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Milí spoluobčané,
další tři měsíce uběhly, máme
tady léto v plné své kráse
a společně s ním také další
vydání časopisu Žeranovják.
Než se všichni rozjedeme na
zasloužené dovolené, pojďme
se společně podívat, co zajímavého se v naší obci událo
nebo co nás čeká. Pro mě se
uplynulé čtvrtletí neslo v duchu svateb. Každá byla jiná
a zároveň byly všechny nádherné. Mimo jiné mě utvrdily
v tom, že není nad to být ve
správný čas se správnými lidmi. Svět se potom zdá být jednodušší a život krásnější. Obklopujme se proto
pravými přáteli, se kterými se můžeme doopravdy smát. Žijme pro pravou lásku, se kterou teprve poznáme, pro co by byl člověk ochoten třeba i zemřít. A neopomínejme naše rodiny, které jsou kombinací
pravé lásky i pravého přátelství. Toho všeho je potřeba si o to více vážit, protože ani jedno si za peníze
nekoupíme. Ty nejlepší věci v životě jsou totiž vždy zadarmo. Přeji vám tedy, ať máte kolem sebe plno
usměvavých tváří, nad hlavou nebe plné hvězd a srdce plná lásky.
Hana Helsnerová

SPOLEK RYBÁŘŮ ŽERANOVICE
Vás srdečně zve na

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Pátek 7. 7. 2017 v 1000
00
Konec: Sobota 8. 7. 2017 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 1. června 2017 se konalo v zasedací místnosti obecního úřadu 16. veřejné zasedání
Zastupitelstva obce Žeranovice.

Seznam dotací spolkům a farnosti poskytnutých z rozpočtu obce
na rok 2017, který byl také schválen na 16. zasedání zastupitelstva dne 1. června:
Sboru dobrovolných hasičů 		
Mysliveckému sdružení
Římskokatolické farnosti Žeranovice
Sportovnímu klubu
Spolku rybářů 		
Spolku žen

Na tomto jednání schválili zastupitelé mj. Nařízení obce č.1/2017,
kterým se vydává Tržní řád.
Hlavním důvodem vydání tohoto nařízení je zákaz podomního
a pochůzkového prodeje na celém území Žeranovic.
a montáž zábradlí, s firmou DECRO Bzenec na dodávku a montáž
Bylo schváleno rovněž 11 doda- vchodových dveří a s firmou Milan
vatelských smluv na akce, jejichž Šimčík na výstavbu nového přísturealizace výrazně přispěje ke zkva- pového chodníku.
litnění infrastruktury v obci a zlepšení životních podmínek našich Poslední dodavatelskou smlouvou
obyvatel.
je zakázka na výměnu filtračních
náplní pro úpravnu dusičnanů na
Jedná se o smlouvy s firmou vodojemu v Žeranovicích.
Otoupal na výměnu střešní krytiny, okapů a hromosvodů na staré Celkové náklady na výše uvedené
budově školy, s firmou RAPOS na práce a projekty činí 2,5 milionu
odkanalizování a odvlhčení bu- Kč.
dovy zámku, s firmou Ing. Pilař
na projekt k úpravě přečerpáva- Před závěrečnou diskuzí zastucí stanice a kanalizace ve Mlýně pitelé projednali závěrečný účet
a s firmou Vladyka na projekt in- obce za rok 2016 bez výhrad
ženýrských sítí a komunikace do a schválili výsledek hospodaření a
účetní závěrku obce i Základní škoTřešňových sadů.
ly a mateřské školy Žeranovice.
Dále 2 smlouvy s Regionální
rozvojovou agenturou Východ- Slavnostní součástí 16. zasedání
ní Moravy na zpracování pro- ZO bylo udělení čestného občanjektové žádosti, poradenství ství obce panu Josefu Bočkovi za
a provedení výběrového řízení mimořádné zásluhy o rozvoj obce
k žádosti o dotaci na adaptaci a dlouholetou aktivní činnost v TJ
obecního domku čp. 127 pro po- Sokol Žeranovice.
třeby sociálního bydlení a k žádosti
o dotaci na výstavbu vodovodního přivaděče ze studny u Bednárny k vodovodnímu řadu
v obci.
V souvislosti s úpravou prostoru
před Sálem u Sedlářů zastupitelstvo schválilo smlouvy s firmou
Bača na nadstřešení vchodu,
s firmou Milan Janál na výrobu
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65 000,- Kč
30 000,- Kč
35 000,- Kč
70 000,- Kč
40 000,- Kč
10 000,- Kč

Kompletní text zápisu ze všech veřejných zasedání tohoto volebního
období je k dispozici na internetových stránkách:
www.zeranovice.cz.
UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Společnost ČSAD Vsetín
vyhověla žádosti Obce Žeranovice a zavedla nový spoj
pro zlepšení dopravní obslužnosti pro naše obyvatele. Od 12. června každý pracovní den odjíždí autobus
ze Žeranovic v 9.00 hodin
dopoledne s příjezdem do
Zlína v 9 hodin 20 minut.
K 15.6.2017 měly Žeranovice 780 obyvatel s trvalým
pobytem.
V roce 2016 naši občané vytřídili 17 816 tun odpadu, za který obec od
společnosti EKO-KOM, a.s.
obdržela 68 472,- Kč. Díky
rozvoji a provozu systému
tříděného sběru a recyklace
komunálních odpadů tato
úspora, kterou obec Žeranovice dosáhla, představuje
snížení emisí CO2 19,6 tun
a úsporu energie 539 637
megajoulů. Děkujeme občanům za zodpovědný přístup
při třídění odpadů, který se
opravdu vyplatí a zlepší životní prostředí.
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OBECNÍ KNIHOVNA
ÚSMĚVNÁ HISTORKA ZE STARÝCH ŽERANOVIC

(úryvek z rodinné kroniky Vzpomínky od Jana Juráně)
Jen o dva roky starší než Julka, jak naší mamince
nedůstojně říkali, byl Konstantin. Konstan byl pro
maminku starší kamarád, který ji ale bral se značným despektem. Ona by s ním a s jeho vrstevníky
ráda kamarádila, chodila do lesa a hrála si s nimi,
ale oni jí většinou utekli, nebo i někam zavřeli, aby
měli od ní, naší maminky, pokoj. Tenkrát byla v Žeranovicích škola dvoutřídka, takže několik let spolu
chodili i do jedné třídy. Byl tenkrát farářem v Žeranovicích P. Jan Jeřábek. Byl tam, podle dětských
měřítek maminky, ale i tatínka, „odjakživa,“ a proto znal farníky Žeranovjáky, Rackovjáky i Horňáky
většinou všechny a školáky zvlášť. Ty měl naučené tak, že když někdo něco proti někomu měl, tak
před hodinou náboženství se postavil před lavice
a velebný pán si napřed vyslechl žalobníčky, „učinil
zadost právu“ a pak se teprve pomodlili a začali se
učit. Tak to jednou po neděli, když zase kluci Julku
nechtěli vzít do lesa a když vyzvídala, co tam budou dělat, tak Konstan, musel to být dost vykuk, se
jí zbavil takovou hezkou výmluvou, kterou pak Jůlinka použila jako obžalobu. Když tedy na ni přišla
před náboženstvím řada, (bývalo těch žalobníčků

i několik), tak pěkně nahlas přednesla obžalobu:
„Prosím, náš Konstan s Frantů Gábovým byli v nedělu v lesi a vybírali tam srnčí vajíčka a mladý blvoně!“ „Sedni si, ty mladý blvoňu!“ řekl stroze pan
velebný a už popřával sluchu dalšímu návladnímu.
Pan farář vždycky všechno řešil hned. Třeba i při
kázání, když zahlédl, že se někdo dívá na hodinky,
tak přerušil výklad Evangelia a zaburácel: „ Tož co,
Francku, už je ti tu dlouhá chvíle?“
Tak to byl Konstan, kterého jsem vždycky hledával
na pomníku padlých u našeho kostela.
Poznámka: Julie a Konstantin Doleželovi měli
ještě pět sourozenců. Bydleli s rodiči v chaloupce v Prosochově. Dnes v domě bydlí Zubíkovi,
dříve Balšanovi. Otec byl stolářem, zemřel ve
Vídni, tam je i pochován. Jůlinka byla nejmladší,
otce ani nepoznala. Konstantin padl za 1. světové války na italské frontě.
Jarmila Odstrčilová, knihovnice

OHLÉDNUTÍ ZA BESEDOU S DŮCHODCI

Zpravodaj obce Žeranovice
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI
VELIKONOCE
Jsme velmi vděčni, že jsme mohli
ve farnosti oslavit největší křesťanské svátky – Velikonoce. Abychom se na Velikonoce dobře
připravili, v pátek před Květnou
nedělí 7. 4. jsme v našem kostele
přivítali animátory z celého holešovského děkanátu, kteří uspořádali pro naše farníky i pro příchozí mládež Večer smíření. Texty
pro rozjímání prokládali krásnými písněmi, zároveň ve zpovědnicích byli otec Petr Kaňa a otec
Marek Výleta, a tak přinášeli rozhřešení lidem ve svaté zpovědi.
Za velké účasti Vás farníků jsme
se mohli setkat u Božího stolu na
Zelený čtvrtek, a na Velký pátek
při Velkopátečních obřadech.
Velikonoce vrcholily sobotní
vigilií a oslavy Ježíšova vzkříšení pokračovaly nedělí Zmrtvýchvstání Páně. Na velikonoční
pondělí při mši otec Antonín uděloval pomazání nemocných. Na
Zelený čtvrtek a Velký pátek večer
a v sobotu přes celý den jsme se
mohli ztišit před vystavenou nejsvětější svátostí při adoraci. Díky
farníkům, kteří dobrovolně drželi
stráž, mohl náš kostel zůstat otevřený pro všechny přicházející.
BAZÁREK
Nejen misijním koláčem, který
letos proběhl 2. 4. a 4. 6., jsme
se zapojili do pomoci chudým.
Již tradiční bazárek letos připadl na poslední dubnový týden.
Výtěžek z bazárku poputuje na
Papežská misijní díla. Věci, které
se neprodaly, si odvezla Diakonie Broumov. Velmi nás potěšil
děkovný dopis, který nám za náš
dar Diakonie Broumov zaslala.
POUŤ KE SV. JANU
NEPOMUCKÉMU

Zpravodaj obce Žeranovice

I letos jsme se v sobotu 13. 5.
sešli při mši u kapličky sv. Jana
Nepomuckého. Velice nás těšilo
krásné prostředí opravené kapličky i přátelská atmosféra, která
při mši panovala.

DĚKANÁTNÍ POUŤ DO ŠTÍPY
Ačkoli loni byla děkanátní pouť
na Velehradě v říjnu, letos jsme
se na ni vydali už v květnu. V deštivém sobotním odpoledni 20. 5.
jsme autobusem vyjeli na pouť
do Štípy. Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání probíhala ve Štípě
jak pro děkanát Holešov, tak i pro
děkanát Kroměříž, a tak jsme se
mohli s našimi přáteli z nedalekého okolí společně modlit, aby
se z našich rodin nevytrácela víra
a láska, a byly tak prostředím, ve
kterém budou vychováváni lidé
obětující se v službě v církvi. Ani
chladné počasí nás neodradilo,
abychom se setkali v naplněném
poutním chrámu Panny Marie při
mši svaté s otcem arcibiskupem
Janem Graubnerem. Děkujeme
Bohu za tuto příležitost setkat se
s otcem Janem při děkanátních
poutích.

POUŤ DO ČESKOMORAVSKÉ
FATIMY V KOCLÍŘOVĚ
Protože letos slavíme stoleté
výročí zjevení Panny Marie ve
Fatimě a většina z nás asi nemá
prostředky nebo možnosti vydat
se do portugalské Fatimy, uspořádali jsme pouť do Českomoravské Fatimy v Koclířově. Po cestě jsme se zastavili v Července
v kostele sv. Alfonse, který znají převážně ti, co cestují vlakem
do Prahy. Kostel je velkou dominantou vedle vlakového nádraží,
jen málokdo ho z vlaku přehlédne. Zde nám místní farnice, paní
Marie, krátce řekla něco k historii kostela a pomodlili jsme se
společně litanie k Panně Marii.

Do Koclířova jsme dorazili krátce
před začátkem mše. Poutní mši
v 10:30 celebroval místní duchovní správce Mons. Mgr. Pavel Dokládal. Při svém výkladu
po mši svaté nezapomenul vyzdvihnout, že v kostele sv. Alfonse a Panny Marie Fatimské jsou
umístěny relikvie sv. Hyacinty
sv. Františka z rodiny Marto, pasáčků z Fatimy, kterým se Panna
Maria zjevila, a také relikvie sv.
Jana Pavla II. Po obědě si někteří
z nás zašli na kávičku a laskominku do místní poutní kavárničky

4

a vychutnali si je za slunečného počasí venku na terase nebo
v krásné meditační zahradě.
Někteří dali přednost nákupu
v prodejně náboženských knih
a předmětů. Jiní se kochali krásnou venkovskou přírodou a areálem poutního místa se sochou
sv. Jana Pavla II. Kdo měl rychlé
nohy, tak si nenechal ujít příležitost podívat se k druhému
a staršímu kostelu sv. Filomény.
Který je pro vykonané zázraky na přímluvu ke sv. Filoméně,
také pokládán za poutní místo.
Z Koclířova naše cesty vedly do
Chudobína, kde jsme si i zevnitř
prohlédli 3 kostely: pravoslavný,
katolický i evangelický. Jsme velice vděční, že jsme díky místnímu
pravoslavnému knězi měli možnost seznámit se s pravoslavným
náboženstvím. Naši pouť jsme

ukončili v Cholině, v kostele Nanebevzetí Panny Marie, který
má dlouhou a zajímavou historii,
a to i novodobou. Když se místním farníkům podařilo získat
v roce 2009 zpátky ukradenou
sochu Panny Marie Cholinské.
Děkujeme panu řidiči, otci An-

tonínovi, i všem, kteří se podíleli
na přípravě pouti. Hlavně děkujeme Bohu a vám všem, co jste
se za naši pouť modlili.
SVATODUŠNÍ VIGILIE
Ačkoli se vigilie v sobotu večer
před svátkem Svatého Ducha každoročně setkává s malou účastí
farníků, letos se nás nakonec setkalo více. Snad za to může hezké
počasí nebo přece jen působení
Ducha Svatého. Děkujeme otci
Antonínovi, že tuto bohoslužbu uspořádal a všem, co se jí
3. června zúčastnili.
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Na slavnost Nejsvětější Trojice
v naší farnosti přijalo 12 dětí poprvé svaté přijímání, 10 chlapců
a 2 děvčata. Krásným gestem

dětí byl nejen jejich zpěv písně
Haleluja, ale i poděkování otci
Antonínovi a popřání k výročí
jeho 20-tileté kněžské služby. Na
poděkování, kromě jiných darů,
předalo každé z dětí otci Antonínovi bílou lilii. Děkujeme všem
rodičům, kteří se podíleli na pří-

pravě mše svaté a hlavně za domácí přípravu dětí. Celá farnost
se za vás, rodiče a děti, modlíme,
rodičům přejeme, ať svým dětem pomáháte na cestě životem
a v hledání jejich budoucího povolání.
BOŽÍ TĚLO
Slavnost Těla a Krve Páně jsme
ve čtvrtek 15. 6. začali v 17:05
mší svatou, po které následovali litanie a průvod s monstrancí
z kostela k soše sv. Josefa. Tam

byl už přichystaný krásně nazdobený oltář. Po modlitbě a žehnání průvod směřoval zpátky do
kostela, kde byla slavnost ukončena. Děkujeme Bohu za požehnání naší obci. Velké poděkování
patří těm, co zajišťovali květinovou výzdobu, panu varhaníkovi
a všem, co se i jinak podíleli na
přípravě této krásné slavnosti.

CO NÁS VE FARNOSTI JEŠTĚ ČEKÁ
9. 7. – 15. 7. 2017- I. turnus farního tábora
16. 7. – 22. 7. 2017 – II. turnus farního tábora
13. 8. 2017 – Svatovavřinecká pouť

Zpravodaj obce Žeranovice

3. 9. 2017 - Žehnání aktovek
30. 9. 2017 – Pouť k Panně Marii Fatimské
na sv. Hostýn
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Poslední dubnová
neděle patřila všem
čarodějnicím i čarodějům, kteří se slétli do průvodu.
Za zvuku bubnů
a různých řehtaček
doprovodili čarodějnici na zámecké výletiště, kde pro ně maminky ve
spolupráci s dobrovolnými hasiči, zámeckou hospůdkou a podporou obce připravili odpoledne plné
tajuplných zážitků.

zelném pytlíku, vyrobit si vlastní pavučinu nebo si
nechat na obličej namalovat strašidlo.
Nakonec si děti i dospělí mohli projít strašidelný
stan, který si připravili mladí dobrovolní hasiči a vystrašili v něm všechny skvěle.
Za každé absolvované stanoviště dostali všichni zářez a na konci byli pasováni do řad žeranovských čarodějů a čarodějnic. Za splněné úkoly jim byla dána
nejen sladká odměna, ale také živé zvířátko, ze kterého měli asi nejvíce radost rodiče.

Vrcholem večera byl čarodějný tanec v podání žeMaminky si pro malé, ale i velké připravili různé ranovských maminek, na jehož konci byla loučemi
strašidelné i zábavné stanoviště. Mohli si vyzkoušet zapálena čarodějnice.
jaké je to věštit z koule, prolézt pavoučím bludištěm, I přes chladné počasí se přišlo pobavit spoustu dětí i
strčit ruku do černé sklenice nebo do pavoučího rodičů dokonce i s okolních vesnic.
kokonu, napsat si kouzelné zaklínadlo, namíchat si
svůj kouzelný lektvar, najít tajuplný předmět v kou- Tímto všem moc děkujeme za podporu.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
21.5. 2017 se uskutečnilo Vítání občánků.

Dohnala a Anetu Bučkovou.

Do života v obci jsme přivítali pět dětí a to Terezu Hodně zdraví a štěstí jim popřál pan starosta a také
Dobešovou, Marii Novotnou, Jana Fuxe, Jakuba děti z mateřské školy.

Zpravodaj obce Žeranovice

6

KÁCENÍ MÁJE
Možná někteří z Vás zaregistrovali, že v měsíci květnu stála na
zámeckém výletišti májka. Tuto
májku zařídil pan Tomaník, maminky s dětmi ji nazdobili a tatínci postavili.
Každou sobotu se maminky, děti,
tatínci, ale i kolemjdoucí scházeli
u táboráku. Jeden sobotní večer
se na výletišti promítala kreslená
pohádka, ke které všichni dostali
popcorn.
Poslední květnovou neděli probíhalo kácení máje
s bohatým programem. Celé odpoledne bylo plné
her, tanců a zábavy. Vystoupily děti s maminkami
v krojích z Omladinky z Martinic.
Latinskoamerické tance nás učili Nikolka Vojáčková
a Denis Vojáček s partnerkou.
Maminky si připravili úžasnou scénku Optická iluze.

Zpravodaj obce Žeranovice

Nakonec nám děti předvedly, jak se to správně dělá.
Zavolaly si na pomoc skřítky a hajného s pomocníkem,kteří májku skáceli.
Aby májka plná klobásek nepřišla nazmar, tak byla
nakonec vydražena.
Děkujeme,
Za žeranovské maminky Romana Vyňuchalová
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ŠKOLA
TVOŘIVÁ DRAMATIKA
Děkujeme všem, kteří nám drželi palce a pomáhali
s výrobou kostýmů pro naši pohádku „Mrazík“.
Děti z Tvořivé dramatiky sklidily úspěch na pohádkových přehlídkách v Hulíně i v Kroměříži. Cena pro
nejlepšího herce ze souboru byla porotou udělena
Kateřině Chrastinové a Filipu Bouškovi. Cenu jsme
dostali i za nastudování hry a kostýmy.
Nejvíc si děti užily autogramiády po derniéře v ZŠ
Břest. Myslím si, že rozjasnily tvář všem rodičům
i na besídce „ Kytička pro maminku“.
Velké díky patří panu učiteli Ivu Pavlíkovi za hudbu
a výběr pohádky, rodičům i paní vychovatelce Lence Cholastové za přípravu kostýmů a kulis, Kateřině
Hubíkové za asistenci, panu řediteli naší školy i panu
Cholastovi za přepravu kulis a ještě panu Vyňuchalovi za úžasné památkové CD.

ŠKOLNÍ POBYT V PŘÍRODĚ
V pátek 23. 6. se žáci a pedagogové naší školy vrátili z návštěvy „Pohádkové říše“ v Rožnově pod Radhoštěm.

Navštívili jsme Pustevny, všichni pak zvládli pěší cestu zpět, ale bolely nás nohy. Únavu zahnalo večerní
čtení pohádek.
Před vedrem jsme utekli do potůčku a lesa „Řáholce“. Také nám pomohla vodní hra na louce, návštěva
místní svíčkárny, skanzemu, kamínkárny i dětského
světa. Poslední večer zazněly krásné písničky a vtipy, které všechny připravily na noční stezku odvahy.
Všech 33 dětí si školní pobyt v přírodě užilo. Poznali
jsme je jinak než za lavicemi. Děti, byly jste úžasné.

Celý týden nás doprovázelo krásné počasí, pohodová nálada a plno pohádkových hrátek.

Libor Ševčík, Ivo Pavlík,
Lenka Cholastová a Petra Smolová

PODĚKOVÁNÍ
Velké poděkování patří naší paní knihovnici Jarmile se svými rodiči tuto akci vychutnali. Ve škole i doma
Odstrčilové a panu starostovi Stanislavu Němcovi celý školní rok vzorně četli, proto si zasloužili, aby
za úžasnou podporu a přípravu nové tradice „Paso- je pan král pasoval.
vání prvňáčků do řad čtenářů“.
Moc si přeji, aby je čtení stále bavilo.
Myslím si, že prvňáčci Karolínka Janálová, Míša
Za děti a jejich rodiče
Žváčková, Anička Chrastinová a Honzík Zapletal si
Petra Smolová

Zpravodaj obce Žeranovice
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ŠKOLKA
Druhý květnový týden prožily děti z naší mateřské školy na hotelu Rusava.
Krásné prostředí,příjemná obsluha a slunečné
počasí přispělo ke spoustě krásných zážitků,které
si děti přivezly.

JAK SE PROMĚNILA ŠKOLNÍ ZAHRADA?
Rodiče,kteří vodí své děti do mateřské školy ví ,jak
vypadala zahrada loni v létě a jak vypadá letos. Pro
ty občany,kteří sem nechodí posílám pár fotografií.
Děti mají největší radost z prolézaček a kolotočů.

Zpravodaj obce Žeranovice

Nám dospělým udělal velkou radost krasný zahradní domek. Ten bude sloužit jako venkovní učebna
a také zde budou uloženy koloběžky a hračky na
pískoviště.

9

MYSLIVCI A JARO
Co vlastně dělají myslivci na jaře? Proč je právě tehdy jejich úloha tak důležitá? Čím vůbec pomáhají přírodě kolem nás? Proč je poslední jarní měsíc
červen, měsícem myslivosti? Vždyť myslivost, ta je
přece jen o střílení zvířátek… A hony jsou přece jen
na podzim…

Možná trochu zvláštní směs otázek a úvah. Asi by ani
náš oblíbený ,,Žeranovják,, neunesl tíhu nikdy nekončící diskuse o podstatě myslivosti, a tak se Vám pokusím alespoň v několika větách prezentovat naši letošní jarní činnost do období června, měsíce myslivosti.
Hned, jakmile nám to mrazivé počasí dovolilo, tak
jsme svoji činnost zaměřili na práci v honitbě. V prostoru biokoridoru na ,,Hřebačce,, jsme jednu neděli
věnovali opravě oplocení dřevino-keřových výsadeb.
Přece jen je třeba ještě nějaký rok udržet oplocení
v plně funkčním stavu, aby nebyly zejména výsadby
keřů ohroženy poškozením nejen zvěří, ale bohužel
někdy i činností člověka. Kdo však dokáže vnímat
vše živé kolem sebe a s pokorou ctí zákony přírody,
tomu jistě pohled na jarní kvetoucí spektrum dřevin
a keřů navodí pocit harmonie a klidu. Dříve narozeným možná vzpomínky na krajinu jejich dětských let.
Naším dalším příspěvkem ke zvýšení krajinné biodiverzity bylo doplnění již stávajících anebo započatých
výsadeb podél linie potoků a polních cest planými i
kulturními druhy ovocných dřevin. V průběhu letošního jara jsme vysadili několik švestek, meruněk, planých jabloní a hrušní a nově rozšířili výsadbu jeřábů
oskeruší v katastru naší obce. Je naším přáním, aby
se dokázali i lidé z těchto důležitým součástí naší původní krajiny radovat tak, jako je tomu u volně žijících
živočichů.

mezi auty a zvěří. Nakoupili jsme tedy tzv. pachové
ohradníky, což jsou koncentrované látky na bázi lidského potu a jiných zvěř odpuzujících pachů, roznesli
a zatloukli dřevěné kolíky, nastříkali pěnu a po jejím
vytvrdnutí aplikovali směs pachového ohradníku. Zatím se tato metoda velmi osvědčila a jsme rádi, že
jsme tak přispěli k ochraně života volně žijící zvěře
a zároveň i automobilových pomocníků nás všech.
Avšak ihned v květnu náš čekal každoroční náročný
úkol, kterým je ochrana mláďat volně žijící zvěře při
sklizni pícnin zemědělci. Ti jsou dle zákona povinni
myslivcům nahlásit předem toto kosení, abychom
mohli učinit příslušná opatření. Jsme rádi, že v posledních letech tato spolupráce s největším zemědělským subjektem na katastru naší obce funguje
a mohli jsme tak den předem vyrazit v hojném počtu
vyhledávat mláďata zvěře v porostu vojtěšky u Stráně. Za pomoci loveckých psů jsme porost důkladně
prošli, zvěř vyhnali a za pomoci lidských vlasů zapachovali tak, aby se do druhého dne, kdy bylo pole
sečeno, zvěř nemohla vrátit. Nemohu si odpustit
poznámku, že nikoliv mediální kampaň, kterou jste
mohli denně mnohokrát slyšet v rádiu, ale tato skutečná spolupráce myslivců se zemědělci zachránila
život tisícům mláďat divoké zvěře po celé republice.
Vážíme si každého, kdo nám v této činnosti přijde
dobrovolně pomoci. Jistě se mnoho z Vás s některým
z žeranovických myslivců znáte a pokud máte ochotu
pomoci mláďata zvěře zachránit, nebojte se i v budoucnu prostřednictvím kamaráda myslivce nabídnout chvíli svého volného času.
Do výčtu našich ,,jarních,, prací jsem vybral jen ty
nejvýznamnější práce v honitbě. Veškerá ostatní činnost při přípravě střeleckých závodů, loveckých psů,
mysliveckých zařízení a podílení se na kulturním životě obce, je další přidanou hodnotou naší činnosti.
Snad se mi tímto podařilo odpovědět na několik otázek a úvah v úvodu tohoto článku.

Asi jste si všimli dřevěných kolíků s pěnovými koulemi na svém vrcholu kolem hlavní cesty z Žeranovic do
Rackové? Ano, i to je práce myslivců. Jelikož máme
v tomto směru krásnou novou cestu, zvýšila se tím
i rychlost, jakou po ní vozy jezdí a přibylo nám střetů

Zpravodaj obce Žeranovice
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STŘELECKÁ ŠPIČKA V ŽERANOVICÍCH
,,Kolik závodníků čekáte?´´ Odpověď zněla
skromnou nejistotou. ,,Když jich bude na obou
disciplínách osmdesát, tak budeme spokojeni.´´
Reakce byla stručná a rychlá. ,,Jasný, takže letos
dáme stovku,´´ pronesl známý šprýmař našeho
mysliveckého sdružení. Nevěřil bych tomu, jak
blízko od pravdy budou tato slova…
Možná to zní příliš sebevědomě, ale poslední
červnová neděle se stává mezi sportovními střelci známá tím, že se koná soutěž v Žeranovicích.
A jak napovídá úvodní odstavec, letošní právě
skončený ročník střeleckých závodů přilákal 98
soutěžících ve dvou tradičních disciplínách – universální trap a lovecký skeet. Tak vysoký počet
závodníků je velmi potěšující, ale byl pro nás
zároveň dokonalou prověrkou profesionální přípravy areálu střelnice i chaty. A jak jsme obstáli?
To asi nemůžeme hodnotit sami. Ale radost nám
dělal fakt, že technické zázemí i veškerý personál
obou střelišť i chaty se vyvaroval během dne zásadních nedostatků a naši kamarádi střelci i příchozí diváci se během dne dobře bavili. A když už
některý ze střelců neměl zrovna svůj den, mohl
si náladu spravit v naší myslivecké kuchyni, která
opět nabídla pestrou škálu zvěřinových specialit.
Mezi střelci se najdou dokonce takoví, kteří rozloží svůj stravovací plán do průběhu celého dne
tak, aby ochutnali pokud možno všechny připravené pokrmy. Troufám si ale tvrdit, že obsáhnout
stále rostoucí menu během jediného dne, již není
v lidských silách.

ské kategorii se sešla téměř kompletní moravská
špička doplněná o závodníky z Čech i Slovenska.
Vítězem se stal Oldřich Vaňhara z Fryštáku, který patří mezi širší mezinárodní elitu v této disciplíně. Závod na loveckém skeetu vyhrál poprvé
dlouholetý účastník Filip Matějů z Boskovicka.
Vynikajících výsledků dosáhli reprezentanti našeho mysliveckého sdružení, kdy do finále disciplíny universální trap se probojovali Karel Žůrek ml.
a Václav Žůrek. V disciplíně lovecký skeet se do
finále probojoval Jiří Zapletal.
Jsme rádi, že letošní ročník hlavních střeleckých
závodů můžeme bez nadsázky zařadit mezi ty
nejpovedenější a pozitivní ohlasy od soutěžících
i diváků nejen z naší obce nás motivují k další práci na příštích ročnících. Zároveň děkujeme všem
našim příznivcům a partnerům, kteří se spolupodíleli na organizaci těchto střeleckých závodů
a věříme, že i dále budeme společně šířit pozitivní jméno naší obce.

Velmi pěkný pohled nabízela startovní listina závodu na universálním trapu, kde populární kategorie ,,veterán´´ (závodníci nad 60 let) zaznamenala rekordních 24 soutěžících. Vítězem se stal
Karel Prošek z Březůvek u Zlína. V hlavní senior-
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Žeranovice
SPOLEČENSKÁKRONIKA

LEDEN 2017
JUBILEUM 85 LET

Bartík Bohuslav

DUBEN – ČERVEN 2017
JUBILEUM 50 LET

Sklenářová Jiřina, Vaňharová Pavlína, Petráš Roman, Sedláček Petr

JUBILEUM 60 LET

Zapletalová Pavla, Divílek Miroslav, Zapletal Miroslav

JUBILEUM 70 LET

Vajdová Marie

JUBILEUM 80 LET

Čapková Emílie, Řiháková Marie

JUBILEUM 85 LET

Jakubíčková Marie

NAROZENÍ
ÚMRTÍ

Bučková Aneta
Drahotuská Ludmila, Ludmila Vaňharová, Jaroslav Petráš

HASIČI
stev mladších žáků. Naše družstva nakonec skončila takto: Muži 4. místo, starší žáci 2. místo, mladší
žáci A 2. místo a mladší žáci B 5. místo. Štafeta byla
kvůli dešti zrušena. Všichni závodníci dostali na závěr medaile a drobné odměny, ti dospělí v tekuté
podobě.
SPORTOVNÍ SEZÓNA

OKRSKOVÉ ZÁVODY
V sobotu 20. 5. 2017 se konaly okrskové závody,
tentokrát v Žeranovicích. Počasí nám sice nepřálo, bylo zamračeno a sem tam i lehce zapršelo.
I přesto všechno se závody konaly za hojné účasti našeho okrsku, kde jsou Martinice, Lechotice,
Horní Lapač a Žeranovice. Za dohledu okrskového velitele se ráno nachystala trať jak na požární
útok, tak i štafeta jednotlivců. Jsme moc rádi, že
kromě mužů závodili i mladí hasiči. Celkem byla
4 družstva mužů, 4 družstva starších žáků a 5 druž-

Celou zimu se naši sportovci těší, až vypukne hasičská sezóna v požárním útoku. Ani u nás tomu není
jinak. Touto dobou jsme téměř v polovině sezóny
a už máme za sebou řadu závodů. Zatím závodí jen
mladí hasiči a to straší žáci 11 až 15 let 1 družstvo
a mladší žáci 4 až 11 let 2 družstva. Je škoda, že
muži necvičí, ale třeba jednou opět začnou. Zatím
je sezóna celkem úspěšná, ale na bednu to zatím
není. Věřím ale, že se to brzy změní a začneme více
vozit poháry.
Žeranovják vydává obec Žeranovice pod redakčním
vedením Hanky Helsnerové
náklad: 260 ks
e-mail: zeranovice@volny.cz, www.zeranovice.cz
grafická úprava: Hana Talašová
tisk: Tigris spol. s r. o.
Výtisk neprošel jazykovou korekturou.
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