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Vážení spoluobčané,
v rukou držíte letošní druhé vydání obecního časopisu, které se snaží vám nejenom
zkrátit dlouhou chvíli, ale hlavně přiblížit
vám dění v obci a být tak drobnou součástí
života nás všech. Snažíme se vždy nasbírat
dostatek zajímavých informací, aby byl
časopis záživný a přínosný. Doufám, že ho
tak také vnímáte, že si jej rádi prolistujte,
a že vám vnese do běžných dní aspoň
trošku poznání a radosti. Po dlouhém létě
přišel na řadu prozatím příjemný barevný
podzim, který se ale co nevidět převlékne
do šedivého hábitu připravujícího nás na
mrazivou zimu. Než se ale vydáme vstříc
novým zítřkům, ohlédněme se za parnými
dny a letními zážitky našich spoluobčanů.
Léto jistě vyhovovalo všem vodákům, kdy
stavy našich řek vytvořily neuvěřitelné podmínky. Všechny řeky totiž byly letos sjízdné, v některých případech
nebyla potřebná ani terénní vozidla a stačila pouhá Škoda Fabia či Felicia. Vlny veder si určitě užívali školáci,
kteří měli opravdu ukázkové prázdniny, marně vzpomínám na svá školní léta a tolik krásných dnů plných sluníčka
si ne a ne vybavit. V posledních pár dnech však podzim udeřil vší silou a studený severák definitivně zahnal
vzpomínky na krásné, i když suché léto. Nám teď už nezbývá nic jiného než vybalit šály a čepice, svým plechovým miláčkům pořídit zimní obutí a těm živým miláčkům zajistit teplo domova. Což není nic náročného, stačí
jen žít pro svou rodinu a nenechávat si život pro sebe. A pamatujme: „Domov není místo, kde bydlíš, ale kde
tě milují, a kde ti rozumějí.“ Přeji vám všem příjemné prožití nadcházejícího období, ať doma vždy nacházíte
porozumění a teplo domova ať vás hřeje nejen u srdce, ale i na duši.
Hana Helsnerová

POZVÁNKY
31. 10.
Drakiáda

21. 11.

29. 11.
Rozsviceni vánočniho stromu
a dobročinný bazárek

Sraz harmonikářů a heligonkářů

6. 11.
Lampionový průvod a mezinárodni den
válečných veteránů

Spolek žen připravuje v prosinci
přátelské a sousedské posezeni.
Termin bude upřesněn.

TÉMA PRO STAROSTU
DĚTSKÝ DEN
K radosti dětí ale i dospělých se dne 5. června konal na hřišti v Cihelně ,,Dětský den“. Proti těm minulým měl letošní jednu výraznou atrakci navíc, tou
byli opeření dravci. Sokolníci z Lednického zámku
předvedli své svěřence v dobře komponovaném programu a za velkého zájmu velkých i malých diváků.
Kladem programu bylo i to, že diváci nejen na vlastní oči dravce viděli, ale dověděli se od sokolníků
poučnou formou spoustu informací z jejich života
i výcviku.
K celkové dobré atmosféře přispělo také počasí,
kdy sluníčko a azurová obloha vydržela po celou
dobu akce. Velký podíl na celkovém úspěchu této
akce měli především všichni ti, kteří se na ní organizačně podíleli. Chtěl bych jmenovat paní učitelku Fuksovou, která s nápadem na sokolníky přišla,
a také její kolegyně ze školy a školky, které se podílely na zabezpečení občerstvení společně se zastupiteli. Těm všem patří poděkování.

Další atrakcí byl ,,ostrý zásah“ jednotky našich
hasičů na hořící automobil. Představili v přímé akci
nový cisternový automobil. On není až tak nový, ale
pořád dokáže, jak se v ukázce prokázalo, dělat svoji
práci a oheň zvládnul bez problémů.

Zvláštní poděkování patří sponzorům, podnikatelům z naší obce, kteří výrazně posílili rozpočet
dětského dne a umožnili pozvání sokolníků a ukázku dravců.

K radosti přihlížejících dětí pak hasiči vyzkoušeli
vodní dělo a pokropili všechny okolo. V tom vedru
to přišlo docela vhod.
Naši myslivci měli již tradičně připravené stanoviště se střelbou ze vzduchovky. Letos měli těžkou
konkurenci v panu Vojáčkovi, který měl stanoviště
historických i současných střelných zbraní a diváci
si mohli vyzkoušet kuše, luky s optikou i další zbraně. Tradiční atrakcí byl skákací hrad. Těšil se trvalému zájmu a našli se vytrvalci, kteří se od něj ani po
třech hodinách nechtěli odloučit.

Myslím, že všichni, kteří na letošní dětský den
přišli, a bylo jich hodně, mohou potvrdit, že se vydařil.
Stanislav Němec – starosta
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HASIČI
HOSTÝNSKÝ HASIČSKÝ VÝŠLAP 2015
Hasičské trénování není jen o sportu s hadicemi
a mašinou. Je to i o výdrži, o tom nebát se v cizím
prostředí a naučit se společně zvládat překážky a spolupracovat.
Proto také vznikl nápad na Hostýnský výšlap. Děti
se společně s rodiči (i když především tatínky) vydali
na putování do Hostýnských vrchů, aby tam přespali
v lese, a ráno se vrátili cestou, necestou zpět do rodné
vísky.
Je to těžká zkouška i pro dospělé. Cestování veřejnou dopravou, na zádech veškeré vybavení pro kempování v přírodě a pak dlouhý pochod až domů…
Přesto to má svoje kouzlo, a tak se letos uskutečnil
již druhý ročník tohoto putování.

tábořiště poskytovalo veškerý „komfort“. Ohniště
bylo již připraveno, jen zapálit donesené klestí. Toho
se s radostí ujali ti nejmenší, samozřejmě pod dozorem zkušených lesáků. Rozběhli se do lesa, a nanosili
vše, co v okolí našli ke spálení. Dospělí pak jen vybalili zásoby špekáčků a jiných dobrot. Značně unaveni jsme usínali pozdě v noci - na čerstvém vzduchu
a nadmíru spokojeni.
Ráno pak pokračovalo naše putování do nejbližší
civilizace, kde nám spojka hasičského sboru s hasičskou dodávkou ulehčila od největší batožiny a zároveň přivezla další dvě maminky, které se k nám připojily na výletování.
Dalším zastavením byl oběd na rusavském Grůni,
a pak už jen pochod přes kopce směrem na Přílepy
a dál přes pole z Horního Lapače domů.
Ačkoliv unaveni, určitě spokojeni, se už těšíme na
další ročník. POCHODU ZDAR!!

Letos připadl termín na pátek 21. 8. – sobota 22. 8.
Sedm tatínků a dvě maminky se odhodlaně vydali
vstříc dobrodružství, spolu s patnáctičlenným nejstatečnějším hasičským dorostem ve věku od 4 do 14 let.
Sešli jsme se v Holešově na vlakovém nádraží, odkud jsme se dopravili do Bystřice pod Hostýnem a dál
až k úpatí Hostýna. Vyšlápli jsme všechny schody až
ke katedrále. Nemohli jsme se dopočítat, kolik jich
tam je, proto jejich počet záměrně neuvádím.
Po malém občerstvení a krátkém rozjímání jsme
se vydali lesní pěšinou na Jelení louku. Tam jsme si
vyhlídli své místo ke spaní a postavili stany. Známé

ZAPIŠ SE NĚKOMU DO ŽIVOTA
Hasičské krédo již po generace zní: ,,BOHU KE CTI
BLIŽNÍMU KU POMOCI“ a tím se řídíme i my. Členové a příznivci našeho sboru se 23. 6. sešli u hasičské
zbrojnice. Odtud jsme vyrazili do Zlína na transfuzní
oddělení, kde jsme se zaregistrovali jako dárci kostní
dřeně. Celkem nás jelo 11. Nás to kromě trochu času
nic nestálo, ale získali jsme pocit, že třeba někoho
z nás mohou vybrat a můžeme zachránit život, a zato
to určitě stojí.
3

TECHNICKÁ POMOC OBCI

li na nejvyšší místo naší obce a napojili kohoutek, aby
si lidé mohli napouštět alespoň užitkovou vodu, když
zrovna netekla ta obecní. Cisterna tak sloužila po tři
dny, než se obecní vodovod vrátil do standardního provozu. Poslední technickou pomocí byl průplach a zjištěni funkčnosti kanalizace v úseku směrem ke Mlýnu.
Zde jsme po průplachu zjistili, že kanalizace je funkční,
ale potřebuje menší opravy. Jsme rádi, že se cisterna využívá i na tyto akce a hlavně na pomoc občanům.

Staronová hasičská cisterna má za sebou již tři zásahy,
naštěstí vždy šlo pouze o technickou pomoc obci. Poprvé jsme byli požádáni o pomoc při opravě komunikace na bednárnu. Zde naši členové za pomoci cisterny
čistili komunikaci a následně promáčeli hromady drceného asfaltu, aby se lépe spojil. Tato akce trvala až do
odpoledních hodin. Podruhé jsme cisternu použili, když
v naší obci byl nedostatek vody. Vozidlo jsme přistavi-

ZÁVODY MLADÝCH HASIČŮ
Naše mládež poctivě každý týden trénuje a pak se
to snaží zúročit na závodech. Snažíme se, aby aspoň
jednou za víkend jeli na závody. To se nám až na výjimky daří. Závodů se účastni dvě družstva mladších
žáku. Družstvo A, které je složeno z těch starších dětí,
které letos naposledy závodí za mladší žáky. Příští rok
toto družstvo bude již startovat za starší žáky. Družstvo B je složeno z mladších dětí od 5 let. Oběma závodním družstvům se na závodech i trénincích daří,
ale stále to nestačí na medailové pozice. Družstvu A
to vždy unikne o vlásek, ale i tak jsou jejich výkony
vynikající. Věřím, že se nám i nadále bude dařit práce
s mládeží, která je budoucností našeho sboru. Je to sice
velmi nákladné, ale věříme, že se nám to jednou vrátí
v podobě úspěchů naší mládeže. Tímto chci poděkovat všem vedoucím a pomocníkům, kteří se o mládež
starají. Jsem strašně rád, že sice pozdě ale přece začali
trénovat i muži. Doufám, že jim toto nadšení zůstane
a třeba přijdou i nějaké úspěchy. Ale už jen to, že se
schází, je úspěch, za který jsem velmi rád.

LETNÍ TÁBOR MLADÝCH HASIČŮ
ANEB CESTA DO PRAVĚKU
Jak už se stalo zvykem, slunečný úvod prázdnin
patří hasičským soustředěním – ani toto léto nebylo
výjimkou – a kolektivy mladých hasičů ze Žeranovic
a Lechotic se vydaly na týdenní táborování do krásného prostředí Jeseníků a oblíbeného rekreačního střediska v obci Lipová – lázně.
Všem táborníkům začalo soustředění neveselým
autobusovým zážitkem a vytvořením dopravní zácpy
už v Přerově. Naštěstí vše dopadlo dobře a celá posádka autobusu ve zdraví (někteří s pocuchanými nervy)
dorazila do adrenalinového parku Hrubá Voda u Olomouce, kde si prvotní nepříjemný zážitek z autobusu
vynahradili adrenalinovou jízdou na bobové dráze.
A ti, kteří na svém vysvědčení měli vyznamenání, si
tento zážitek mohli zopakovat zdarma ještě jednou.
Po příjezdu na chatu se podařilo vedoucím rozdělit pokoje a k večeru začalo to pravé táborování. Kaž-

dé z družstev si vysoutěžilo svého vedoucího a spolu
s ním již začalo plnit úkoly. Prvním – a tím nejdůležitějším – bodem bylo vytvořit znak a pokřik oddílu.
Všechna družstva se poté pochlubila zdařilými malbami a jednotlivými oddílovými hesly, která, troufnu
si říct, si všichni pamatujeme dodnes.
Celý tábor byl veden v duchu PRAVĚKU a byl
uveden krásnou scénkou příletu praještěra a snesení
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pravajec, která však byla pralidmi ukradena. Naštěstí zůstala čtyři vejce pro naše čtyři družinky. Každý
oddíl měl potom za úkol se o pravejce postarat, a to
několika způsoby – vytvořením chráněného hnízda,
vyléčením z nemoci, zaříkáváním nebo přivoláním

Za celý týden, kdy nám i docela přálo počasí, jsme
stihli navštívit koupaliště v Červené Vodě, plnili jsme
různé disciplíny pralympiády (neplést si s paralympiádou), stříleli na mamuty z paintballových zbraní, uzlovali a trochu i hasičili, hráli živé Člověče,nezlob se,
stopovali pralidi a hledali zatoulaná vejce. Nelehkým
úkolem bylo také naučit se po sobě uklízet a pomáhat
si. Jsou však výjimky, které si vysloužily ocenění. Pokud
nám nepřálo počasí, trávili jsme čas výrobou pravěkých
zbraní a přívěsků. Perličkou bylo vaření pravěkého guláše, u kterého se nejvíc zapotili vedoucí skupinek. Co
myslíte, podařilo se jim uvařit tuto pochutinu z pravěkých surovin pro bezmála 50 účastníků táboru? Naštěstí jsme se ale vždy mohli spolehnout na naši vrchní kuchařku Majinu, která se o naše sytá a spokojená bříška
starala na jedničku. Taky jí právem patřila prvotřídní
pramasáž a prakosmetika, kterou si na oplátku pro ni
připravily děti.
Na skvěle strávený týden budeme ještě dlouho vzpomínat a jako připomínka nám budou sloužit nejen fotografie, ale také táborová trička a šátky. Doufám, že
příští rok se všichni zase shledáme – v termínu od 1. 7.
do 10. 7. 2016 – tentokrát jako Superhrdinové.
Petra Sivková

praještěra. Všem družstvům se tyto úkoly podařilo
splnit, proto si na závěr tábora na oslavu s radostí
zazpívali písničku Umbajkví. A jak říkala naše hlavní vedoucí Jana, že „slova se učit nemusíte, ta se vám
vryjí do paměti“, musím souhlasit. Po týdnu stráveném v „pravěku“ umím slova a noty i pozpátku.

VAVŘINECKÉ HODY
Tradice vavřineckých oslav zůstávají v rukách hasičů, kteří se více než týden před svátkem sv. Vavřince
připravují na tuto veselici. Pátečními přípravami výletiště se započaly dvoudenní oslavy. V sobotu jsme
grilovanými specialitami pouze dotvořili atmosféru
gulášových hodů, kdy se od ranních hodin v osmi
kotlinách vařily litry dobrot pro naše chuťové pohárky - počínaje gulášem fazolovým, přes hlívový
a tradiční hovězí a pštrosím gulášem konče. Neoficiálním vítězem nepsaného zápolení se stal guláš
hasičský – škvarečkový. Nedělní veselice probíhala
od časného rána. Po příjezdu členů okolních sborů
jsme vytvořili slavnostní průvod a zúčastnili se mše
svaté. Po slavnostní mši se celý průvod přesunul
jako obvykle na výletiště a za libých zvuků dechové hudby jsme si užili prosluněné dopoledne. Díky
parnému počasí bylo odpoledne poklidné, a to i pro
partu kolotočářů. Teprve večerní program vylákal
zábavy chtivé návštěvníky do víru hudby a světel.
Skupina Press jako vždy nezklamala a potěšila více
než šestistovku návštěvníků. Drobné organizační
chyby se budeme snažit napravit, celkově jsme však
byli spokojení. Všem, kteří se aktivně podíleli na
přípravě a hladkém průběhu oslav i všem návštěvníkům, srdečně děkujeme a opět se těšíme příští rok
na shledanou.
5

ZE ŽIVOTA FARNOSTI
NOC KOSTELŮ
Již několikátým rokem se naše farnost zapojila do
mezinárodního projektu Noc kostelů. Společně jsme
začali pravidelnou mší svatou. Po mši svaté nám pan
varhaník Václav Darmovzal svým slovem uvedl program koncertu dětí ze ZUŠ a seznámil nás se skladbami, které děti ze smyčcového orchestru interpretovali. Velký díl patří paní učitelce Kolaříkové, která
děti připravila a dirigovala. Nocí v našem kostele sv.
Vavřince nás provázelo téma Rok zasvěceného života,
chtěli jsme návštěvníkům přiblížit život v řeholním
řádu, službu Bohu a lidem. Naše pozvání přijala sestra
Marie z kongregace sester Karmelitánek. Sestra Marie
k nám zavítala z nedaleké Štípy u Zlína a seznámila

nás s každodenní službou a posláním sester, které se
věnují práci s dětmi a mladými lidmi ve školách i ve
volném čase. V přestávkách si lidé mohli prohlédnout
výstavu referátů a plakátů mladých lidí připravujících
se v naší farnosti k přijetí svátosti biřmování. Biřmovanci měli za úkol nás seznámit s některými z řeholních řádů a kongregací v katolické církvi. Všem,
kteří si dali tu práci s výstižnou charakteristikou
zasvěceného života, patří velký dík. Dalším velkým
hudebním zážitkem byl varhanní koncert pana Václava Darmovzala. Zaposlouchali jsme se do známých
skladeb např. sladby Pie Jesu zkomponované A. L.
Webberem nebo Panis Angelicus od C. Francka. Noc
kostelů jsme zakončili adorací.

FARNÍ DEN

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Děti se od Vánoc připravovali na tuto slavnost svatého příjímání, v náboženství, na faře i doma se svými
rodiči. V neděli 31. 5. 2015
poprvé tělo Páně přijalo
14 dětí. Pro celou farnost
to byl významný den a také
velké povzbuzení pro budoucnost.

Letos jsme trošku experimentovali a farní den jsme
místo v únoru uspořádali 14. června a místo na sále
jsme se sešli na výletišti v zámecké zahradě. Počasí jsme
měli pojištěné na nejvyšším místě. Cílem bylo sejít se
v přírodě u dobrého pití a jídla, popovídat si, povzpomínat a společně si užít přátelské setkání. Samozřejmě
nechyběly alba fotek z minulých farních akcí. Děkujeme
dětem ze spolku hasičů za vtipné vystoupení, hasičům
za poskytnutí zázemí, všem, kteří připravili občerstvení
a svým dílem jakkoli přispěli ke krásnému odpoledni.

SV. VAVŘINEC
Hody v naší farnosti letos připadly na neděli
9. srpna. Dopoledne se jako obvykle konaly dvě mše
svaté, v 8 hodin obětovaná za farníky a v 10 hodin
obětovaná za jubilanty z naší farnosti. Obě mše celebroval P. Jiří Pospíšil z Rajnochovic s P. Antonínem z naší farnosti. Ve 14 hodin jsme se sešli při
adoraci a svátostném požehnáním, které uděloval
P. Rudolf Chmelař.
Otec Antonín Ptáček a pastorační rada

KŘESŤANSKÝ TÁBOR PTÁČEK 2015
V letošním roce jsem měla to štěstí, že jsem se už po
šesté mohla zúčastnit letního křesťanského tábora pod
vedením p. Antonína Ptáčka. Každý rok se na táboře
setkáváme děti z farnosti Slatinice, Těšetice, Drahanovice, Žeranovice a Hulín. Hlavní téma tohoto ročníku
bylo: Hobit – cesta tam a zpátky.
Tábor se konal v termínu od 11. do 18. července na
skautské základně v Domašově nad Bystřicí. Celkem
nás bylo asi 40 táborníků a 15 vedoucích a praktikantů. Každý z účastníků dostal na začátku Zápisníček
z cest Bilba Pytlíka, kam si zapisoval každodenní zá6

žitky. V zápisníčku byly vypsány také denní modlitby
a táborová hymna. Pro každý den zde byla vybrána
jedna biblická dvojice s krátkým citátem z bible.

Já jsem byla zařazena do týmu růžových, který vedl
můj vedoucí Dan. Ostatní oddíly se jmenovaly: žlutí,
červení, bordó, hnědí, zelení, světlemodří a tmavomodří. Denní program tábora byl velmi bohatý a tematicky zaměřený na dobrodružství popsaná v slavné
knize J. J. R. Tolkiena. Většina zúčastněných dětí tuto
slavnou knižní a filmovou ságu znala, ale našli se i takoví, kteří se s příběhem teprve seznamovali. Naši vedoucí se u přípravy všech her určitě pořádně zapotili,
ale naše nadšené tváře jim určitě prozradily, že to stálo
za to! Za jejich snahu bych jim touto cestou chtěla ještě
jednou poděkovat. Vzpomínám hlavně na stezku odvahy, boj o vlajku a stavění katapultu.

V průběhu tábora jsme jako správní křesťané také
slavili mše svaté v naší improvizované táborové kapli,
kterou jsme si vlastnoručně vyzdobili. V průběhu mší
jsme se všichni aktivně zapojovali čtením, ministrováním nebo zpěvem. Po duchovní stránce o nás pečoval
p. Antonín Ptáček.
Velký dík za dobrou pohodu patří také paním kuchařkám, které nám výborně vařily a za pomoc v kuchyni nás
odměňovaly malou sladkostí.
Už se těším na další křesťanský tábor, který si spolu
parádně užijeme.
Judita Kolářová, 13 let, farnost Slatinice
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MYSLIVOST
z míst, kam i císař pán chodí pěšky, takovou hrůzu, že
po přejítí zmiňované lávky zapomínali, proč tam vlastně
šli, nebo už bylo stejně pozdě. Při budování sociálek nám
však pomohli naši příznivci a to z řad podlahářů, malířů, výkopových prací, které nebudu jmenovat, protože
si myslím, že v obci, která má hospodu, obchod a kostel
je to stejně zbytečné a všichni se to dozví. Jeden z našich
nejmenovaných kamarádů Laďa nám provedl instalatérskou montáž a elektrifikaci, čimž přesáhl hranici povinných třiceti brigádnických hodin, a proto se může pro
letošní rok účastnit všech našich aktivit (chystání honů,
střeleb a plesu, to vše samozřejmě i s úklidem), může se
však účastnit i hlavního honu jako honec s nárokem na
příděl 1 ks pernaté zvěře. Všem těmto příznivcům patří
velké poděkovaní, neboť ohlasy na toto zařízení jsou zatím velmi pozitivní a těší nás, že práce a úsilí vynaložené
na vybudování nových záchodů nebylo úplně k ...... ničemu. Jediným negativem je zatím připojení na trvalý zdroj
vody, který zatím řešíme při velkých akcích zapůjčenou
mobilní nádrží. Do budoucna však plánujeme vrtanou
studnu, protože ve sdružení už nějaké vrtáky máme.
Dále jsme v areálu střelnice v nedávné době pod odborným zednickým dohledem vybetonovali základy pro
štonty a věže na skéétovém střelišti a za pomoci našeho
dalšího příznivce byla položena zámková dlažba se zabetonováním patek na přístřešek trapového střeliště.

Vážení spoluobčané a čtenáři časopisu Žeranovják, byl
jsem osloven redaktorkou tohoto bulváru, jestli bych se
nemohl zmínit několika řádky o dění v našem Mysliveckém sdružení. Když jsem tuto skutečnost oznámil členské základně, bylo v jejich tvářích patrné zděšení, neboť
slyšeli několik zpráv revizní komise, které jsem publikoval. Po dlouhém rozhodování mi však udělili důvěru, a to
pod podmínkou, že článek projde cenzurou a schválením
samotného pana předsedy.
Když jsem se zamýšlel nad tím, o čem vlastně psát, tak
jsem zjistil, že aktivita, kterou naše myslivecké sdružení
vyvíjí, není jen na krátký článek ve vámi oblíbeném časopise, ale možná na publikaci vlastního měsíčníku. Tato
skutečnost je však možná proto, že jsme v předešlých
vydáních moc nepublikovali, a to z důvodů určité averze vůči médiím bulvárního typu, ve kterých je myslivost
představována společnosti spíše z té horší stránky. Viděl
snad někdo z vás ve zprávách televize Nova příspěvek, že
udeřila tvrdá zima a myslivci nosí tuny krmiva do svých
zásypů a krmelců? Já tedy ne.
Pojďme se však věnovat činnosti Mysliveckého sdružení Žeranovice, která se skládá z několika odvětví,
mezi něž patří především myslivost, sportovní střelba,
zemědělská činnost a v neposlední řadě kultura. Jak již
mnoho z našich spoluobčanů ví, hlavním střediskem výskytu myslivců v Žeranovicích je chata u lesíka s přilehlou brokovou střelnicí, na níž už pátým rokem probíhají
dokončovací práce. Četnost brigádnických hodin některých členů je na takové úrovni, že když doma řekneme
svým drahým polovičkám „jdeme na bráníka“, protože
na slovo brigáda jsou už alergické, jsme šťastni, neboť
nás nehledají v hospodě, ale na střelnici, počet členů na
brigádách bývá takový, že kastl zmiňované pivní značky
vydrží i tři brigády.
V letošním roce jsme na střelnici zapracovali na vybudování nových sociálních zařízení, která nahradila dvě
velmi neoblíbené dřevěné kadibudky umístěné v hlubokém lese za lávkou. K tomuto rozhodnutí nás vedla skutečnost, že hosté, kteří nás navštívili na kulturních akcích pořádaných u lesíka (hon a střelby) měli po setmění

Z kulturních a sportovních aktivit se myslivecké sdružení už tradičně zabývá pořádáním v naší obci jediného
plesu, který se v letošním ročníku těšil velké účasti nejen občanů Žeranovic, ale i okolních vesnic. Ti si mohli
smlsnout na zvěřinových specialitách, které připravují
naši GULÁŠMISTŘI a šéfkuchař hostýnského penzionu
Ovčárna, dle spotřeby zmiňovaných specialit je zřejmé,
že účastníkům plesu buď hodně vyhládlo při řádění na
parketu s hudbou v podání kapely FOCUS MINI, nebo
že jim prostě chutnalo. Bohatá tombola a spousta zábavy
nebyla v letošním roce výjimkou, to snad potvrdí všichni
zúčastnění, ale pokud jim to nevěříte, přijďte se přesvědčit
sami, uděláme všechno pro to, abychom vás nezklamali.
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musíte se při každé práci pořádně domluvit, kdo bude
co dělat, jinak se může stát, že budete mít například při
zhotovování zásypu dvě levé strany. Jelikož nám letošní

Ze střeleckých závodů se nám stává také velká tradice,
která dělá dobré jméno nejen mysliveckému sdružení,
ale celé obci. Už tradičně pořádáme dva střelecké závody, a to hlavní závod na lovecký skéét a univerzální trap,
na němž jsme v letošním ročníku pro diváky i závodníky zprovoznili již zmiňované sociální zařízení a připravili i nějaké inovace v podávaných pokrmech. Při
zpětném zhodnocení můžeme říct, že účast střelců byla
velmi slušná i přes nepřízeň počasí, kdy nám pršelo takřka po celou dobu závodu. Už tradičně se našich střeleb
účastní střelci ze vzdálenějších částí republiky a dokonce i ze zahraničí (Slovensko). Je však nutností zmínit,
že i přes velkou konkurenci se někteří naši členové na
výsledkové listině neztrácejí. Překvapil nás však fakt,
že i přes nepříznivé počasí, které nás provázelo po celou neděli, jste si právě vy příznivci myslivosti a fanoušci
sportovní střelby našli cestu na naši střelnici a ochutnali
tak zvěřinové speciality, které pro vás připravujeme. Na
konci závodů jsme pak mohli s radostí předat hodnotné
ceny těm nejlepším střelcům a v kuchyni prohlásit, že
jste nás „vyjedli“.

extrémně suchý rok ukázal, že zvěř může strádat i v létě
(nedostatek vody), byla plně využita funkce našich mysliveckých políček, kdy na jednom ze tří těchto políček
pěstujeme už tradičně krmnou řepu, letos jsme suchý rok
předpokládali, a proto jsme se rozhodli pro výsev do krycí plodiny (lebedy), řepa byla už v srpnu dostatečně velká
a stala se v podstatě jedinou možností příjmu vody pro
zvěř v extrémně suchém měsíci, proto byla také rozvážena po celém revíru. Na dalším políčku u stráně jsme vyšlechtili díky obrovskému suchu novou odrůdu kukuřice,
která slouží vyloženě jako krytina, a nemusíme mít strach,
že by nám ji někdo sklidil. Tuto odrůdu nazýváme „bezklasovka“. Z pohledu zemědělce je pro mne nejzajímavější
myslivecké políčko nad skéétovou střelnicí, kde byla v měsíci květnu za pomoci ruční výsevní jednotky pana Karla
Žůrka staršího vyseta v jediné operaci (na jeden rozhoz)
sedmikulturová směska. Po vzejítí tohoto porostu jsme
zjistili dokonalost tohoto setí, které je srovnatelné s předními světovými výrobci secích strojů. Osobně si myslím,
že by způsob tohoto setí měl být předveden v příštím roce
na brněnské výstavě Tech-agro. Nastavení tohoto výsevu
jsem já nepochopil ani po šesti letech studia pětiletého
studijního oboru všeobecného zemědělství.
Jelikož si myslím, že úmorná horka už pro letošek skončila a z ranních teplot je patrné, že podzim klepe na dveře, můžeme prohlásit, že jsme na přikrmování zvěře připraveni. V období žní jsme provedli uskladnění jadrných
krmiv a na podzim proběhne také sklizeň s uskladnění
krmné řepy. Naší povinností je přikrmování zvěře, které je
nutností hned po sklizňových zemědělských pracích s následnou zvyšující se intenzitou až do zimních měsíců, kdy
se snažíme o to, aby zvěř co nejméně strádala. Jelikož nedílnou součástí myslivosti je i lov jakožto plánovitá redukce chovu, tak si myslím, že náš myslivecký hospodář může
být v celku spokojen, to zejména u tlumení přemnožené
černé zvěře a zvěře škodné, které se našim členům v letošním roce daří lovit na naše poměry nadprůměrně. U lovu
srnčí zvěře můžeme hovořit také o spokojenosti, protože
jsou už tradičně loveni jen průběrní jedinci, což je možná
důvod, že se lovu tohoto druhu zvěře účastní asi 4 členové,
kteří už to mají asi vychytané v odlovu chyby nedělají.

Druhý (podzimní) závod na lovecký parcour, který
proběhl před pár dny, se nám už vydařil i z hlediska
počasí, střelci a střelkyně nás opět nezklamali a vy jste
na cestu k nám očividně také nezapomněli. Velké poděkování však patří sponzorům, bez kterých by realizace závodů v takovém rozsahu a s takovými cenami pro
střelce, jako jsou u nás, byla prakticky nemožná.
Snažíme se také účastnit kulturních akcí pořádaných
naší obcí, a to především dětského dne a branného závodu, kde přibližujeme dětem velmi oblíbenou střelbu
ze vzduchovky, neboť je to po zrušení základní vojenské
služby možná po mobilním telefonu ta největší zbraň,
kterou kdy drželi v ruce.
Velkou částí naší činnosti je však samotná myslivost
a s ní spojená spousta aktivit, které mnozí ani nepostřehnou. V našem revíru se nachází nemalé množství
přikrmovacích zařízení, slanisek, zásypů, odchytových
zařízení na tlumení zvěře škodící myslivosti, několik posedů a kazatelen sloužících k tlumení černé zvěře a průběžnému odlovu zvěře spárkaté, velké množství mostů
přes naše veletoky a umělé nory na tlumení lišek. Tato
zařízení postupem času chátrají a je potřeba jejich průběžná obnova, jak je ale z přiloženého obrázku patrné,
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Jelikož se nám nezadržitelně blíží sezona společných
honů, dovolil bych si vás pozvat na tuto mysliveckou
a částečně kulturní událost. Není totiž špatné se alespoň
párkrát do roka projít a podívat se, co tu vlastně žije. V letošním roce připravujeme jeden „hlavní hon“, o jehož
termínu konání budou ti, kteří se ho chtějí zúčastnit, informováni pomocí zdejších sdělovacích prostředků (hospoda, obchod a kostel) v dostatečném předstihu. Další
možností setkání na námi pořádaném honě je Štěpánský
hon, který se už tradičně koná 26. 12. (na Štěpána). Pokud
se těchto akcí zúčastníte, určitě toho nebudete litovat,
protože se s vámi rádi podělíme o naše příběhy, které bývají minimálně z 20% založeny na pravdě. Toto procento
je v porovnání s některými představiteli našeho státu velmi vysoké, ale i kdybyste nám skoro nic nevěřili, budeme
rádi, když se budete dobře bavit a ochutnáte zvěřinové
speciality po náročném dni na poslední leči.
Jelikož se mi ale prudce zužuje prostor určený k publikaci tohoto článku, je mou milou povinností poděkovat
všem příznivcům, kamarádům, sponzorům, obecním
zastupitelům, našemu fanclubu a také vám čtenářům za
přízeň, kterou chováte k našemu sdružení, neboť právě
vy jste tou hnací jednotkou, která v nás vyvolává strach
zastavit naše úsilí a aktivitu. Je velmi příjemné a povzbudivé slyšet slova chvály, které v poslední době stále častěji
zaznívají na činnost, kterou už mnohdy se zatlými zuby
vykonáváme. Já však zastávám názor, že o svých snech
můžeme vyprávět, o vizích psát, svých cílů můžeme, ale
také nemusíme dosáhnout, přičemž jenom skutečné dílo
budeme obdivovat.
Petr Buček

BRANNÝ ZÁVOD – VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.-7.
6.-7.
8.
9.

Kategorie 0-8 let
Natálie Dokoupilová
Izabela Dvorníková
Štěpán Cholasta
Nela Boušková
Adam Janečka
Tomáš Cholasta
Jan Bouška
Petr Diatka
Marek Zapletal
Jan Zapletal
Filip Bouška
Daniel Svoboda
Radim Zapletal
Nikol Vojáčková
Lucie Diatková
Veronika Zapletalová
Pavla Ponížilová
Iva Švédová

Pořadí

Výsledný čas

1.

28:55

2.

29:15

3.

29:20

4.-5.

29:50

4.-5.

30:00
32:25
32:25
32:40
42:55
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Kategorie 9-13 let
Václav Bouška
Patrik Svoboda
Barbora Navrátilová
Veronika Havelková
Denis Vojáček
Tomáš Janečka
Josef Ševeček
Vojtěch Mlčák
Nikola Dvorníková
Monika Ponížilová

Výsledný čas
20:58
25:10
32:00
32:45
32:45

STŘÍPKY Z NAŠÍ ŠKOLY
PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN
Začátek školního roku je každoročně velkou událostí pro děti, které nově vstupují do vod povinné
školní docházky. Toto září jsme v první třídě přivítali
12 nových odvážných školáčků. V první školní den
přišli společně i s rodiči a tradičně je navštívil s přáním úspěšného začátku i pan starosta a pan farář.
Stejně tak i já jim v roli jejich třídní učitelky přeji jen
to nejlepší, ať je svět kolem nich i díky škole stále víc
zajímá a rozumí mu, ať poznají dobré kamarády a daří
se každému z nich zapojit se svým nezastupitelným
způsobem do života naší vesnice.
E. Nováková

RYBÁŘI
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Byl to 22. ročník dnes už tradičních rybářských
závodů. Závod byl s lovem v noci. Začalo se v sobotu v 18.00 hodin a konec byl v neděli ve 14.00 hodin.
Zúčastnilo se 90 sportovních rybářů a uloveno bylo
94 kusů ryb. Z toho 90 kusů kapra, 1 amur a 3 štiky.
Na 6. místě se umístil pan Zapletal Zdeněk, chytil
kapra 54 cm, 2,92kg a vyhrál vezírek a krmení.
Na 5. místě se umístil pan Zubík Libor, chytil kapra
54cm, 3.64kg a vyhrál rybářskou stoličku a krmení.
Na 4. místě se umístil pan Komárek Jaroslav, chytil
štiku 55cm a vyhrál rybářský batoh a krmení.
Na 3. místě se umístil pan Gaja Andrej, chytil kapra
56cm a vyhrál prut, naviják a krmivo.

Ceny vítězům předával předseda rybářského spolku
pan Jaroslav Zapletal, hospodář rybářského spolku pan
František Gořalík a pokladník rybářského spolku pan Michal Bojnanský.
Počasí nám přálo, teplota byla tento rok hodně vysoká. Po závodech nám hrál DJ EDA.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a chodu závodů.
Za rybářský spolek Jaroslav Zapletal

Na 2. místě se umístil pan Menšík Jiří ml., chytil
kapra 57,5cm a vyhrál prut, naviják a krmení.
Na 1. místě se umístil pan Hala Vladimír, chytil štiku 64cm a vyhrál benzínovou sekačku na trávu.
Cenu za nejvíc ulovených ryb získala Ilešová Sára
z Rackové, která ulovila celkem 13 kusů kapra o celkové délce 489 cm a vyhrála minivěž.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti 50 let:
Vaňhara Jiří

Jubilanti 60 let:
Vyňuchalová Zdenka

Narození:

Bakala Milan

Andrýs
ý ková Marie

Úmrt
Úm
rtí:
í:

Jubilanti 70 let:
Odstrčil Zdeněk

Navrátil Miroslav
And
drýýskkováá Jiř
iřiina

Řiháková Magda
Sedl
Se
d ář
á Jiří

Klimková Zuzana

Smýkal Jaroslav

ROZLOSOVÁNÍ
ŽÁCI 2015/16
PROCVIČTĚ
SI MOZKOVÉ
BUŇKY

ROZLOSOVÁNÍ DOROST 2015/16
Kolo Soupeř
1.

Datum, čas Místo Výsledek
ý
–

2.

Mrlínek

3.

Bezměrov

4.

Rymice

5.

Břest

6.

–

7.

Mrlínek

8.

Bezměrov

9.

Rymice

10.

Břest

–
30. 08. 2015
13:30
05. 09. 2015
16:00
12. 09. 2015
16:00
20. 09. 2015
12:30
–
04. 10. 2015
12:30
10. 10. 2015
14:30
18. 10. 2015
10:30
24. 10. 2015
14:00

–

–

venku

0:1 (P)

doma

8:0 (V)

doma

0:2 (P)

Kolo Soupeř

–

–

doma

0:2 (P)

venku

1:1

venku

–

doma

–

ROZLOSOVÁNÍ MUŽI 2015/16
Kolo Soupeř
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Datum, čas
23. 08. 2015
Rajnochovice
16:30
30. 08. 2015
Hlinsko p. H.
16:30
06. 09. 2015
Kostelec u Hol. B
10:00
13. 09. 2015
Martinice
16:00
20. 09. 2015
Bystřice p.H. B
10:00
27. 09. 2015
Prusinovice
15:30
03. 10. 2015
Tučapy
15:00
10. 10. 2015
Komárno - Osíčko
14:30
17. 10. 2015
Rusava
14:00

2:1 (V)

venku

2:2

doma

4:0 (V)

doma

3:1 (V)

venku

4:4

DFK Holešov

28. 09. 2015 doma
13:00

2.

Skaštice

30. 08. 2015 venku 1:15 (P)
13:00
–

–

–

9:1 (V)

–

4.

Loukov

13. 09. 2015 doma
13:30

5.

Prusinovice

20. 09. 2015 venku 6:15 (P)
13:45

6.

09. 2015 doma
SFK ELKO Holešov B 27. 13:00

2:5 (P)

7.

Rusava

04. 10. 2015 venku
10:00

6:1 (V)

8.

DFK Holešov

26. 03. 2016 venku
10:00

–

9.

Skaštice

18. 10. 2015 doma
11:30

–

10.

Místo Výsledek
ý
doma

1.

3.

venku 0:11 (P)

Datum, čas Místo Výsledek
ý

11.

–
Loukov

–

–

28. 10. 2015 venku
10:00

0:2 (P)

–
–

Tiráž:
Žeranovják vydává obec Žeranovice pod
redakčním vedením Hanky Helsnerové
Náklad: 260 kusů

doma 13:1 (V)

e-mail: zeranovice@volny.cz, www.zeranovice.cz

venku

1:5 (P)

Grafická úprava: Pavel Řihák

doma

1:4 (P)

Tisk: HART PRESS spol. s r.o.

venku

–

Výtisk neprošel jazykovou korekturou.
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