

a čtyři děvčata. Přestože je naše
škola malotřídního typu – společně se vzdělávají žáci 2. a 3. ročníku
v jedné třídě a žáci 4. a 5. ročníku ve druhé třídě - prvňáčci zde
mají samostatnou třídu. Pro děti
přicházející do první třídy je samostatná třída velkou výhodou.
Děti tak mnohem lépe zvládají
přizpůsobit se školnímu režimu.
Dalším hlediskem k plynulému
přechodu dětí z mateřské školy do
první třídy jsou i „přípravné programy“ pro předškoláky ve škole.
Slavnostní vstup dětí do první třídy proběhl tradičně 1. září 2020
za účasti jejich maminek a tatínků. Děti přišly do třídy s krásnými
novými aktovkami, vybraly si místo a usadily se v lavicích. Všechny děti i jejich rodiče přivítal pan
starosta Ing. Antonín Vyňuchal
a paní ředitelka školy Mgr. Petra
Smolová, která současně představila dětem a rodičům třídní
učitelku Mgr. Romanu Doleželovou a paní asistentku pedagoga
paní Ludmilu Kadlubovou. Když se
posléze představily i děti a vyhledaly si obrázek se svým jménem
na tabuli, vyprávěly si se svou
paní učitelkou o pomůckách, které měly děti připraveny na svých
lavicích. Všechny pracovní sešity
i výtvarné pomůcky si děti s pomocí rodičů uložily do svých aktovek a rozloučily se s paní učitelkou.

Po třech týdnech školní docházky už se děti zvládly mnohému
naučit a projevit při učení velkou
snahu. Nyní už si chystají samostatně pomůcky na vyučovací
hodiny a potom je zase ukládají do aktovky, učí se rozeznávat
první písmenka, na řadě básniček
a uvolňovacích cviků rukou se připravují na psaní, setkávají se s prvními početními úkoly, učí se první anglická slovíčka. Při hodinách
výtvarné výchovy malovaly ovoce a tvořily dráčka, v pracovních
činnostech zkoušely modelovat
z keramické hlíny. V rámci tělesné
výchovy se děti učí také plavat.
Pravidelně budou děti několik
týdnů dojíždět na plavecký bazén v Holešově, kde se jim při
plaveckém výcviku budou věnovat také instruktoři plavání.
Velké díky patří rodičům prvňáčků, kteří dětem v přípravách na
vyučování s velkou pečlivostí pomáhají.
Přejeme všem prvňáčkům, aby se
jim ve škole dařilo, aby byli i nadále ochotní a pilní se učit a mohli
ve zdraví svůj první školní rok strávit ve škole se svými vrstevníky.

Mgr. Romana Doleželová,
třídní učitelka 1. třídy ZŠ

Do první třídy Základní školy
v Žeranovicích nastoupilo v letošním školním roce celkem jedenáct dětí, z nichž je sedm chlapců

Zpravodaj obce Žeranovice
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŽERANOVICE

aneb rekapitulace dalšího proběhlého období v našem sboru:
VAVŘINECKÉ HODY 2020
Letošní hody se z hlediska hasičů nesly především ve víru oslav 120 výročí založení sboru.
Neděle začala tradičním průvodem kapely, členů i hostů od zbrojnice do kostela. Po mši svaté jsme uctili památku padlých členů u pomníku před kostelem, a následně jsme se opět
průvodem přesunuli na mimořádnou schůzi na sál
u Sedlářů, zatímco kapela hrála všem hostům na výletišti.

kronikářce Simoně Zapletalové jsem měla spoustu
materiálu k čerpání. Simona sestavila celou výstavu, kterou vidíte kolem. Roztřídila fotky, vyzpovídala
pamětníky, nasbírala informace ze všech možných
pramenů a shrnula celou historii v bodech. Jistě jste
už mnohé z toho slyšeli, nicméně je to natolik zajímavé, že neškodí připomenout si naše kořeny a také
události, s nimiž se potýkali naši předkové."

Průběh schůze nejvíce přiblíží záznam projevu starostky sboru: "Vážení členové milí hosté, vítám Vás
na mimořádné schůzi, u příležitosti oslav 120. výročí založení našeho sboru. Takovéto výročí si zaslouží alespoň krátké shrnutí, vždyť naposledy jsme
se takto setkali v roce 2010. Proto vzpomenu něco
málo k historii sboru. Díky naší současné svědomité
HISTORIE SDH ŽERANOVICE
1898 - vypukl požár v Žeranovicích - 4 domy padly 1906 - Byla zakoupena ruční Berlová stříkačka
Po požáru se mluvilo o založení sboru - Vůdčí osobou (berlovka).
byl starosta obce Antonín Smýkal st., který byl později
1911 - Na jaře začala stavba zbrojnice.
zvolen jednatelem.
26. května 1990 - byl sbor zařazen do holešovské župy. 1912 - Dokončena stavba zbrojnice.
Bylo 24 členů.
Následující období je však poznamenáno vypuknutím
8. července 1900 - První valná hromada a volby funk- 1. světové války, kdy odešlo na frontu 43 hasičů ve
věku nad 18 let. Přesto ve sboru působil alespoň dorost
cionářů.
a sbor dvakrát zasahoval při požárech panských stodol
Srpen 1900 - Byla zakoupena ruční stříkačka s příslu- v obci.
šenstvím.
1925 - Sbor rozvíjel svoji činnost jak v oblasti výcviku
12. srpna při vavřineckých hodech se uskutečnilo její a zásazích při požárech, tak i v oblasti kulturní. Jen
svěcení. Bylo přijato dalších 29 mužů ve věku 20 - 30 let v roce 1925 pořádal sbor 3 zimní školy, 3 praktická cvi(i z okolí).
čení (jedno se stříkačkou a dvě pořadová), 6 členů se zúčastnilo "Sjezdu hasičstva československého" v Brně. Byl
Bylo 53 členů. Vzhledem k tomu, že sbor neměl hasič- uspořádán 1 ples, 1 zábava, 2 výlety a hrají se 2 divadla.
skou zbrojnici, povolila tehdejší vrchnost umístění stříkačky v panském dvoře.
1926 - Jsou poprvé do sboru přijaty i ženy.
1930 - Bylo zakoupeno jeviště, rovněž zhotovovány
kulisy a ostatní součásti sloužící k rozvoji divadelní
činnosti. Díky dobrému materiálnímu vybavení bývala
v průběhu roku sehrána 2 i 3 různá divadelní představeV lednu 1901 se sbor dostal k prvnímu zásahu a to ní, jeviště i kulisy byly půjčovány do okolních vesnic, což
v obci Přílepy.
Z dochovaných dokumentů je vidět značný zájem občanů o rozvoj sboru i určitá hrdost těch, kteří ve sboru
mohli působit.

Zpravodaj obce Žeranovice
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dohromady tvořilo nemalou část příjmů sboru.

provedení nezbytných úprav bylo zařazeno do používání.

1934 – V červenci byla zakoupena motorová stříkačka
o výkonu 35 HP včetně 400m hadic.
1968 - Postaveno na výletišti skladiště pro kulturní
materiál. Sbor obdržel novou stříkačku PPS 12. UspoBěhem prvních 40 let bylo více než 20 zásahů přímo řádáno po druhé (doposud poslední) Staré Hanácké
v obci a více než 40 v okolí. Nejčastěji sbor vyjížděl k po- právo.
žárům do Lechotic, Rackové, Martinic, Přílep a Horního
Lapače.
60. léta jsou charakterizována výrazným poklesem požárů. Toto období je jedním z nejúspěšnějším v poválečRoky 1939 - 1945 - patří k nejtěžšímu období v ději- né historii z pohledu práce s mládeží. Dochází ke genenách našeho národa. Hasičský pozdrav "Nazdar" je na- rační výměně, sbor má kromě družstva mužů i družstvo
hrazen na ,,Vlasti zdar', je vydán zákaz nošení odznaků žen a v některých letech i tři družstva žáků. Odrazem
z první republiky a byl nařízen soupis majetku hasič- je celá řada účastí na nejrůznějších požárních soutěžích
ských sborů. Zbrojnice musí mít nápis český i německý. ve všech kategoriích a tím i řada úspěchů a ocenění
Název hasičské sbory je nahrazen termínem ,,hasičstvo" na úrovni okrsku i okresu. Vůdčími osobnostmi v toma každá obec je povinna zřídit hasičstvo. Majetek sboru to období jsou velitel sboru Rudolf Plšek a místní učitel
přechází do správy obce.
p. Šidlík.
1944 - Přišlo nařízení hasičům např. ke kontrole cestu- 8. srpna 1970 zasáhla obec Žeranovice v časných ranjících, hlídání transportů atp. Že se toto nařízení zcela ních hodinách povodeň. Členové sboru se zúčastnili
minulo účinkem není třeba zmiňovat.
celé řady záchranných prací nejen v průběhu povodně,
1945 - Sbor dvakrát zasahoval při požáru v Žerano- ale i v následujících dnech při vyčerpávání vody z 16 zatopených sklepů a čištění studní. Povodeň měla značné
vicích.
materiální důsledky i pro sbor, neboť byla zatopena do
1950 únor - Vyskytly se hlasy o zbytečnosti hasičstva výše 1 m i hasičská zbrojnice.
a jeho zrušení.
1975 - Proběhla další část úpravy místního výletiště.
Od 1. června 1950 byla z náplně místních jednot vy- Bylo vybudováno nové taneční kolo a altánek pro muzičleněna samaritánská služba jako základ samaritánské kanty. V tomtéž roce zasahoval sbor při likvidaci požáru
stohu slámy v obci.
služby Československého červeného kříže.
1953 - Vládní nařízení přineslo nový název Českoslo- 90. léta - Politické změny měly vliv i na změny v hasičvenský svaz požární ochrany - namísto hasič je užíván ských organizacích. Označení požárník bylo opět nahrazeno pojmenováním hasič, předseda byl nahrazen
výraz požárník.
starostou sboru, změnil se i znak hasičů.
1954 - Zakoupeno první auto pro sbor od p. Lacigy
z Kvítkovic. Dochází také ke změně pracovního stej- 1994 - Dostává sbor darem sochu sv. Floriána, patrona
nokroje - původní zelená barva je nahrazena barvou hasičů. Od toho okamžiku socha patrona zdobí hasičskou zbrojnici.
modrou.
1957 - 1959 - Byla zahájena celková rekonstrukce, která představovala rozšíření vjezdu do zbrojnice tak, aby
uvnitř mohlo parkovat i auto, přístavbu prvního patra,
kde by byla vybudována spolková místnost a přístavbu
věže na sušení hadic. Součástí rekonstrukce bylo i zabudování sirény. Všechny práce byly prováděny brigádnicky a v průběhu roku 1959 pak byla nově zrekonstruovaná zbrojnice slavnostně otevřena.

1996 - Byl vybudován v obci veřejný vodovod, jehož
součástí je i 38 protipožárních hydrantů.

1997 červenec - Postihly velkou část Moravy a východní Čechy mohutné záplavy. I když se voda vyhnula
Žeranovicím a nejbližším obcím, velice vážně byly postiženy obce v sousedství řeky Moravy. Členové sboru
se zúčastnili záchranných prací v obci Kvasice, kde se
nepřetržitě po dobu 2 dní střídaly dva stroje s obsluhou
1958 - Za značného zájmu občanů zorganizovali členo- při odčerpání vody ve firmě LENA.
vé sboru poprvé Staré Hanácké právo.
1998 - Po dlouhé pauze opět založení kroužku mla1967- Bylo přiděleno (ojeté) auto Tatra 805, které po dých hasičů.
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1998 - 2000 - Proběhla další rekonstrukce hasičské
zbrojnice, jejímž cílem bylo rozšíření 3. garáže, aby
veškerá technika, kterou sbor disponuje, byla pod
jednou střechou a v budoucnu mohla být případně
rozšířena. Byla rovněž rozšířena o další spolkovou
místnost. Rozsah rekonstrukce přesáhl 300.000 Kč
a byl značnou měrou financován obecním úřadem.
2000 - Při příležitosti oslav 100. výročí založení hasičského sboru v Žeranovicích v roce 2000 je pak
slavnostně posvěcen nový prapor sboru.
2005 - Poprvé uspořádaný Dětský karneval (prosadili si jej mladí členové, starší nevěřili, že bude zájem).
2006 - Starostou byl zvolen František Konečný, byl
plný elánu. Do sboru přináší nové nápady, mladé lidi,
nové zvyky a mládež, kterou trénuje.
2010 - Vznikla v obci povinná zásahová jednotka.
Od té doby členové sboru upustili od účasti při výjezdech a provádění preventivní činnosti. Tyto činnosti
vykonává pouze jednotka požární ochrany obce, jejímž zřizovatelem je obec. SDH se stal jen sportem
a zachováním kulturních akcí. Proto se nemůžeme
divit, že nám mladí zdatní muži ze sboru odchází k zásahové jednotce.
V tomto roce se naši členové účastnili pomoci při povodních v Troubkách, kde se nepřetržitě v průběhu
3 dnů střídali.
2012 - Byla pořízena Avie vybavena pro rychlé zásahy a na vlastní náklady sboru byla udělána její přestavba a oprava.
2013 - 2014 - Podařilo se za pomocí dotací výrazně
zrekonstruovat hasičskou zbrojnici, i když je v majetku obce a velkou část prací jsme si udělali svépomocí.
Byla vyměněna okna, dveře i vrata, opravena fasáda a uvnitř se nainstalovalo centrální vytápění. Také
byly opraveny dvě sportovní stříkačky.
2014 - Poprvé založeno soutěžní družstvo přípravka,
nejmladší člen měl 4 roky.
Rozsáhlou rekonstrukci sochy sv. Floriana provedli
manželé Smolinkovi, Pavla a Leo.
2015 - Obec pořídila po dlouhých letech cisternové
vozidlo CAS 25 RTH.
2016 - oprava garáží, vyklizení půdy.
2018 - Na výletišti byla opravena střecha šenku
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a vymalováno. (dříve skladiště na divadelní materiál).
Opět se daří mladým závodníkům. Starší žáci vyhrávají první místa, v soutěži O středomoravský pohár získali
5. místo. Družstvo mužů závodí jen na okrsku, dále máme
2 družstva mladších žáků, 1 družstvo přípravky a 1 družstvo starších žáků.
2019 - Sbor se skládá z 69 členů. Z toho 37 členů má do
18 let.
2020 - V současné době se převážně věnujeme kulturním tradicím v obci jako je Vodění medvěda, Vavřinecké hody, Dětský karneval (od r. 2005), Mikuláš (od
r. 2003) , Dakiáda, závody Ježíškovo uzlování (3 ročníky)
a spousta dalších akcí, které pořádáme nebo je pomáháme organizovat (Pálení čarodějnic od r. 2014, Kácení
máje, Dětský den, Branný závod).
Také se podporujeme navzájem s okolními sbory na valných hromadách, plesích (my nepořádáme), hodech i na
hasičskou pouť na sv. Hostýn jezdíme společně.
V druhé řadě se věnujeme mládeži, jezdíme na závody
Plamen (branný závod, štafety) i na požární útoky (O
Středomoravský pohár mládeže). Jezdíme na výlety (za
zvěří, do strašidelného sklepa, na osvětlený dům, exkurze
HZS ve Zlíně, do Galaxie) pořádáme tábory (od r. 2011,
nejprve byly víkendové pobyty) organizujeme poučné besedy a zábavná odpoledne pro mládež (vánoční tvoření,
brigády v lese, prevence před únosem, ukončení sezóny,
výšlap na sv. Hostýn, pletení tatarů, prevence požáru, zakrmení zvěře, první pomoc) a postupně si vychováváme
naše následovníky. Věnujeme se mládeži tak, aby to bavilo je i nás, máme spoustu zážitků a jsme skvělá parta.
Děti se naučily spolupracovat jako tým, podporovat se
navzájem, nést společně všechny úspěchy i neúspěchy
a za to patří velký dík jejich vedoucím, jim samotným
a také rodičům, kteří jim fandí. Doufám, že ve své úspěšné
činnosti budou naši nejmladší pokračovat, protože právě
zde roste budoucnost našeho sboru. Nyní má náš sbor
3 družstva žáků a jedno družstvo dorostů. Ti disponují
nově opraveným vybavením, na které si vlastní přičiněním vydělali především jejich výraznou pomocí na všech
akcích, které pořádáme.
Dodávka, kterou jezdíme na závody, je v majetku sboru,
a po tom, co obec pořídila za pomocí dotací pro svou zásahovou jednotku dopravní vozidlo, využíváme i služby
obecní jednotky.
Letos, i přes těžkou situaci ohledně koronaviru, jsme na
místním hřišti, po dohodě se sportovním sdružením i obcí,
vybudovali novou hasičskou základnu pro požární útok.
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OCENĚNÍ
Jak sami vidíte, stihli jsme toho za ta uplynulá léta docela
dost. Proto jsem velmi ráda, že jsem mohla ocenit za dlouholetou práci současné členy. Začneme samozřejmě těmi
nejváženějšími.
Jak jistě víte, tato ocenění se řídí přesnými pravidly a postupy, které nelze přeskočit. Bohužel u nás ve sboru se v minulosti několik let k těmto postupům nepřihlíželo, a já jsem
velmi ráda, že i za pomocí minulého starosty Františka Konečného, který celý proces započal, jsem mohla předat:
panu Václavu Čápovi – medaili sv. Floriána
panu Milanu Drahotůskému – medaili sv. Floriána
panu Stanislavu Němcovi – medaili sv. Floriána
panu Josefu Vojáčkovi – medaili za příkladnou práci
panu Lubomírovi Janochovi – medaili za příkladnou práci
panu Václavu Janečkovi – medaili za příkladnou práci
panu Františku Konečnému – medaili za příkladnou práci
paní Simoně Zapletalové – medaili za příkladnou práci
a panu Antonínu Andrýskovi čestné uznání
za výrazné zásluhy
A protože, jak jsem již několikrát zmínila, máme v našem sboru velmi šikovné děti, jsem ráda, že jsem mohla
odměnit i je.

Kronikář: Petr Diatka, Adam Janečka, Marek Zapletal, Jan
Zapletal, Vít Kužela, Daniel Smýkal, Damián Ševčík, Jaromír
Linhart, Michaela Žváčková, Sofie Elen Jáně, Inka Kuželová
Strojník: Adam Janečka, Marek Zapletal, Petr Diatka, Vít Kužela
Strojník junior: Lucie Diatková, Jan Zapletal, Antonín Vyňuchal
Sama za sebe přeji našemu sboru mnoho sil a úspěchů do
dalších let. Všem členům děkuji za jejich práci, úsilí a čas
věnovaný sboru, minulým generacím hasičů za jejich odkaz
a těm budoucím přeji pořádnou porci chuti a energii pro
pokračování v tradici, abychom se takto mohli setkávat při
oslavách ještě mnohokrát. Děkuji Obecnímu úřadu Žeranovice, všem našim sponzorům a příznivcům za jejich podporu.
Odpoledne pak dále pokračovalo volnou zábavou a celodenní výstavou historie sboru na sále u Sedlářů Všichni příchozí si rádi zavzpomínali, snad se i našli ve starých albech,
shlédli historické předměty a oblečení, a před zámečkem
si mohli prohlédnout také naleštěnou historickou techniku,
kterou náš sbor vlastní.
Věřím, že jsme výročí oslavili důstojně, a historickou výstavu
jistě někdy zopakujeme, protože měla opravdu úspěch a ještě i teď zaznamenáváme zájem o prohlídku.

Jana Janečková
Tak zase příště….				
					 starostka sboru

HASIČSKÝ TÁBOR 2020
Náš tradiční tématický tábor pro děti byl letos, jak jinak, poznamenán situací kolem mimořádných opatření proti coroně. My jsme si tím ale nechtěli kazit prázdniny, a proto jsme
udělali vše pro to, abychom tábor mohli realizovat. Povedlo
se. Z důvodu maximální izolace jsme upustili od cesty vlakem, a díky našim ochotným rodičům a sponzorům jsme
odjeli dodávkami.
Místo: Stará Ves u Rýmařova. Chata Liga 100, kde nás před
chatou čekal potok, a za chatou lyžařský svah.
Letošní téma bylo – jak si jistě pamatujete už z vodění medvěda – ORIENT.
Proto nás hned po příjezdu přivítal sultánův palác, následovala poprava sultánovy ženy a první úkol - vysoutěžit si
svého vezíra který byl jednotlivým skupinkám průvodcem
celým programem. Následně se už pouštní karavana, na sultánův příkaz, vydala na cestu hledat Šeherezádu...,museli si
však nejdříve nalovit diamanty z potoka....to se jim samo-

Zpravodaj obce Žeranovice

zřejmě po různých peripetiích podařilo a Šeherezáda byla
předvedena před sultána a mohla povyprávět první příběh
o Aladinovi a jeho lampě. Sutánovi se příběh zalíbil, a tak přikázal nalézt Alladinovu lampu a přinést ji. Po cestě však čekalo
spoustu dalších úkolů–např. stavba paláců, šifrování zpráv, vysvobození vedoucích z pout, létání na létajícím koberci...
Večer Šeherezáda odvyprávěla další příběh, a tak následoval
další úkol od sultána - vystopování Alibaby a 40 loupežníků, nalezení jeskyně s pokladem a otevření skály –„Sezame,
otevři se“ nefungovalo, bylo potřeba přeložit do hebrejštiny:
SAKRAT SAFRA MAFTUHA.
Po příběhu o ebenovém koni sultán zatoužil koně vlastnit,
a tak každá skupinka vyrobila vlastního koně a také turecké
šavle a harémové šátky, potřebné do taneční soutěže na orientální diskotéce.
Nechyběla ani ochutnávka orientálních pokrmů, hádání
chutí, či výroba arabských placek.
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Přestože nám každou chvíli pršelo, stihli jsme spoustu aktivit
a úkolů–opékání špekáčků u ohně, zpívání, stolní fotbálek,
hraní si na písku, trampolínu, paintbal, olympiádu, bodování jednotlivců a nákup v táborovém bufetu, kytky pro vedoucí, soutěž ve šrábání brambor, výzva - zmalujte si svého
vedoucího, hádací soutěže, hledání indicií, stezka odvahy a odměna výborné koláče a tyčinky od kuchařinek.
Jediný teplý den však stál za to, kdo by nezkusil vodní bomby
a skluzavku na sjezdovce, kterou jsme vyrobili z igelitových
plachet?Nikdo nesměl zůstat suchý, každý políval každého.

Nosila se voda z potoka snad ve všem, co se v chatě našlo,
a když už se nenašlo, tak třeba v gumákách
Avšak všechno jednou končí. Užili jsme si to ve zdraví i přes
rozmary počasí. Nechybělo nic, co na správném táboře má
být a zůstává spousta zážitků.
Vítězové i poražení byli odměněni. Vždyť vyhráli všichni, neboť to bylo opravdu těsné.. Díky všem účastníkům, dobrovolníkům i sponzorům. A za rok zase ahoooj.

ZÁVODY V POŽÁRNÍM ÚTOKU
Bohužel letošní sezónu jsme nemohli začít jako obvykle na
jaře, závody byly zrušeny kvůli epidemii. Letošní sezóna byla
velmi krátká. Jen 2 soutěžní víkendy pro žáky i tréninků bylo
méně nebo s omezením (roušky, desinfekce na ruce i šroubení).

mladší žáci A s časem 15:45 vyhráli 1. místo, družstvu B se
také dařilo a umístili se na 6. místě. Starším žákům unikl pohár o kousek, umístili se na 4. místě.

Okrskové závody probíhaly až 5. září na Horním Lapači.

Věřím, že kdyby bylo více závodů, tak by mladí hasiči letos
získali více pohárů, mají na to.

Dorosti se zúčastnili 7 závodů a nejvíce se dařilo v Tečovicích 3. místo. Ve Zlínské lize požárního sportu se umístili na
Letos nám dorostly děti do starších žáků. Nastala jim změna 6. místě. Závody s vodou sice skončily, ale tréninky nekončinnosti u vody, strojníka už nedělá trenér, ale mladý hasič. čí, stále je co zdokonalovat. Žáci trénují na branný závod
První rok trvá, než si nové věci vyzkouší a znovu se sehrají.
a okresní závody Plamen.

Těchto závodů se zúčastnilo 6 družstev ze Žeranovic. Mladší
žáci A se umístili na 2. místě, mladší B na 4. místě (ne po- A je důležité, že si to uvědomují i rodiče, a berou tréninky
slední), starší žáci bohužel nedokončili, dorost 2. místo, muži zodpovědně.
3. místo a letos snad po 18 letech daly dohromady družstvo
Každý trénink je krůčkem k úspěšnému závodu, aby se děti
i ženy a vyhrály 1. místo.
cítily ve své úloze jistě.
V Záhlinicích na nočních závodech se mladším žákům hodně
dařilo, při velké konkurenci 37 družstev se umístili na 5. mís- Všem gratuluji za úspěchy a trenérům děkuji za jejich obětavost a píli.
tě, proto návrat domů i s pohárem byl v 1:30h ráno.
Třetí a bohužel i poslední závody byly nejlepší. V Záříčí naši
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Simona Zapletalová, vedoucí mládeže
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Žeranovice
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

KVĚTEN - ZÁŘÍ

JUBILEUM 50 LET

Andrýsek Martin, Vajdová Marcela, Cholasta Miroslav, Janečka Václav

JUBILEUM 55 LET

Mrkvová Hana, Pavelková Ludmila, Vaňhara Jiří, Bakala Milan,
Řiháková Magda, Sedlář Jiří

JUBILEUM 60 LET
JUBILEUM 65 LET

Odstrčilová Alena, Uhlárová Hana, Totková Jarmila, Gořalík František
Vyňuchalová Zdeňka, Andrýsková Marie

JUBILEUM 75 LET

Diatka Stanislav, Řezníková Ludmila, Hodková Eva, Odstrčil Zdeněk, Smýkal Jaroslav

JUBILEUM 80 LET

Řihák František, Dokoupil Zdeněk

JUBILEUM 85 LET

Čáp Václav

NAROZENÍ

Klimša Adam, Veřmiřovská Michaela, Řihák Ondřej

ŮMRTÍ

Vacula Jiří, Vybíral Jaroslav, Odstrčil Josef, Vyhnánková Milada, Sedláček František

MĚSTO HOLEŠOV DĚKUJE
Hasičům ze Žeranovic za účast na Dnech města Holešova,
které se uskutečnily - bohužel ve velmi zkrácené verzi dne 5. 9. 2020. Program druhého dne oslav musel být
z důvodu nepřízně počasí zrušen. Sobota ale byla zasvěcena hlavně holešovským hasičům, kteří oslavovali 140.
výročí založení sboru. Sboru dobrovolných hasičů obce
Žeranovice patří poděkování nejen za podporu svých kolegů, ale i za reprezantaci naší obce.
Hana Helsnerová
VÝSLEDKY VOLEB - ŽERANOVICE
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