obce Žeranovice

Žeranovják
Milí spoluobčané,
další čtvrtletí uběhlo snad rychleji než voda v řece,
léto přišlo zase o něco dříve, než jsme zvyklí a vám
se do rukou dostává další číslo obecního zpravodaje.
Školáci, studenti i vysokoškoláci mají za sebou další
školní rok, někteří také zkoušku dospělosti a někteří zdárně došli až ke svému celoživotnímu cíli. Před
námi jsou zasloužené prázdniny a dovolené. Nikdo
z nás by ale neměl usnout na vavřínech a neměli
bychom zapomenout na to, že učit se budeme celý
život. Protože dokud žijeme, učíme se žít. Přeji nám
všem, abychom si z každého životního kroku vzali ponaučení, abychom své znalosti uměli zúročit
a hlavně, abychom věděli, jak a pro koho chceme žít.
Celou podstatu vzdělání totiž vystihují slova učitele
národů: „Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk
viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně
vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost
a předvídal budoucnost.“
Užijte si krásné léto.

Hana Helsnerová

SPOLEK RYBÁŘŮ ŽERANOVICE
Vás srdečně zve na

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Pátek 6. 7. 2018 v 1600
00
Konec: Sobota 7. 7. 2018 v 14
Začátek:

Lov na dva pruty, přístup rybářů
k rybníkům v pátek od 9 hodin.
Startovné 300,- Kč / Občerstvení zajištěno.
1. cena 5 000,- Kč v hotovosti.
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INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA
Ve čtvrtek 7. června 2018 se konalo v Sálu u Sedlářů
22. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice.
Před jeho zahájením zástupci Ředitelství silnic a dálnic informovali občany o současném stavu příprav
a realizace výstavby dálnice D 49. Zodpověděli také
mnoho dotazů z řad veřejnosti.
Poté následovalo jednání zastupitelstva podle schváleného programu. Mimo jiné zastupitelé projednali
a schválili smlouvy o dílo na opravu elektroinstalace
v I. patře zámku, na montáž bleskosvodné soustavy na budově zámečku a na rozšíření systému řízení provozu obecního vodovodu. Dále mj. schválili
Závěrečný účet obce za rok 2017, poskytnutí dotací spolkům a farnosti, Spisový řád obecního úřadu
a smlouvy o smlouvách budoucích s firmou E.ON na
zřízení věcných břemen.

Kompletní text zápisu ze všech veřejných zasedání
tohoto volebního období je k dispozici na internetových stránkách: www.zeranovice.cz.
UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Na základě žádosti obce došlo k dalšímu
zlepšení dopravní obslužnosti.
V souvislosti s platností nových úprav
v jízdním řádu firmy KRODOS Kroměříž zajíždí
od 10. 6. 2018 autobusový spoj s odjezdem
v 15.48 h z Holešova i na zastávku v Prosochově.
Autobus se otáčí nad fotbalovým hřištěm,
a proto žádáme, aby vždy v době od 15.50 do
16.20 hodin v pracovní dny (kromě období od
13. 7. do 20. 8.) byl k tomto účelu na točně
uvolněn potřebný prostor.

JAK SE ŽIJE KNIHOVNÍKOVI, KDYŽ JE KNIHOVNA ZAVŘENÁ
Určitě do konce června bude v obecní knihovně
zavřeno. Měsíční výpadek v provozu knihovny
byl nutný z důvodu pořízení nových elektrických
rozvodů, instalaci nového osvětlení a topných

těles téměř v celé budově zámku. Náročná akce,
navíc komplikovaná současně probíhajícími
stavebními pracemi na fasádě budovy i úmorným vedrem!

KNIHOVNICE SI UŽÍVÁ
DOVOLENOU?
V Žeranovicích něco neslýchaného, že má knihovna zavřeno! Knihovnice není ve své kůži. Myslí na
své čtenáře. I když největší a stálé zákazníky předzásobila větším množstvím knih a i z domova provádí nejnutnější výpůjčky, myslí na ty, kterým třeba
knihy chybí.
Knihovnice si pořádně “mákla“ a ještě „mákne“ při vyklízení knihovny a zpětnému stěhování!
I tady platí známé rčení: „Lepší je vyhořet, než...!“
I doma se dá pracovat s knihami - zapsat nové
knihy, provést evidenci knih mimořádného souboru a jeho odvoz do Kroměříže. Z domu je možno
sledovat e-mailové zprávy, dělat výstřižky z novin, zajet
na seminář knihovníků.
Knihovnice však není a nemůže být ve své kůži, když jí
chybí kontakt se čtenářem, možnost si s ním promluvit,
snažit se mu poradit a pomoci najít, vybrat či sehnat
vysněnou knihu.
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ZÁVĚREM PERLIČKA
Během jedné kontrolní návštěvy v rozbombardované knihovně se mě jeden z mladých pracovníků uštěpačně zeptal: „A v Žeranovicích
ještě dneska někdo čte?“ „Ano, představte si,
že v Žeranovicích se hóódně čte!“ Ano, jsem
pyšná na své čtenáře! A těším se na další setkávání. Ráda bych přivítala i nové zájemce!
O prázdninách bude v knihovně běžný provoz, tzn.
každé pondělí a středu v podvečer (viz web obce).
Jarmila Odstrčilová, knihovnice
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ZÁMEK A VODA
CO NOVÉHO V OBCI.
Dovolte, abych Vás v krátkosti informoval o tom, co
bylo v tomto roce v naší obci realizováno.
Určitě jste zaregistrovali lešení okolo zámku. Náš zámek se konečně dočkal nového kabátu nebo přesněji fasády. Dá se říci, že to bylo na poslední chvíli,
kousky staré omítky samovolně opadávaly a zvláště
v dolní části věže byla situace kritická. Mimo fasády došlo také k restaurování kamenných prvků na
cimbuří a na korunkách věže. Nepodařilo se plně
prosadit zamýšlené barevné řešení jednotlivých
prvků fasády. Pracovníci památkového úřadu vybrali a prosadili barevnou kombinaci, řekněme méně
zdobnou než jsme zamýšleli, ale jejich stanovisko je
pro nás zavazující. K některým našim dalším požadavkům byli vstřícnější a nakonec se našlo kompromisní řešení. Poprvé od svého postavení bude také
zámek opatřen bleskosvodnou soustavou na ochranu před úderem blesku.
Kde to šlo, byla snaha umístit zemnící vedení hromosvodů pod omítku aby nenarušovalo celkový
vzhled fasády. Věž se také dočkala zpevnění stávající
měděné střechy a nového oplechování venkovního
zdiva. Nově byl rovněž položen ve věži záklopový
dřevěný strop.
V celém přízemí zámku byla osazena nová dřevěná
okna a dveře s tepelně izolačními skly.
Další nezbytnou opravou byla kompletní výměna
rozvodů elektroinstalace v prvním patře. Stávající
byla ze šedesátých let a byla rovněž v havarijním
stavu. Jakmile se na sále zapnuly přímotopy, tak
zpravidla došlo k výpadku celé sítě. Oprava elektroinstalace vyřadila dočasně z provozu knihovnu, za
což se jejím čtenářům omlouváme. Součástí opravy
elektroinstalace bude také nové vnější osvětlení kolem celé budovy, které budou zajišťovat nové lampy
v retro stylu odpovídající původnímu charakteru
stavby. Bude tak dokončena druhá etapa celkové
opravy budovy. V první bylo provedeno odkanalizování objektu a položeny drenáže podél základů. Zbývá realizovat třetí etapu, která dle projektu spočívá
v celkové rekonstrukci dolního WC včetně bezbariérového přístupu, a ve vnitřním izolačním odvlhčení
zdiva věže.
Jak se v průběhu rekonstrukce ukázalo, tak to ale
nebude vše. Teprve z postaveného lešení se zjistilo,
že stav střešní krytiny, zvláště ze strany od výletiště
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je kritický. Tašky bobrovky se rozpadávají a přesto,
že ty nejhorší se vymění, je nezbytné do dvou let
provést jejich celkovou výměnu včetně opravy části
krovů.
Další úspěšně realizovanou stavbou bylo napojení
náhradního zdroje obecního vodovodu ze studně
u Bednárně. Na rozdíl od zámku tato akce probíhala
méně okázalým způsobem, ale pro další provozování obecního vodovodu byla naprosto zásadní. První
kroky k realizaci byly podniknuty již před dvěma lety
zakoupením studny a provedením kompletních rozborů kvality vody a dlouhodobé čerpací zkoušky na
vydatnost. Před rokem byla zpracována a schválena
projektová dokumentace a podána žádost na dotaci. V průběhu zimy bylo položeno výtlačné potrubí
v délce 490 metrů a následně byl celý systém zprovozněn. Neobešlo se to bez celé řady komplikací
a problémů, které se projevily jak při realizaci, tak
i před dokončením stavby. V současné době je stavba zkolaudována a uvedena do zkušebního provozu.
Systém je nestandardně napojen na vodojem prostřednictvím stávající rozvodné vodovodní sítě
a ovládání je zajištěno dálkovým přenosem dat.
Tento systém je plně automatický a umožňuje soustavné monitorování spotřeby i dalších parametrů,
včetně dálkového ovládání.
Obec tak získala nejen náhradní zdroj s dlouhodobým využitím dostatečné vydatnosti pro běžnou
spotřebu, ale pro Vás občany především pitnou
vodu, která svou kvalitou patří k nejlepším v našem
regionu.
Například hodnota dusičnanů je 13mg./l, ve Mlýně je to až 80mg/l a voda pro kojence má normu
10mg./l
Naše nová voda se nemusí chemicky upravovat
a umožňuje z části využít i původní zdroj ve Mlýně
bez dřívější úpravy.
Jeho provoz zůstane zachován a bude rovněž napojen na automatický systém řízení a dle potřeby
průběžně využíván.
Na závěr mi ještě dovolte připomenout to, co je
již dlouho zřejmé, s vodou je nezbytné šetřit! Její
zdroje nejsou nevyčerpatelné a při současném plýtvání je jenom otázkou času, kdy kvalitní pitná voda
i u nás nebude k mání.
St. Němec - starosta
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Dobročinný bazárek

Pouť u kapličky

Od 17. 4. do 18. 4. se na sále
U Sedlářů konal již tradiční sběr
šatstva a jiného zboží k prodeji na dobročinný bazárek
a následně 20. 4. a 21. 4. se zboží prodávalo. Výtěžek z prodeje
šel opět na Papežská misijní díla.

Ani letos jsme nemohli vynechat
pouť u kapličky sv. Jana Nepomuckého v Žeranovicích. Mše
svatá se u kapličky uskutečnila v sobotu 12. 5. v 18. hodin.
Děkujeme všem, kteří se podíleli
na organizaci mše svaté a na výzdobě naší kapličky.

Děkujeme všem ochotným ženám, které pomáhaly s vybalováním a na konci bazárku balily
pytle neprodaného zboží. Děkujeme hlavně vám, kteří jste svým
nákupem ze srdce přispěli.

Duchovní obnova
V pátek dne 27. 4. do naší
farnosti opět zavítal P. Miroslav Jáně, který je nyní farářem
v Pohořelicích, aby nám odsloužil mši svatou a pronesl několik
povzbudivých slov v promluvě
po mši svaté. Otec Miroslav nám
tentokrát přiblížil život sv. Jana
Sarkandra, světce, který jako
holešovský farář žil na místech, kdy nyní žijeme my. Otec
Miroslav nám sv. Jana Sarkandra
přiblížil jako člověka s obavami
a strachy, ale na druhou stranu
silně věřícího člověka, který i při
těžkém poškození těla následkem mučení se nikdy nepřestával modlit. Otec Miroslav nás
povzbuzoval, že i my obyčejní
lidé můžeme být svatými, dával
nám sv. Jana za příklad.
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Také Vás, všechny farníky, prosíme o modlitbu za děti a jejich
rodiny, aby je Bůh provázel
celým jejich životem.

První svaté přijímání
V neděli 27. 5. se v našem kostele sv. Vavřince konalo první
svaté přijímání. Aby se děti stihly přichystat, byl začátek mše
svaté přesunut na 9. hodinu.
Ježíše Krista skrytého v eucharistii poprvé přijalo 16 dětí. Přípravu dětí i rodičů měl celou na
starosti otec Antonín Ptáček.
Boží Tělo
Děkujeme
všem
rodičům, Ve čtvrtek 31. 5. jsme slavili slavbabičkám, dědečkům, kmotrům nost Božího těla. Kostel byl opět
a kmotrám, které děti do přípra- vyzdobený mladými břízkami
vy přihlásili a doma se s dětmi a lidé vytvořili průvod s monpřipravovali, díky nim mohly děti strancí z kostela ulicí k oltáři
dostat ten největší dar.
u sochy sv. Josefa, v čele průvodu
Holčičky na závěr mše jako sypaly družičky okvětní plátky.
překvapení
předvedly
pře- Otec Antonín nesoucí monstrankrásné vystoupení biblických ci požehnal obci Žeranovice.
tanců s šátky. Jejich vystoupení mělo pochvalné ohlasy
i za hranicemi farnosti, i lidé v Holešově si o něm vyprávěli, mnoho
z nich vidělo nahrávku tance od
známých, holčičky velice chválili
a byl to pro ně stejně jako pro
nás velkolepý zážitek.

Biblické tance pochází z židovského prostředí a lidé se při nich
prostřednictvím tance modlí
k Bohu.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci této krásné
slavnosti, patří Vám velký dík
a Boží požehnání.
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Jubileum
Hodně
Božího
požehnání
a ochranu Panny Marie a sv. Antonína přejeme otci Antonínovi
k jeho životnímu jubileu. Děkujeme otci za skvělou oslavu
v neděli 10. 6., na kterou pozval
všechny farníky, jak ze Žeranovic,
Rackové, Horního Lapače, tak
i Ludslavic, Kurovic, i všechny své
přátele. Měli jsme tu možnost
seznámit se i s částí jeho rodiny.
Děkujeme moc panu vedoucímu
a týmu pracovníků ze Zámec-

ké hospůdky, za skvělé zázemí,
jídlo a pití, díky nim jsme si mohli
oslavu bez starostí užít. Děkujeme Bohu za požehnané počasí
a hlavně díky vám, co jste přišli
a přinesli sebou dobrou náladu,
díky vám všem se oslava, myslím
si, výborně vydařila. Překvapení
bylo, když přišli otci přát žeranovické děti zpívající ve Valášku,
děti zahrály a zazpívaly valašské
lidové písničky a lidé se k nim
mohli přidat.

CO NÁS VE FARNOSTI ČEKÁ:
1. 7. (Pouť na sv. Hostýn)
8. – 14. 7. (I. turnus farního tábora (Domašov))
12. 8. (Svatovavřinecká pouť)
13. 8. – 18. 8. (II. turnus farního tábora)
2. 9. (Žehnání aktovek)
8. 9. (Pouť na Turzovku)
23. 9. (Poděkování za úrodu)
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Pouť za obnovu rodin a nová
kněžská a řeholní povolání
Letos otec arcibiskup opět
po dvou letech pozval farníky
z děkanátů Holešov a Kroměříž
na děkanátní pouť na sv. Velehrad, loni se děkanátní pouť konala v dubnu ve Štípě. Letošní
pouť na Velehradě za obnovu
rodin a nová kněžská a řeholní
povolání se konala v sobotu 16. 6.,
začala tradičně modlitbou růžence, pak následovala adorace
za doprovodu varhan, kterou
měla na starosti farnost Holešov,
v první části adorace jsme se
modlili za kněžská a řeholní povolání, v druhé části jsme se modlili
za rodiny. Po skončení adorace
následovala mše svatá, kterou
celebroval otec arcibiskup Jan
Graubner. Otec Jan lidi při svém
kázání vybízel k aktivitě, zdůrazňoval, že Bůh nás chce aktivní,
ne uzavřené do sebe a hledající
jen nejpohodlnější cestu bez sebemenší námahy, což je častým
problémem dnešní společnosti. Podporoval nás v nadšení,
práci a odhodlání pro Boží věci:
„Vy, kdo jste poznali Boha, nenechávejte si Ho pro sebe!“.
Z naší farnosti jelo na pouť několik
rodin svými vlastními auty, pro
ty, co auto neměli, nám hasiči
ze Žeranovic zapůjčili své auto
i pana řidiče. Moc hasičům
ze Žeranovic a panu řidiči
děkujeme.
Chceme Vás pozvat na další farní pouť, na sobotu 8. 9. už naše
pastorační rada zarezervovala
autobus na pouť na Turzovku,
o přesnějším programu a přihlašování Vás otec Antonín
bude během letních prázdnin
informovat.
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NAŠE ŠKOLA
Pro učitele je vždy těžké se loučit se žáky. Tento
školní rok nás opouští páťáci: Eliška Janálová, Liduška Žižlavská a Peťa Diatka. Celé dva roky, co je
znám, byli kamarádští, usměvaví, nic jim nedělalo
problém, pomáhali mladším. Vytvořili bezva partu.

Budou nám všem moc chybět.
Eliško, Liduško a Peťo, buďte vždy tak veselí,
usměvaví, ochotní, kamarádští a hlavně zdraví.
Rádi vás kdykoli uvidíme, budete ve škole vítáni.
Hodně štěstí do další životní etapy.

NA KONCI ŠKOLY V PŘÍRODĚ MLADŠÍ DĚTI PŘIPRAVILY PRO NAŠE PÁŤÁKY OTÁZKY:
Pro Elišku:
1, Baví tě učení s panem učitelem Machálkem?
„Někdy ano, někdy ne. Je náladový.
Když se nerozčílí, je v pohodě.“
2, Umíš vařit?
„Všechno ne, ale pár věcí ano. Palačinky, topinky,
to je asi všechno.“
3, Jak ti bylo s holkami v pokoji na škole v přírodě?
„Jako že s těma malýma holkama?
Celkem fajn. Akorát se schovávaly do skříně a dělaly
blbosti a měly záchvaty smíchu.“
4, Chutnaly ti nejvíce obědy na škole přírodě
nebo u nás ve škole?
„Ano, chutnalo. Je to tady lepší.
Asi nejvíc kuře s bramborovou kaší.“
5, Líbila se ti stezka odvahy?
„Ano, líbila.“
6, Těšíš se do nové školy? Nebo by jsi raději
zůstala v Žeranovicích?
„Byla bych tady ráda a moc. Jenomže to nejde.
Těším se na nové kamarády a na nové učivo.“
7, Máš bratra nebo sestru?
„Ano, mám bratra Tomáše. Je fajn. Chodí do 8. třídy.
A když budu já v 6. třídě, tak on bude v 9. třídě.“
8, Jakého zpěváka máš nejraději?
„Já mám ráda skupinu SLZA.“
9, Víš, za jaký tým hraje Ronaldo?
„Tak to nevím.“
10, Co bys dělala s vyhraným milionem?
„Dala bych na charitu na zvířata a nemocné lidi, pak
bych zbytek rozdala rodině a kamarádům.“
11, Co je pro tebe nejdůležitější v životě?
„Rodina, kamarádi, zdraví a hlavně, abych se s nikým
nehádala.“
Pro Lidušku:
1, Baví tě mluvit?
„Ano, baví.“
2, V kolika přestávkách svačíš?
„Ve dvou.“
3, Od kdy máš dobré známky?
„Od první třídy.“
4, Jsi spokojena, že je škola zapojena do různých soutěží?
„Ano, jsem.“
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5, Jsi ráda na malé škole nebo na městské škole?
„Nejraději bych zůstala v Žeranovicích,
pak bych šla do Zlína.“
6, Líbilo se ti zpívání u táboráku na škole v přírodě?
„Rozhodně ano, k vůli panu učiteli,
je to moje “mucholapka.“
7, Máš ráda školu v přírodě?
„Jednoznačně ano.“
8, Jaký je tvůj oblíbený učitel?
„Paní učitelka Smolová a pan učitel Pavlík.“
9, Co tě nejvíc baví za předmět?
„Hudební výchova, výtvarná výchova, matematika,
přírodověda a angličtina.“
10, Co uděláš s vyhraným milionem?
„Dala bych půlku na charitu a zbytek bych rozdělila
rodině a kamarádům.“
11, Co je pro tebe nejdůležitější v životě?
„Rodina, kamarádi, zdraví pro všechny.“
Pro Peťu:
1, Od kdy máš delší vlasy?
„Od půlky 4. ročníku.“
2, Jaký je tvůj nejlepší film?
„Mám rád všechny filmy.“
3, Jaký je tvůj oblíbený kroužek?
„Mám jich víc. Dramatický, hudební a sportovní.“
4, Líbilo se ti, že jsme chodili na výlety nebo
by jsi byl raději na chatě?
„Líbily se mi túry , byla sranda.“
5, Jsi spokojen s výukou tělesné výchovy?
„Docela jo.“
6, Myslíš, že by mohlo být na škole něco jinak?
„Líbí se mi tak, jak je. Může tak zůstat.“
7, Jaký kroužek máš mimo školu nejraději?
„Rybářský a hasič.“
8, Štval tě někdo v první třídě?
„Ano, Liduška, protože furt kecala.“
9, Jaký máš nejraději sport?
„Líbí se mi fotbal a taky i americký fotbal.“
10, Co uděláš s vyhraným milionem?
„Určitě na charitu, zbytek na šestiny, protože děda
s babičkou by taky něco chtěli.“
11, Co je pro tebe nejdůležitější v životě?
„Rodina, zdraví, přátelé, to jsou i moji mazlíčci.“
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NAŠE ŠKOLA
Tento školní rok jelo 36 dětí ze školy na Malou Morávku, kde jsme objevovali s Kryštofem Kolumbem.
Díky sponzorských darů a peněžní odměny za sběr
jsme si mohli dopřát autobus, který nás dopravil do
„přístavu“ Penzion Lukáš. Děti se proměnily v námořníky, vypluly lodí Nina, Santa Maria a Pinta. Celý
týden nám na „mořských objevech“ přálo počasí,
žádný námořník se neztratil a neonemocněl. Při plavení hlady nikdo neumřel, ba naopak všichni jsme
posílili svalstvo při výstupu i sestupu nejvyšší hory
Jeseníků. Každý den jsme plnili námořnické úkoly,
hráli hry či se koupali v „teplém moři“. Dokonce nechyběl ani táborák a stezka odvahy.

Myslím, že se vše vydařilo a každý odjel s papouškem, šerpou, námořním deníkem a plnou hlavou
báječných vzpomínek. Rodičům děkujeme za odměny pro děti.
Za celou školu Petra Smolová

PODĚKOVÁNÍ - TENTO ŠKOLNÍ ROK KONČÍ, UTEKL OPĚT VELMI RYCHLE
Moc děkujeme za výbornou spolupráci a podporu
všem rodičům i prarodičům. Díky vám všem jsme
mohli hrát divadlo na „Kroměřížském pohádkovém
jaru“, kde ocenění poroty získala Izabelka Dvorníková, Liduška Žižlavská a Lucinka Hrančíková.
Dokonce náš soubor dostal nejvyšší cenu za kostýmy, které jste pomáhali vytvořit všichni. Myslím, že
i díky vaší trpělivosti a spolupráci se podařilo pásmo
„Kytička pro maminku“, žáci předvedli svá nadání
ve zpěvu, tanci a hraní divadla. Jde vidět, že je tyto
aktivity velmi baví. A nám dělá radost, že vykouzlí-

me úsměv na všech tvářích. Pak si řekneme, že i tyto
mimoškolní aktivity stojí za náš čas. A popohání nás
dál do vymýšlení dalších věcí. Jsem ráda, že se vydařil i „Den otevřených dveří“, na který přišlo mnoho
lidí. Ocenili moderní vybavení školy a pestrou výuku. Děkujeme za návštěvu a vaše krásné vzkazy do
památeční knihy. Protože se blíží léto, přejeme vám
krásné prázdniny, klidné léto a v září v plné síle na
shledanou.
Za děti a jejich rodiče
Petra Smolová

STŘÍPKY Z MŠ
Děti z mateřské školy prožily v květnu příjemný týden na chatě pod Tesákem. I když počasí
příliš nepřálo, byly děti na Tesáku spokojené.
Hrály si na Šmouly a hledaly ztracenou Šmoulinku. Vydařil se výlet na Hostýn. Byl to hezký týden
s bezvadnými dětmi.
Fuksová Zdeňka

Zpravodaj obce Žeranovice
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V letošní hasičské sezóně máme 30 soutěžících
dětí.
Jedno z družstev jsou starší žáci, kteří letos soutěží o ligu Středomoravského poháru mládeže.
Zatím si vedou dobře. Jen za jeden víkend dovezli tři
poháry. V Lechoticích, i v Záhlinicích, byli na 1. místě. Konkurence je velká a rozhodují jen setiny.
Dále máme tři družstva mladších žáků. V družstvě
A a B jsou děti do 11 let, jsou zkušené a zdatné,
také mají pohár, a to za 3. místo.
Družstvu C říkáme přípravka, jsou to děti nové
a v předškolním věku. Letos se s tímto sportem seznamují, závody jsou pro ně zatím tréninkem. Žádné výsledky bychom neměli ani očekávat, ale jsou
moc šikovní. Závod vždy dokončí, a to je pro první
rok velký úspěch.

OKRSKOVÉ ZÁVODY V LECHOTICÍCH 19. 5. 2018
Okrskové závody jsou jednou za rok. Soutěží jen čtyři Muži se bohužel umístili až na 4. místě.
obce mezi sebou Martinice, Horní Lapač, Lechotice
a Žeranovice. Okrskové závody máme rádi, říkáme Za jednotlivce byl na 1 .místě Pavel Andrýsek ze
jim rodinné závody - téměř všichni se známe.
Žeranovic ve štafetě.
Starší žáci
1. místo
I když pravidla se musí dodržovat pořád stejně, tak na Mladší žáci A
3. místo
tyhle závody se jedem pobavit a užít si hasičský den. Mladší žáci B
5. místo
Mladší žáci C 		
6. místo
Za Žeranovice soutěžilo 5 družstev, což je 35 závodníků. Protože bychom se do auta nevlezli, tak jsme Letos nás v sezoně čeká min. dalších 15 závodů.
zvolili jako dopravní prostředek kolo.
Takže HODNĚ ŠTĚSTÍ všem!

Zpravodaj obce Žeranovice
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MLADŠÍ ŽÁCI

MUŽI

SK ŽERANOVICE

TRADIČNĚ NETRADIČNÍ

ULIČNÍ TURNAJ

S UKONČENÍM PRÁZDNIN

Hrajeme lidský fotbálek
pro děti od 6-100 let

1. září 2018 od 16 hod / Hřiště
Všichni jste vítáni!

Zpravodaj obce Žeranovice
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ŽERANOVSKÉ MAMINKY
PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Když se sejde hrstka maminek a hrstka dobrovolných
hasičů, vznikne něco velkého, jako je pálení čarodějnic.

Vše začalo na návsi, kde se do průvodu sešlo mnoho
kouzelníků, čarodějů a čarodějnic. Vyrušilo nás dunění
bubnů a najednou se mezi nás vmísili biřici a začali hledat! A také našli tu, co hledali - naši čarodějnici Rozinu.
I přes naše úsilí ji bránit se jim povedlo ji zajmout a odvést ji na zámecký dvůr, kam jsme je doprovodili. Tam si
Rozina vyslechla obvinění z uhranutí černou magií. Pro
nedostatek důkazů byla Rozina uvězněna místním žaláři.
A aby nám ostatním utekl čas, než si soudce prostuduje
důkazy, tak si každá čarodějnice připravila pro děti kouzelné stanoviště.

Mladí hasiči si úplně sami připravili strašidelný stan. Za
ten mají velkou pochvalu, protože i já se bála a musela si „malinko“ zakřičet. U našich babiček čarodějnic se
registrovalo neuvěřitelných 96 dětí, celkem nás bylo
okolo 350. Když děti prošly všechna stanoviště, dostaly
sušenkovou odměnu a čestnou medaili. Radovánky nám
přerušil soudce, když povolal biřice, aby přivedli Rozinu.
Soudce vznesl obvinění: „Rozina byla shledána vinou
a bude upálena.“ My čarodějnice jsme ji chtěly očistit
a tak jsme začaly i s dětmi kolem Roziny tancovat. Když
jsme řekly kouzelné zaklínadlo a Rozinu očistily od černé magie, vyšla velká rána a všichni jsme padli k zemi.
A co se stalo? Místo Roziny zůstala jen slaměná čarodějnice a soudci nezbylo nic jiného, než upálit tuhle čarodějnici. Biřici za doprovodu bubnů slaměnou čarodějnici
usadili na hranici a zapálili.Naše oslava mohla konečně začít, protože všechno dobře dopadlo. Opekli
jsme si špekáčky, zatancovali si a společně poseděli.
Já věřím, že vás Žeranovské maminky opět překvapily,
a že nám i nadále zachováte přízeň. Že nás obec
a Zámecká hospůdka bude i nadále podporovat. Za to
vám všem moc děkujeme. Především chci poděkovat
mladým hasičům, dobrovolným hasičům a tatínkům.
Bez vás by to nešlo.
Žeranovské maminky

KÁCENÍ MÁJE
Kácení máje je další velkou akcí Žeranovských
maminek za podpory Zámecké hospůdky.
U vstupu každý dostal slosovatelný lístek o super
ceny. V překážkové dráze SPARTAN si děti mohly
vyzkoušet skákání přes překážku, šplhání nebo
třeba plazení.
Každý po zdolání dráhy dostal diplom a sladkou
odměnu. Kluci Matulovi nám ukázali balanční
prkno – hoverboard. Všichni měli možnost si jízdu na
něm vyzkoušet.

Zpravodaj obce Žeranovice
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Za zvuků hudby kolem profrčel černý kabriolet TV
ŽERÁK. Když vystoupil rejža Kocůr s kameramanem a sličnou slečnou s klapkou, tušili jsme, že
se bude něco dít. A taky že ano. Přijeli natočit další díl PAT A MAT - KÁCENÍ MÁJE. Pat a Mat vyzkou-

Jako třešnička na dortu následovalo vystoupení velkého kouzelníka ŠEKLINA. Ukázal nám neuvěřitelná
kouzla a předvedl skvělou show.
šeli všemožné nářadí včetně dynamitu, ale májka
stále stála. Nakonec ji pořezali pořádnou pilou
a májka padla. Po oznámení kameramana, že mu
došla baterka, se natáčecí štáb naštvaně sbalil
a odjel. Po odjezdu štábu se losovala tombola, kde
hlavní cenou byla májka s klobáskami.

Velké díky patří tatínkům za to, že se na akci podíleli
a se vším nám pomohli a také všem, kteří se na akci
jakkoliv podíleli. Každý kdo nepřišel, může litovat.
Stálo to za to!
Žeranovské maminky

POSTŘEHY OBČANŮ
Vážení občané,
věřte mi, že jsem musela posbírat hodně odvahy,
abych napsala tento článek. Ale bohužel, situace
v naší obci už je neúnosná. Lidé se obracejí už i na
mne, ač s tím nemůžu nic udělat. Týká se to úklidu
v naší obci.
Kde jsou ty doby, kdy nám občané z Rackové, jdouce do kostela, záviděli naši uklizenou obec. Bylo to
období, kdy byl na obci zaměstnán pan Andrýsek.
Ty doby už jsou dávno pryč. Mnohokrát slyším kolem sebe, že lidé už si neuklízejí své okolí jako dříve.
Je pravda, že pro některé občany je zatěžko uklidit
i pouhých 5m čtverečních veřejného prostranství.
Ale Ti by se měli stydět. Já se ale musím zastat všech
pracovitých a poctivých lidí, kteří své okolí a své
předzahrádky udržují a dokonce zkrášlují (viz naše
ulice) a kteří pro vzhled obce dělají maximum.

Samostatná kapitola je údržba hřbitova, kterou
kritizují už i občané z Rackové a Horního Lapače.
Až jsme si tam přivezli zeminu, urovnali a zaseli travičku, přijde obecní pracovník a místo posečení, postříká Roundapem. Hrůza!! A to už mě vlastně dohnalo napsat tento článek.
Vážení zastupitelé, my jsme si vědomi toho,
že máte hodně práce, jiné a důležitější. Např.:
oprava zámku, přípojka vody, příprava Třešňových sadů apod. Ale úklid veřejného prostranství
a jeho kvalita už vázne celé toto volební období.
Rozhlédněte se prosím kolem sebe a zamyslete
se nad vzhledem naší obce. My tady totiž žijeme a vadí nám to. A popřemýšlejte, zda by naše
obec, alespoň v sezonu sečení trávy, nepotřebovala více obecních pracovníků.

Dominantou každé obce je kostel, který je už z dál- PS: Možná, než toto číslo Žeranovjáku vyjde (já to
ky vidět, náš už nebude. A naše druhá dominanta- píšu 16. 6.), má slova budou zbytečná a naše obec
zámek, ten bude sice letos krásně opravený, ale bo- bude opět rozkvetlá do krásy.
hužel, nebude skrze stromy vidět. Je známo, že náš
pan starosta má rád staré stromy. Nic proti tomu,
Jarka Smýkalová
my také, ale udržované, upravené a na vhodných
místech.
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Žeranovice
V OBDOBÍ OD DUBNA DO ČERVNA OSLAVILI SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
JUBILEA
Smýkalová Barbora, Totek Pavel
Peška Josef, Hodek Václav, Krajčová Anežka, Figa Jan
Zajícová Milena, Ing. Sklenář Pavel
Smýkalová Jarmila, Boušková Božena, Němcová Marie
Řiháková Marie, Pálková Věra
Totek Josef, Vybíralová Anežka
ÚMRTÍ
Žůrková Ludmila
Všem jubilantům upřímně blahopřejeme.

EVA A VAŠEK ZAHRÁLI V ŽERANOVICÍCH
Mé pozvání přijala populární dvojice zpěváků ,,Eva a Vašek“, kteří působí na naší hudební
scéně bezmála 30 let. Tak se uskutečnilo v Sále
u Sedlářů 11. 5. 2018 hudební setkání s touto
dvojicí. Předcházela mu dlouhá příprava, do které
se zapojily všechny členky našeho spolku. Musely
uklidit a vyzdobit sál, připravit občerstvení a podělit se o organizaci na sále.
Celý koncert se skládal ze šlágrů 60., 70. let minulého století, chorvatských písní a jejich vlastních skladeb. Písničky v jejich podání byly pohlazením na duši. To, že zpíval celý sál, svědčilo
o spokojenosti diváků, kterých bylo neuvěřitelných 240.
Eva a Vašek netajili velkou spokojenost jak s prostředím, do kterého se dostali, tak s námi, jako
s pořadateli.
Za sebe děkuji našemu panu starostovi a místostarostovi za finanční podporu této akce a našim spoluobčanům za to, že se tohoto koncertu
zúčastnili.
Jarka Smýkalová
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