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Milí Žeranovjáci,
dostává se vám do rukou letošní poslední vydání obecního časopisu. Je opět plné toho, co se za poslední měsíce
v naší obci událo. A že toho nebylo málo. Tou hlavní změnou je jistě nové vedení obce, kterému přeji, aby mělo
dostatek sil a elánu k tomu, vést obec tím správným směrem. Ať se dobré dílo daří, a občané ať jsou spokojeni.
Nebo alespoň tedy většina, protože všem se rozhodně zavděčit nelze, ať se člověk snaží sebevíc. Platí to i v běžném
životě, máme kolem sebe různé lidi s různými názory, nesnažme se jim za každou cenu vnutit ty naše a naučme se
navzájem se respektovat. Buďme na sebe hodní, protože
jenom dobro plodí další dobro a jak slýcháme teď často
z rádií, jenom jed plodí další jed. Vzájemná úcta je základ
pro dobře fungující vztahy, najděme si třeba právě teď v adventní době chvilku na to, abychom se s přáteli ještě více sblížili, rodinné vztahy abychom utužili a nepřátelům abychom třeba i odpustili. Přeji nám
všem, ať je adventní a vánoční doba tou nejkrásnější v roce, využijme ji dle své libosti a možností, ať se
můžeme s čistou hlavou a v plné síle vrhnout do nového roku 2019.
S přáním toho nejlepšího… Hanka Helsnerová

Zpravodaj obce Žeranovice

ZASTUPITELSTVO
Vážení spoluobčané,
čas velmi rychle běží a za námi jsou i volby do zastupitelstva obce. Byl jsem potěšen, že jsem od vás
dostal důvěru.

Členové obecního zastupitelstva:

Na úvod bych chtěl poděkovat bývalému starostovi,
vždyť se za tuto dobu uskutečnilo spoustu kulturních
a investičních akcí, ze kterých bych rád vzpomněl
především připojení vodovodu na Bednárnu. Bez tohoto připojení bychom chodili v letošním suchu pro
vodu do cisterny na náves.

místostarosta: František Gořalík

Nějaké zkušenosti jsem si nasbíral i v minulých letech
jako člen obecního zastupitelstva a i jako projektant
mám určité zkušenosti s úředním „šimlem“. Funkce
starosty obce je však úplně jiná.

starosta:

Ing. Antonín Vyňuchal

místostarosta: RNDr. Ladislav Zavadil
zastupitelka: Jana Janečková
		
(předsedkyně finančního výboru)
zastupitelka: Petra Miklíková
		
(předsedkyně kulturního výboru)
zastupitel:
		

JUDr. Stanislav Němec
(předseda kontrolního výboru)

Vedení obce není pouze činnost v době úředních
hodin, ale je to zodpovědnost a spousta stráveného
času i mimo kancelář.

zastupitel:

Josef Vojáček

zastupitel:

Miroslav Odstrčilík

Pokračovat v nastoleném trendu a přinést obci také
něco nového je tak pro mě velká výzva.

zastupitel:

František Čelůstka

Antonín Vyňuchal

INFORMOVÁNÍ OBČANŮ PŘES MOBILNÍ TELEFON
Obec Žeranovice nabízí možnost zasílání aktualit
a hlášení obecního rozhlasu přes mobilní telefon
formou SMS zpráv, případně pomocí e-mailové
zprávy. Zájemci ať si zažádají osobně na obecním
úřadě nebo na emailu: zeranovice@volny.cz

Aktuální informace o probíhajících a plánovaných
akcích nebo aktuálním dění v obci je možné zjistit také na facebookových stránkách pod názvem
„Žeranovjáci“.

Rybářský spolek Žeranovice bude prodávat

VÁNOČNÍ KARPY
22.prosince / od 14 hodin
na tradičním místě - u Gořalíkového

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
16.prosince / od 13 hodin
U Jakuba Zapletala

Zpravodaj obce Žeranovice
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Cenová kalkulace na 1 m2 je kolem 1200 Kč – jednotlivé pozemky viz

Případné vážné zájemce bych chtěl požádat, aby si na obecním ú
pozemek.

TŘEŠŇOVÉ SADY
V příštím roce plánujeme realizaci zasíťování lokality
Třešňové sady, kde je navrženo zřízení nových stavebních pozemků. V současné době je zhotovena
kompletní projektová dokumentace na provedení
všech potřebných sítí a příjezdové komunikace. Na
tento projekt máme již vydané stavební povolení.
Z hlediska legislativy nebrání nic zahájení stavebních
prací. V současné době chystáme výběrové řízeni na
realizační firmu. Řešená lokalita je již také rozparcelována na pozemky par. č. 533/7, 533/15-533/25 k. ú.
Žeranovice. Při prodeji budou mít přednost obyvatelé obce Žeranovice.
Cenová kalkulace na 1 m2 je kolem 1200 Kč – jednotlivé pozemky viz tabulka níže.
Případné vážné zájemce bych chtěl požádat, aby si
na obecním úřadě podali žádost o konkrétní pozemek.
Základní předpoklady na budoucí zástavbu jsou samostatně stojící rodinné domy se sklepem a maximálně dvěma nadzemními podlažími.

Zpravodaj obce Žeranovice

Základní předpoklady na budoucí zástavbu jsou samostatně stojíc
maximálně dvěma nadzemními podlažími.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pozemek

výměra (m2)

předpokládaná
cena (Kč)

533/7

1 095

1 314 000

533/25

1 093

1 311 600

533/24

1 045

1 254 000

533/23

1 007

1 208 400

533/22

962

1 154 400

533/21

840

1 008 000

533/20

798

957 600

533/19

757

908 400

533/18

716

859 200

533/17

676

811 200

533/16

623

747 600

533/15

1 033

1 239 600

Antonín Vyňuchal
Kontakt: 724778317 / zeranovice@volny.cz
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI
MŠE SVATÁ ZA ČLENY ŽIVÉHO RŮŽENCE
V říjnu, měsíci Panny Marie Růžencové, jsme nedělní mši svatou 7. 10. obětovali za všechny živé
i zemřelé členy živého růžence.

přinášeli spolu s každým růžencem (radostným,
bolestným, slavným a růženci Světla) ještě květinu jako symbol čistoty Panny Marie.

Při liturgickém průvodu členové živého růžence
MISIJNÍ NEDĚLE
Misijní neděle letos připadla na neděli 21. 10.,
kdy se po celém světě konala sbírka na papežská
misijní díla. Letos také vyhlásil papež František
říjen příštího roku, roku 2019, Mimořádným misijním měsícem, kterému by měla předcházet celoroční příprava.
Pro přípravu na tento mimořádný misijní měsíc
vydala Papežská misijní díla příručku Pokřtění
a Poslaní, ve které je na každý měsíc stanoveno
téma a návrhy textů a aktivit pro farnost.
Tato příručka se dá stáhnout na webových stránkách: www.missio.cz/headline/priprava-na-mimoradny-misijni-mesic-rijen-2019.

Při přinášení darů jsme na misijní neděli připravili liturgický průvod. Jednotlivé obětní dary symbolizovaly jednotlivé světadíly a z každého světadílu jsme vyslechli krátký příběh konkrétního
dítěte a mohli jsme si hlouběji uvědomit těžkosti,
které jsou sice v každém světadílu odlišné, ale ve
všech dětech vzbuzují strach, osamění a bolest.
I nadále se snažíme za tyto děti modlit.
A ani tuto misijní neděli jsme nezapomněli na
misijní koláč, moc děkujeme všem, kteří přispěli
pečivem a svým drahocenným časem na dobrou
věc.

RORÁTY
V mnoha farnostech Česka se lidé snaží o obnovu
tradice rorátů. Roráty byly původně zpívané mše
svaté ke cti Panny Marie v adventní době. Název
je odvozen od vstupního zpěvu: „Rorate coeli
desuper“ (v českém překladu rosu dejte nebesa
z hůry).2
Při zpěvu se modlíme, aby Bůh zavlažil vyprahlou
zemi životodárnou vodou a také, aby Ježíš Kristus
(očekávaný Mesiáš) zavlažil naše vyprahlé vztahy
v rodině, v zaměstnání, ve škole, mezi přáteli.3I
v naší farnosti jste všichni zváni na rorátní mše
svaté, které probíhají každou středu v adventní
době od 6:30 ráno v kostele sv. Vavřince.
Mše začínají ve tmě a na začátku jdeme průvodem s rozžatými lampičkami k oltáři. Po asi půlhodinové mši svaté jsou přítomné děti vybaveny do
školy malým občerstvením od otce Antonína. Je
krásné začít den uvedením do Boží blízkosti při
mši svaté.

Zpravodaj obce Žeranovice

Zdroje informací:
(1) http://spcp.prf.cuni.cz/dokument/ol-pasto.
htm
(2) https://www.biskupstvi.cz/2018-11-29-prichazi-cas-roratu-nabidka-brnenskych-farnosti
(3)http://brno.biskupstvi.cz/kc/soubory/Advent/
Kapky_2018/Kapky_2018_popis_projektu_final.
pdf
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI
ADVENTNÍ JARMARK A SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCENÍ 1.SVÍČKY ADVENTNÍHO VĚNCE
Na první neděli adventní 2. prosince naše farnost
společně s obcí Žeranovice uspořádala charitativní
jarmark. Před rozsvěcením vánočního stromu otec
Antonín řekl několik slov k adventu a rozsvítil 1. svíci na adventním věnci. Znovu po roce k nám zavítala paní doktorka Olga Loučková, která je ředitelkou
papežských misijních děl pro olomouckou arcidiecézi, přijela nám za papežská misijní díla poděkovat, jelikož výtěžek tohoto adventního jarmarku
bychom chtěli věnovat chudým dětem v misijních
zemích. Velký dík patří všem, kteří přispěli výrobky
nebo jídlem do jarmarku, myslivcům, kteří uvařili
guláš a těm, kteří nám připravili krásné zázemí. Je
vidět, že máme ve farnosti mnoho šikovných lidí,
kteří jsou ochotni se pro druhé lidi rozdat. Děkujeme všem, kteří koupí výrobku nebo jídla přispěli chudým dětem. Bůh Vám žehnej. Přejeme Vám
všem čtenářům Žeranovjáku Boží pokoj a požehnání, ať Vás provází radost z Ježíšova narození celé
Vánoce a celý nadcházející rok 2019.
Pastorační rada farnosti Žeranovice

VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY
V říjnu proběhly volby do pastorační rady naší farnosti. Hlasováním farníků byly vybrány 4 členky s největším počtem hlasů. Později otec Antonín jmenoval další
3 členky, jedna se svého členství dodatečně vzdala.
Nová pastorační rada o 6 členkách byla zvolena na
dobu 4 let a členky byly slavnostně jmenovány při nedělní mši 11. 11. Při jmenování členky složily přísahu

Zpravodaj obce Žeranovice

a vznikly jim práva a povinnosti, o kterých pojednávají
Stanovy pastorační rady farnosti Arcidiecéze olomoucké: „Úkolem pastorační rady je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat
možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat
součinnost při realizaci nebo je přímo realizovat.“
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NAŠE ŠKOLA
NOVINKY ZE ZÁKLADNÍ I MATEŘSKÉ ŠKOLY
Tento školní rok jezdíme do Městského divadla Zlín Každé pondělí odpoledne si půl hodiny společně zpína divadelní předplatné.
váme a hrajeme s anglickým jazykem. Myslím, že to
děti baví a doma zpívají s celou rodinou.
Pro děti je to novinka. Jako první jsme viděli krásnou
pohádku “Ledové království“.
A poslední z novinek je „Vánoční jarmark“ v naší
škole.
Děti byly z představení nadšené a během zpáteční
cesty objednaným autobusem si o svých zážitcích Který se uskutečnil 13. 12. 2018 od 15:00 hodin.
vyprávěly.
Přivítalo vás vystoupení pěveckého kroužku, násleDalší představení nás čekají: 10. 1. 2019, 28. 3. 2019 dovala prodejní výstava vánočních dekorací, které
a 25. 4. 2019.
jsme s dětmi vyrobili. Zajímavostí byla také naše vánoční kavárna.
Jednou z novinek tohoto školního roku je kroužek
pro předškolní děti „Zpívánky s angličtinou“.
Petra Smolová
PLAVECKÝ VÝCVIK
Žáci mateřské i základní školy se v podzimních měsících zúčastnili plaveckého výcviku v Holešově. Byli
rozděleni do družstev, kde se učili či zdokonalovali
v plavání.

Dne 26. 11. 2018 bylo naše plavání poslední, tady
žáci získali mokré vysvědčení a celou hodinu si užívali vodní hrátky. Velmi děkujeme všem trenérům
v plaveckém výcviku.
Petra Smolová

Přejeme vám ze srdce,
hezké šťastné Vánoce.
Pohodu a klid,
tak jak to má být!
Děti i pracovníci ZŠ a MŠ Žeranovice

Zpravodaj obce Žeranovice
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NAŠE ŠKOLA
NÁVŠTĚVA KNIHOVNY
Poslední listopadový den navštívily děti ze Základní
a mateřské školy obecní knihovnu. Naše paní knihovnice a paní knihovnice z Holešova si pro ně připravily zajímavá témata na besedy. Povídání bylo velmi
zajímavé a přizpůsobeno věku dětí.Děti znají spoustu knih a knihovnu rády navštěvují i s rodiči. Je to
hlavně zásluha paní Odstrčilové. Je velice vstřícná,
ochotná a hlavně o knihách hodně ví a umí poradit.
Rádi bychom jí za všechno poděkovali. Za všechny
zaměstnance školy
Fuksová Zdeňka

ŽERANOVSKÉ MAMINKY
ROK 2018 ŽERANOVSKÝCH MAMINEK
Letošní rok byl opravdu velmi vydatný na spoustu
různých akcí, které žeranovské maminky organizovaly nebo se na nich podílely. Jelikož jsme opravdu
maminky a každá z nás má doma děti, manžela nebo
partnera a musí udržovat ještě domácnost, byl tento
rok opravdu velmi únavný. Teď si možná někdo z Vás
říká, ať to tedy neděláme, když nás to tak unavuje.
Ano, máte pravdu, organizace tolika akcí je náročné
ale my to děláme rády a hlavně to děláme pro děti.
A není nic lepšího než úsměv na dětské tváři.
Na začátku března jsme pomáhaly dobrovolným hasičům na karnevale pro děti.
O týden později jsme zorganizovaly karneval pro děti
v mateřské školce.
V sobotu 10. března jsme otevřely dveře všem maminkám, babičkám i tatínkům na již pátém Žeranovském bazárku jaro-léto.

Zpravodaj obce Žeranovice

Velmi důležitou akcí pro nás je a bude pálení čarodějnic, které se uskutečnilo ve spolupráci s dobrovolnými hasiči a to v pondělí 30. dubna. Součástí
pálení čarodějnic bylo i stavění májky. Volné soboty
před kácením májky, byly vyplněny programem pro
děti i dospělé. Zopakovaly jsme letní kino s popcornem, táboráky s kytarou ajn. Kácení májky se uskutečnilo v neděli 27. května. Tato akce je nápad pana
Tomaníka a my mu pomáháme s programem.
Vrcholem pololetí byla akce Ukončení školního roku
a to v pátek 29. června.
15. září jsme stihly ještě bazárek dětského oblečení
podzim-zima.
Děkujeme všem za přízeň a přejeme všem krásné
Vánoce a šťastný nový rok 2019
žeranovské maminky
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŽERANOVICE

aneb rekapitulace dalšího proběhlého období v našem sboru:
ŠKOLENÍ
Abychom byli dobří vedoucí mládeže, tak musíme získávat vědomosti a zkušenosti. Letos 4 členové hasičů
absolvovali víkendové školení v Rajnochovicích a získali
osvědčení hlavní vedoucí tábora.
Další školení bylo opět třídenní, a to na Tesáku, kde
3 trenéři získali osvědčení vedoucí mládeže.
Sice nás tahle školení stojí náš drahocenný čas i nějaké
peníze, ale díky osvědčení můžeme žádat o dotace na
MŠMT a také se zúčastnit na závodech hry Plamen.
OPRAVA ŠENKU
Během příprav na Vavřinecké hody bylo ještě potřeba
opravit střechu šenku na výletišti. Je to už stará budova, která občasné opravy potřebuje. A tento zásah byl
opravdu zásadní. Do střechy zatékalo již delší dobu.
Opravovali jsme ji sice průběžně, co nám rozpočet dovolil, nyní však již byla ohrožena i elektroinstalace. Ve
stropních světlech stála voda a po zdech budovy se
ukazovaly mokré mapy.

nepomáhalo, dala oprava všem velmi zabrat. I přes to
byl šenk opraven za necelé čtyři dny. Holky hasičky pak
šenk uklidily i vevnitř a celý prostor vymalovaly.
Vážíme s práce našich dobrovolníků a posíláme velké
díky.

Rozhodli jsme se tedy pro úplnou výměnu krytiny i latí.
Asi čtrnáct dnů před hody se Václav Janečka s Miroslavem Cholastou pustili do práce. Ruku k dílu přiložili
i pan Josef Drahotůský a Antonín Andrýsek.
Oprava probíhala bez velkých komplikací. Práci sice
trochu znepříjemnilo vosí hnízdo, ale i s ním si kluci
poradili. A ve vedrech, kdy už ani studené točené pivo
BRIGÁDA V LESE
Protože jsme chtěli trochu přispět do hasičské pokladny, rozhodli jsme se pro přivýdělek. V Kosteleckém lese
jsme hromádkovali klest o rozloze půl hektaru. Připravili jsme tak místo pro 5000 ks listnatých stromů. Bohužel jsme si vybrali špatný termín. V tomto suchém roce,
zrovna tento den, muselo pršet, a tak jsme práci úplně
nedokončenou opustili vyčerpaní a promočení. Ale těší
nás pocit, že jsme aspoň malinko pomohli místnímu
hajnému s kůrovcovou kalamitou, pomohli přírodě,
a tím si můžeme dát body pro hasičskou celorepublikovou hru Plamen. Také jsme si vydělali část peněz na
nové hadice.

Zpravodaj obce Žeranovice
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BRANNÝ ZÁVOD - ZÁVOD HASIČSKÉ VŠESTRANNOSTI ŠELEŠOVICE
Dne 13. 10. 2018 jsme se se skupinkou „našich“ dětí
zúčastnili Okresního kola hry Plamen v Šelešovicích –
jen branného závodu. Tento závod byl jak pro děti, tak
i pro některé vedoucí, novou zkušeností – doposud
jsme soutěžili pouze v požárním útoku. V příštím roce
chceme s mladšími žáky soutěžit nejen v požárním
útoku, ale i v celoroční hře Plamen- to je právě branný závod, štafety, zkoušky odbornosti a také kronika se
boduje.
V tento den nám vyšlo nádherné podzimní slunné
počasí, tak nikomu nevadilo delší čekání. Účast na
této soutěži byla veliká. Zúčastnilo se přes 40 družstev
a my jsme přišli na řadu až kolem poledne. Děti i my
vedoucí jsme byli nervózní, v očekávání neznámého,
a jak vůbec závod bude probíhat. V branném závodě
jde o kombinaci běhu v přírodě (běhá se po fáborky vytýčené trase) s hasičskými znalostmi a dovednostmi na
čas. Na stanovištích plní předepsané úkoly: střelbu ze
vzduchovky, první pomoc, vhodnost hasicích přístrojů
na jednotlivé typy požárů, poznávání topografických
značek a z obrázků technické prostředky, uzlování, práci s buzolou a v neposlední řadě přeručkování po laně.
Tento závod se některým dětem líbí, každý v něčem vyniká, ale někomu se nelíbí, že musí běžet 2 km.

v téhle hře započítávají body i za štafetu CTIF, a té jsme
se zatím nemohli zúčastnit (je potřeba mít vlastní vybavení, různé překážky, i jiné hadice než dosud používáme na požární útok – no, prostě jsme nebyli připraveni). A tak jsme se s dětmi na závodění v této disciplíně
jen dívali, abychom věděli, co nás příště již čeká.
Štafeta CTIF je nejsložitější - každý má svůj úkol, závodníci si nesmí pomáhat, a co je vůbec nejtěžší - při téhle
soutěži se nesmí mluvit!
Pro příští rok budeme vědět, co a jak, a už teď se na hru
Plamen připravujeme nejen vědomostmi, ale i technikou. Plánujeme pořízení a doplnění veškerého vybavení, které nám chybí, nebo léty chátrá. Dětí nám stále
přibývá, což je naše motivace a velký závazek.

V branném závodu se dětem dařilo, s časem i s trest- Děkujeme za podporu rodičům a všem, kteří nám v nanými body bychom byli v lepší půlce, ale bohužel se šem konání pomáhají.
DRAKIÁDA
Jako každoročně, pokud nám počasí přeje, pořádáme
na poli za dědinou oblíbenou drakiádu.
Vybereme lokalitu, nachystáme soutěže pro děti, pro
všechny je k dispozici občerstvení a pro registrované
letce samozřejmě odměna. Letos se akce obzvláště
vydařila. Bylo moc krásně, a dokonce i foukalo. Téměř
stovka různorodých draků se vznesla na poli za čističkou. Kdo si přinesl vlastnoručně vyrobeného draka,
mohl soutěžit i o speciální cenu.
A aby nebyla nuda, spojili jsme drakiádu se zemákiádou, a zařadili jsme i soutěž o nejtěžší zemák a stavění
zemákové pyramidy. Ohřáli jsme se u ohně a společně
opékali špekáčky. Nakonec přišlo překvapení z nebe.
Tedy vlastně přilétlo, protože kde se vzalo, tu se vzalo,
objevilo se nám nad hlavami letadlo a začaly se sypat
z nebe bonbóny.

Zpravodaj obce Žeranovice

Děti běhaly po poli sem a tam, dokud je všechny nevysbíraly. Je to prostě vždy skvělá sousedská akce a věříme, že se - stejně jako nám- líbila i vám.
Děkujeme za účast a při další akci se těšíme zase na
viděnou.
Připravujeme: Karneval – 16. 2. 2019
		
Vodění medvěda – 2. 3. 2019
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VÝSTAVA 100 LET ČESKOSLOVENSKA, ZHODNOCENÍ S ODSTUPEM ČASU
Chtěl bych se krátkou glosou vrátit k výstavě fotografií, starých předmětů z domácností, zemědělství
a živností, která proběhla u příležitosti Vavřineckých
hodů a blížícího se výročí 100 let od vzniku Československa.

příjemná cena, nicméně ještě stále velmi vysoká. Vy,
kteří jste ji zakoupili pro své blízké jako vánoční dárky, doufám, že nebudete pohaněni, ale pochváleni –
cena už přebolela a máte pěknou památku na celý
život, a to nejenom na ten Váš.

Je třeba dodatečně vřele poděkovat občanům, kteří
jakoukoliv pomocnou rukou pomohli s instalací, průběhem a úklidem sálu. Výstava měla původně navazovat na výstavu „Zažloutlé fotografie“ z roku 2007.
To by se dalo zvládnout s počítačem a několika šanony fotek. Nicméně v průběhu přípravy p. Vojáček
přislíbil sehnat nějaké starší retro předměty, které
používali naši rodičové a prarodičové. Jak ta naše
iniciativa nakonec skončila, jste se mohli přesvědčit
sami. Je potěšující, že bylo jen minimum negativních
připomínek vesměs od občanů, kteří by nakonec rádi
ukázali rodinné fotografie, nebo předměty z půdy,
ale až v neděli, v závěru výstavy.

Glosu ale nepíši jen tak pro sebechválu, ale proto, že
jste asi byli spokojeni, protože se podařilo na dobrovolném vstupném vybrat docela zajímavá částka.
Obec Žeranovice nám vyšla vstříc a převzala nakonec
záštitu nad výstavou, pomohla s průběhem a pronájmem sálu, proto zastupitelům rovněž tímto děkuji.
Po pokrytí drobných administrativních poplatků předávám k dispozici nově zvolenému zastupitelstvu,
respektive kulturní komisi částku 5000 Kč. Aby ji smysluplně komise využila, dovolil jsem si navrhnout pro
vás dobrovolné dárce Novoroční koncert (nebude už
zatížen vánoční tématikou). Obec přislíbila možnost
jeho uspořádání, proto si rezervujte čas v pátek 4. 1.
2019 k návštěvě tohoto koncertu. Uvidíte profesioDnes je zřejmé, že množství předmětů, které byly nální zájezdový soubor z Brna a budete dobře nalazamýšleny pro trvalou expozici, nenašly své místo, děni pro vykročení do nového roku 2019. Každá doani další přátele historie, kteří by sbírku rozšiřovali mácnost bude včas konkrétně informována formou,
a udržovali. Sbírka je stále rozšiřována a je v depozitu kterou si zvolí pořadatel Obec Žeranovice.
na půdě žeranovského zámečku. Vezměte třeba tuto
informaci jako výzvu k její dobrovolné údržbě, rozši- Já vám za sebe přeji do nového roku alespoň setrřování případně výhledové instalaci.
valý zdravotní stav a ať potkáváte nejenom na ulici
samé slušné lidi. Štěstí, to musíte mít sami – každý to
Já jsem se osobně přesvědčil, že práce na přípravě máme jinak.
nebyla marná a to proto, že mne mile překvapilo
množství požadovaných dotisků fotoknihy, kterou
Antonín Václav Vyňuchal
v akci tiskla firma HAPPY foto za cca 1300Kč, což je

Zpravodaj obce Žeranovice
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JEDNOTKA POŽÁRNÍ OCHRANY OBCE ŽERANOVICE
Při ohlédnutí za letošním rokem naše jednotka
požární ochrany začala volbou nového velitele.
Bývalého velitele Patrika Dokoupila nahradil Jiří
Vaňhara. Nový velitel se musel zúčastnit odborného školení na stanici HZS v Kroměříži, které
musel zakončit řádnou zkouškou před odbornou
komisí.
V letošním roce se jednotka požární ochrany rozrostla o tři nové členy. Aktuálně je v jednotce
požární ochrany vedených 13 členů. Každou první středu v měsíci probíhá schůze jednotky, jejíž
náplní je odborná příprava spočívající ve školení
a praktickém nácviku možných modelových situací, dle platného metodického plánu HZS ČR. Dva
členové jednotky se letos školili na pozici strojník, v obsluze agregátu a užívání cisternového
vozu.
V roce 2018 se uskutečnily čtyři výjezdy. První
byl na místních rybnících, kde se pomocí „krtkové“ techniky proplachoval přepad rybníka. Další
výjezd byl k požáru rodinného domu v naší obci.
Třetí výjezd byl opět pomoc při zprůchodnění odpadního systému u rodinného domu na Bednárně.

Posledním výjezdem byla technická pomoc při
odklízení spadených tašek ze střechy rodinného domu a následná pomoc s doplněním střešní
krytiny. Díky Zlínskému kraji a podpoře obce Žeranovice se podařilo pořídit nové vybavení stran
ochranných oděvů, koupi tabletu a vybavení
prostoru pro ochranné oděvy a pomůcky. V následujícím roce bude jednotka požární ochrany
vybavena novým zásahovým vozidlem z dotací
Zlínského kraje.
Velitel jednotky J.V.

VÁNOČNÍ STROM I ADVENTNÍ SVÍCE UŽ ZÁŘÍ
Také v naší obci se již pravidelně setkáváme při
příležitosti zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromu. Kdo stejně jako já nevynechal ještě
žádný ročník, ví, že takto strávené společné chvíle jsou k nezaplacení.
Nejde ani tak o to, kdo jakou pronese řeč, ani
o to, kolik se vypije svařáku. Celá tradice je hlavně o tom, aby se lidé setkali, prohodili pár slov,
pochutnali si na dobrotách od myslivců a třeba
i přispěli na dobrou věc. A tak tomu bylo i letos.
Celou akci nám zpříjemnily děti z místní Mateřské a Základní školy s krásným vystoupením
a zimními písněmi. A nechyběla ani tradiční Půlnoční, bez které si už ani adventní setkání na
návsi neumíme představit.
Hana Helsnerová

Zpravodaj obce Žeranovice
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Žeranovice
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ŘÍJEN - PROSINEC
JUBILEUM 50 LET

Řiháková Jana

JUBILEUM 60 LET

Fuksová Zdeňka, Mezírka Oldřich

JUBILEUM 65 LET

Koldasová Marie ( Bednárna ), Smolinková Jarmila, Klimková Zdenka, Šuba Václav

JUBILEUM 70 LET

Navrátilová Božena

JUBILEUM 80 LET

Andrýsková Marie

ÚMRTÍ
NAROZENÍ

Bakalová Jarmila, Sedlář Petr
Klimková Simona, Dvořáček Jakub ( Marina )
Všem jubilantům upřímně blahopřejeme.
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