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Vážení občané,
ani jsme se nenadáli a místo oslav nového
roku a slavností jara už slavíme Den 
dětí. Pomalu, ale jistě nám začíná léto
a vy konečně držíte v rukou první letošní 
vydání obecního časopisu Žeranovják. Je
pravdou, že se nám vydání časopisu na
přání obecního úřadu tentokrát malinko
opozdilo, o to více se do něj nasbíralo zají-
mavých informací. Věřím ale, že se z toho 
nestane tradice, a že se ze čtvrtletníku 
nestane půlročník. Čas totiž letí neuvěři-
telně rychle a všechny maminky mi jistě 
dají za pravdu, že s dětmi letí ještě dvakrát 
tak rychleji. O to více je potřeba se čas od 
času na chvilku zastavit, rozhlédnout se 
okolo sebe, uvidět svou rodinu, užít si své 
úspěchy a uvědomit si, jak moc je potřeba
si svého života vážit. Přeji nám všem, abychom si všichni takovou chvilku pro své myšlenky alespoň občas
našli. A třeba si ji najdeme právě teď, při čtení našeho Žeranovjáku. Hezké léto vám všem.

Hana Helsnerová

DĚTSKÝ DEN

Obecní zastupitelstvo zve všechny malé i velké občany na Dětský den, 
který se koná dne 5. 6. 2015 v 16:00 na fotbalovém hřišti v Žeranovicích. 

Letošní novinka – vystoupení dravců 16:30
Dále bude připraven bohatý program pro děti s tradičními stanovišti a oblíbeným skákacím hradem.

V případě nepříznivého počasí se akce nekoná!

eranovják



TÉMA PRO STAROSTU

Vážení občané,
dovolte, abych vás oslovil s tématem, které nese

dnešní doba, a dotýká se bezprostředně nás všech.
Jsou to odpady, daň našemu modernímu způ-

sobu života. Je pravdou, že tento problém řešil již 
slavný český spisovatel Jan Neruda v devatenáctém 
století, ve svém fejetonu „Kam s ním“. Tehdy se mu 
jednalo o vyhozený slamník, který neměl řečeno
dnešní terminologií kde vyskládkovat. Doba, kdy 
se u řezníka balilo maso do papíru a někdy i do 
novin, je již nenávratně pryč a plasty jako obalo-
vý materiál jsou skvělé, levné, hygienické ale také
velmi obtížně v přírodě rozložitelné. Mléko se již
také nenalévá v obchodě  naběračkou z konví do 
konviček, jak tomu dříve bývalo u paní Svačino-
vé, ale je prodáváno v plastových lahvích zvaných 
PET lahve, stejně jako většina nápojů a vody. Plas-
ty nás obklopují na každém kroku, napřed slouží 
a pak jako odpad škodí.

Pokud nechceme, aby nás pohltily, tak je tře-
ba s tím něco dělat. Ten nejhorší možný způ-
sob jejich likvidace je pálení v domácnostech.
Většina plastů sice hoří, ale jejich výhřevnost
při spalování je nulová, zato spaliny, které při
hoření vznikají, obsahují nejjedovatější slož-
ky, jaké si dokážete představit. A najdou se lidé 
i v naší obci, kteří to tak dělají. Proč? To se po-
chopit zdravým rozumem nedá a navíc je to také
protizákonné. V poslední době jsem byl na tyto 
případy upozorněn a s paliči jsem je řešil. Nejed-
nalo se o pálení v kotlech, ale na otevřeném pro-
stranství. Pálily se molitanové matrace, asfaltová
lepenka a podobné pochutiny. V jednom případě
to byla stavební firma, která se tímto způsobem
zbavovala zbytků plastových obalů, za jejichž eko-
logickou likvidaci si zákazník stejně zaplatil.

Přejděme k ekonomické stránce likvidace od-
padů v naší obci. Zákon o odpadech ukládá obci 
povinnost zajistit občanům třídění, svoz a likvida-

ci odpadů. Není to právě levná záležitost a obecní
rozpočet to citelně postihuje. Uvedu vám náklady 
na likvidaci a svoz odpadu za rok 2014.

V přehledu není uveden odpad z kontejneru ze
hřbitova, ten se platí z poplatků za hrobová místa.

Jak snížit náklady? Existuje jediná cesta = TŘÍ-
DIT ODPAD!! Jak je výše uvedeno za tříděný 
odpad se nám v roce 2014 vrátilo 33.701 Kč. Po-
kud by se podařilo důslednějším tříděním komu-
nálního odpadu snížit jeho objem a lépe vytřídit
to, co dáváme do popelnic, tak bychom výrazně 
ušetřili. Akce kompostéry do této filozofie zapa-
dá. Podařilo se rozdat občanům téměř všechny 
kompostéry a snížit tak podíl biologického odpa-
du v komunálním odpadu. Ročně se z naší obce
vyveze na sládku 140 tun komunálního odpa-
du. V současné době se platí za vyskládkování 
na skládce „Suchý důl“ 1.030 Kč za tunu. Sběr
a odvoz vychází v průměru na 6.000 Kč za auto.
Výhled do budoucna není nijak povzbudivý. Má
se omezovat skládkování a rozšířit síť spaloven. 
Pro nás je nejbližší v Brně. Tím se svoz citelně 
prodraží, a jestli je to ta správná cesta, jak odpad
likvidovat, ukáže čas. Bez důsledného třídění
se v žádném případě neobejdeme a to je na vás,
občané. Na závěr mám ještě jednu prosbu. PET 
lahve dávejte sešlápnuté do žlutých kontejnerů
– zvonů, ne do žlutých kontejnerů s odklopným 
víkem. Ty jsou sice také určeny pro plasty, ale
takové, které se nedají uložit do zvonů. V reálu 
to potom u kontejnerů vypadá tak, že zvony jsou
poloprázdné a z kontejnerů plasty přepadávají.

 Stanislav Němec
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Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu 2x ročně
 ..............................................................................  28.313

Komunální odpad = popelnice + kontejnery
 ............................................................................  395.615

Tříděný odpad = sklo, plasty, papír .................  76.122

Nájem kontejnerů ................................................  1.210

Celkem .............................................................. 501.260

Přijato na poplatcích od občanů a firem ......  -300.300

Příjem za tříděný odpad ................................... -33.701

Rozdíl – na vrub obecního rozpočtu ..........  167.260

Úřední hodiny a kontakty Obecního úřadu

Pondělí:           8:00 – 12:00 h 19:00 – 20:30 h
Středa:           8:00 – 12:00 h 19:00 – 20:30 h

starosta: JUDr. Stanislav Němec
zeranovice@volny.cz

tel.: +420 724 778 317 

místostarosta: František Gořalík
goralik.f@atlas.cz

tel.: +420 725 422 150

www.zeranovice.cz



POSEZENÍ S DŮCHODCI

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

Tradiční posezení s důchodci mělo i letos velký 
úspěch. Dne 24. dubna se na Sále u Sedlářů, jenž je 
nově v majetku obce, opět sešel hojný počet občanů 
dříve narozených, kteří se výborně bavili mimo jiné při 
vystoupení dětí ze Základní a Mateřské školy, dětské-
ho souboru pod vedením paní Olgy Peškové, mladých
hasičů nebo hudebním programu oblíbeného Aloise 
Cholasty. Nejlepší podívanou ale jistě bylo překvapení,

které si pro zúčastněné připravil soubor žeranovických
žen. Díky nim se všichni vrátili v čase do doby spar-
takiád a užili si nevídané taneční představení. Svou
troškou do mlýna přispěl také historik Jan Dúbravčík 
se svým vlastivědným příspěvkem. Jménem obecního 
zastupitelstva děkuji všem, kteří se přišli pobavit i těm,
kteří se o zábavu postarali, za vytvoření příjemné at-
mosféry a za rok opět na shledanou.

Je krásné, že tradice se v naší obci udržují, a že 
díky nim si tvoříme milé vzpomínky. Jednu takovou
si zachováme také po letošním Vítání občánků, které 
obecní zastupitelstvo uspořádalo dne 22. 3. 2015 v sále
Obecního úřadu v Žeranovicích. Do života obce bylo
příjemným proslovem pana starosty přivítáno 7 dětí. 
Novými občánky Žeranovic byli jmenováni Matěj
Liška, Marie Martincová, Filip Buček, David Helsner,
Šarlota Konečná, Eliška Andrýsková a Matěj Fux.
O kulturní vystoupení se postarala Monička Poníži-
lová a děti ze Základní školy. Obecní zastupitele těší, 
že mohli přivítat tolik dětí a přejí jim a jejich rodičům
hodně zdraví a radosti ze života. Věřím, že za zúčast-
něné rodiče mohu poděkovat za milé přivítání našich 
ratolestí do života obce a také bych ráda popřála nám 

 Letos 7. 3. proběhl jubilejní již 10 ročník. Pro po-
bavení byly připraveny soutěže, hry, diskotéka a vy-
stoupení mladých hasičů, které  sklidilo velký aplaus.
Proběhla i tradiční bohatá tombola a snad nikdo ne-
přišel zkrátka. Veselé písničky zněly sálem, děti tanči-
ly a mnohdy se jim povedlo na parket vytáhnout i své
rodiče. Mně zbývá už jen poděkovat všem pomocní-
kům, kteří přispěli ke zdárnému průběhu celé akce. 
Dík patří i všem rodičům, kteří svým dětem dopřáli
aspoň na chvíli se proměnit v pohádkové bytosti. Dě-
kujeme také všem sponzorům.

Těšíme se zase za rok!

všem novopečeným rodičům dostatek lásky, radosti
a hrdosti. Kromě toho ale také hromadu energie, peč-
livosti a trpělivosti při výchově našich dětí – ta je totiž
jen na naší zodpovědnosti.

TRADIČNÍ DĚTSKÝ KARNEVAL
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DO NOVÉ SPORTOVNÍ SEZONY V NOVÉM

ŽERANOVJÁCI NA STARÝCH FOTOGRAFIÍCH

V tomto duchu se nesla další beseda z cyklu His-
torie naší obce. Určena byla místním občanům, 
rodákům i případným dalším zájemcům. Obecní
knihovna Žeranovice ji uspořádala dne 15. 2. 2015. 
Nabídla tak příležitost k opětovnému setkání lidí 
podobného zájmu a nadšení. Přednášející Ing. Jan
Dúbravčík (předseda Vlastivědného kroužku Ho-
lešov) pojal téma jako historii jednotlivých domů 
v Žeranovicích, při čemž naznačil posloupnost 

rodů a životní osudy obyvatel daného domu. Ra-
ritou byly nejstarší dochované fotografie z 60. let
19. století.

Můžeme se těšit na další pokračování tématu - na
pořad přijdou domy od popisného čísla 52. Tímto
chci požádat o nabídku dobových fotografií Ing. 
Dúbravčíkovi. Budou digitálně zpracovány a sta-
nou se drahocenným zdrojem informací o době
našich předků.

V uplynulém období pořádala obecní knihov-
na pravidelné besedy také pro nejmladší generaci.
V průběhu vyučovacího procesu navštívili knihov-
nu žáci místní mateřské a základní školy se svými 
učiteli. V předešlém roce to bylo pět besed (některé
ve spolupráci s knihovnou Holešov) - Hádej, hadači!,

Pověsti z dob minulých, K čemu slouží knihovna?,
Planeta Hudby, Severská literatura pro děti.

Jak vidno, knihovna se významnou měrou zapo-
y py p

juje do kulturního dění v obci. Nezbývá než si přát
i do budoucna stejně vnímavé  čtenáře či návštěvní-
ky kulturně vzdělávacích akcí!

Jarmila Odstrčilová, knihovnice

S přibývající mládeží jsme museli vyřešit problém ha-
sičských dresů pro naše nejmenší. Těch starých bylo již 
málo a některé se rozpadaly, tudíž jsme museli pořídit 
nové. Ovšem kde na ně vzít peníze a přitom nekrást? 
Proto jsme obešli sponzory, kteří nás překvapili svou
ochotou nám s tímto problémem pomoct. Vybraly se pe-
níze na dresy a dokonce i něco maličko navíc. Díky této 
ochotě sponzorů z řad rodičů a podnikatelů naší obce
budou naši mladí hasiči vstupovat do nové sezony v no-
vých dresech a i s novou motorovou stříkačkou „maši-
nou‘‘. Dresy jsou již hotové a stříkačka se dokončuje. Už
chybí jen lak a nějaké maličkosti, ale do prvních závodů
bude zcela jistě hotová. Tímto děkuji všem, kteří přispěli.
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NEJSTARŠÍ DOMEK V ŽERANOVICÍCH

V Žeranovicích se shodou okolností dochoval asi
200 let starý domek v téměř původním stavu. Dnes 
sice vypadá spíše jako kůlna a je tak i využíván, ve 
skutečnosti je to ale podstatná část domku, který byl 
původně očíslován č. p.
118 a po roce 1880 měl č.
p. 85. Stojí na dvoře pana
Ladislava Zavadila v Pro-
sochově. Jeho historie je
zajímavá.

První zmínka o tomto
domku je v matrice zemře-
lých žeranovické farnosti 
z roku 1813. Bydlela zde
rodina Odložilova a do-
mek byl v majetku obce.
Byl postaven jako úplně 
první za mostem potoka,
který teče od dnešního 
třešňového sadu. Sloužil jako příbytek nemajetných 
občanů Žeranovic a později zřejmě jako obecní ko-
várna. V roce 1860 až 1880 v ní bydlela rodina kováře 
Josefa Nevrly z Rackové, kovářský učeň Jan Hlavica 

z Franckovic a dvě žebračky. V roce 1880 je už evi-
dován jako soukromý a bydlela zde rodina domkaře 
Tomáše Černého. To už byla v provozu nová kovárna
Hynka Bakaly na č. p. 90. Od roku 1900 je domek č. p.

85 majetkem rodiny Františ-
ka Zavadila, pradědy dnešní-
ho majitele. Někdy koncem 
40. let minulého století se ale
tehdejší majitel Josef Zavadil
rozhodl postavit nový dům,
který postavil blíž cestě a na
tento nový dům bylo přene-
seno i číslo popisné.

Původní domek má odbou-
ranou spodní hospodářskou
část, okna jsou zmenšena, 
má novou krytinu a pravdě-
podobně i krovy. Dochovala
se ale původní horní obytná

část s původními dřevěnými stropy. Tento domek je 
tedy více jak 200 let starý, je o sto let starší jako kostel, 
o sedmdesát let starší jako dnešní škola a o padesát let 
starší jak dnešní zámek. Jan Dúbravčík

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY NA PAMÁTKU OBĚTÍ HOLOCAUSTU

Lidé z celé Evropy si letos připomínají 70. výročí
osvobození koncentračního a vyhlazovacího tábora 
v Osvětimi. Pietní akce k uctění památky obětí holo-
caustu probíhaly v mnoha zemích. Holocaust se však 
krutě podepsal i na historii blízkého okolí, například
města Holešova. Poznamenány byly také obce Martini-
ce, Dobrotice, Ludslavice, Míškovice, Žeranovice a dal-
ší. Rasové zákony fašistického Německa měly zvláště
tragický dopad také na Romskou rodinu Herákovou ze
Žeranovic. V koncentračním táboře v Osvětimi našlo
svou smrt 11 členů této rodiny. Také v naší obci tedy 
vyvstal záměr důstojným způsobem uctít památku
zmíněné rodiny Herákových. Na popud historika Ing.
Jana Dúbravčíka se obecní zastupitelstvo rozhodlo při

příležitosti 70. výročí od ukončení druhé světové války 
umístit na budovu místního zámku pamětní desku. 
Slavnostní odhalení pamětní desky proběhlo 1. května 
za účasti místních občanů i významných hostů, mezi 
které patřili mimo jiné náměstek hejtmana Zlínského 
kraje MUDr. Lubomír Nečas, starosta města Holešo-
va Mgr. Rudolf Seifert a starostové okolních obcí. Po 
úvodním slovu starosty obce JUDr. Stanislava Němce 
se slova ujal radní Zlínského kraje MUDr. Lubomír 
Nečas. Tato dvojice se také pod dohledem čestné stráže 
zhostila úkonu samotného odhalení desky. Pamětní 
deska byla posvěcena páterem Antonínem Ptáčkem.
Historické informace potom doplnil Jan Dúbravčík. 
O kulturní vložku se hrou na housle postarala nadějná 
mladá virtuoska Monika Ponížilová.
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STŘÍPKY Z NAŠÍ ŠKOLY

ZÁPIS PRVŇÁČKŮ
V pátek 13. 2. 2015 se v naší škole konal zápis

žáků do 1. ročníku. Všechny úkoly, které byly pro
budoucí prvňáčky přichystány, spojovalo téma cir-

kus. V tomto duchu byla vyzdobena i školní chodba 
a nechybělo ani cirkusové šapitó. Pro děti to byla
jedna z prvních zkoušek v jejich životě a mohli jsme 

proto na nich vidět odhodlání i nervozitu. Všichni
byli po zásluze odměněni a obdrželi dárečky, které 
připravili žáci s pomocí učitelů. Teď už jen stačí do-
chystat aktovky a prvního září hurá do školy!

STAŘENKA MORAVA VYPRÁVÍ
„Hudebně – národopisný program jehož pro-

střednictvím je žákům představováno pradávné
dění jejich rodiště minulých staletí. To je jim při-
bližováno nejen výpravnou formou, ale hlavně ústy 
tradičních písní a lidové hudby.“ V programu, který 
vedl hudební teoretik a pedagog Mgr. Petr Drkula,
Ph.D., se žáci naučili, jak se kdysi hrávalo na kobzu, 
dvojačku, koncovku nebo třeba grumle. Uslyšeli 
a také si zazpívali řadu prastarých písní, ze kterých 
se dozvěděli, proč se jejich předkové více než straši-
del báli například Turka nebo Brandenburka.

6



„POZNEJ A CHRAŇ!“
Lidové rčení „Co je malé, to je milé“ platí nejen

například u dětí, dá se naroubovat třeba i na naši 
malou školu a letos si je vypůjčilo zlínské Ekocent-

rum Čtyřlístek jako základní téma 17. ročníku své 
ekologické soutěže „Poznej a chraň!“ pro žáky 4. – 7.
tříd základních škol. Podtitul zněl „Drobní živoči-
chové a rostliny ve Zlínském kraji“. Letošní téma
určitě nepatřilo k těm jednodušším. Zkuste si, vážení 
čtenáři, sami odpovědět, co znáte o řasách, mechách, 
lišejnících, houbách, kolik poznáte lučních kytek, 
jestli vůbec víte, co patří mezi měkkýše, kroužkovce, 
členovce a tak dále a tak dále. Možná právě proto se
letošního ročníku z okresu nezúčastnilo tolik škol
a družstev jako jindy. To však neplatí pro naši malou
a milou školičku. Ve středu 25. 3. jsme se - obrazně 
řečeno – postavili v TyMy Holešov na startovní čáru

s nejvyšším počtem družstev ze zúčastněných škol 
(3 smíšená družstva ze 4. a 5. ročníku) a tato odvaha
se vyplatila. Jedno družstvo ve složení Eliška Ko-
vářová, Nikola Dvorníková a Jirka Novák obsadilo 
4. místo. Postup do krajského kola nám sice o chlou-
pek unikl (na rozdíl od loňského roku), ale to není 
zase tak podstatné. Důležitá je vůbec existence této 
soutěže, která nepřímo vtahuje žáky do problematiky 
ochrany přírody, učí je chápat složitosti a vzájemné 
vazby flóry i fauny, nebezpečí zásahů člověka do této
jemné nekonečné pavučiny řetězců, ať už potravních, 
parazitických a podobně. Z každého ročníku si něco
zajímavého od odborníků z Čtyřlístku odneseme.

Letos jsme byli úspěšní i v nepovinném úkolu. Do 
krajské výstavy bylo vybráno jedno ze tří našich lepo-
rel na téma letošní soutěže.

NAHLÉDNUTÍ DO HISTORIE
Ve čtvrtek 26. 3. navštívil naši školu již podruhé

Mgr. Ondřej Machálek, historik-muzeolog, pracov-
ník MKS Holešov a správce holešovského muzea.

Přijel za žáky 4. a 5. ročníku seznámit je s pravě-
kem na Holešovsku. Svoje povídání bohatě prokládal 
promítanými obrazovými rekonstrukcemi ze života 
našich předků od konce doby ledové přes několika-
setleté působení tajemných Keltů na našem území
až po příchod Slovanů. Nejvíce žáky samozřejmě 
zaujaly různé muzeální exponáty, ať už originály 
nebo rekonstrukce. Od skutečné mamutí stoličky, 
pazourků v různých stupních dokonalosti opraco-
vání, prasekyrky, pranože, prajehly, pravrtáku… 

Kluky samozřejmě zaujaly různě dokonalé lovecké
nástroje. Holky zase keltské šperky.

Možná si poprvé mnozí uvědomili, že jeden z prv-
ních lidských vývojových skoků kupředu bylo, když
se člověk stal zemědělcem. Nebo si někteří kladli 
otázku, proč napřed byla doba bronzová (bronz =
slitina) a pak teprve železná. Že je to vlastně záleži-
tost technologie výroby, při kolika °C různé materi-
ály tají.

Přednáška byla regionální, což znamená, že se pan 
historik zmínil i o posledních archeologických ná-
lezech (např. u Pravčic …) A kdykoliv pojedou naši 
žáci na blízký Hostýn, tak si uvědomí „… aha, tady 
bylo přece již keltské oppidum.“
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MATEMATICKÉ SOUTĚŽE
Naše škola se pravidelně účastní tří matematických

soutěží. Nejobtížnější asi bývá tzv. „Matematická
olympiáda“. Jedná se o postupovou soutěž s příklady 
již poněkud náročnějšími na logiku, na pečlivý zápis
svých postupů a na následnost jednotlivých částí pří-
kladů. Určitě to není běžná školní matematika, ta je 
jen takovým nutným základem. Proto se Matematické 
olympiády většinou účastní žáci dlouhodobě pracující 
v matematickém kroužku.

Letos už proběhlo i okresní kolo Matematické olym-
piády 5. ročníků, kde se zařadili mezi úspěšné řešitele

Vilém Ševčík a Nikola Dvorníková.
Druhá matematická soutěž (původem z Austrálie) se

nazývá „Matematický klokan“, kategorie Cvrček pro
2. a 3. ročník a kategorie Klokánek pro 4. a 5. ročník, a ta 
je naopak nepostupová a je úplně pro všechny. Příkladů je 
hodně, jsou většinou krátké, vtipné z tzv. zábavné mate-
matiky, s různě obodovanými příklady podle obtížnosti.

V Klokánkovi letos nejdále dohopsal čtvrťák Jirka
Novák a za ním pak páťáci Jakub Němec a Nikola Dvor-
níková. Z Cvrčků pak nejdále doskákal třeťák Tomáš 
Režný následovaný svojí kolegyní Nelou Bouškovou 
a druhačkou Lidkou Žižlavskou. 

Co se týká třetí matematické postupové soutěže, tak 
ta se nazývá „Matematická Pythagoriáda“ a svojí obtíž-
ností, zaměřením i počtem příkladů je tak asi nějak mezi
dvěma již zmíněnými. Letošní školní kolo se teprve bude
konat.

A pokud Vás zajímá, kdo že to byl Pythagoras ze
Samu? Tak Vy starší si zajisté pamatujete (nebo už ne…?),
že to byl slavný matematik, filosof, astronom a kněz žijící 
v době starověkého antického Řecka a přezdívaný také
někdy „otec čísel“.

EJHLE ŽÁBA
Po roce k nám opět přispěchalo jaro a probudilo

spoustu živočichů skrývajících se pod kameny a v hlí-
ně před zimou a mrazem. Mezi ně patří i naši obojži-
velníci. S velmi hodnotným a zajímavým programem 
o nich a s nimi přijela do školy paní Malátková pod
záštitou Ornitologické stanice Muzea Komenského
v Přerově.

Dne 14. 4. se společně s dobrovolníky vydala ke
sběrným místům u cest, kde v jarní době přesunu 
obojživelníků k místům jejich rozmnožování po-
máhají těmto tvorečkům, aby hromadně nehynuli 

o 
-
-

m 
d 
o 

bychom přes hmyz neviděli Slunce?cuSěliezmyhepmhy

• kdybychom srovnali množství lidí na naší y y šína ndílvžsnominaovsmoycyybykd• 
planetě a množství obojživelníků, měli byy nad planetě a množství obojžživelníků, měli byy naad ddnnyyiimm,,kklnlnvvjjbbííststoommaatětěnnll
námi mnohonásobnou váhovou převahhuu?námi mnohonásobnou vváhovou převahuu?uuaaeeppououovováháhoobbssnnhhnnmmmmáá

• žabičku nesmíme hladit, abychom jí neppooško-• žabičku nesmíme hladit, abychom jí nepooškko-kkpoponenejíjímmhhyyaattadahhmemeííssnnuuičičaa• • 
dili kůži, můžeme se jí jen lehce dotknoouutdili kůži můžeme se jí jeen lehce dotknouutuunnttddcceennjj jjssmmžžmm,ůžůžkkdidi

• žabka přečkává zimu v lese v zemi, kdde se• žabka přečkává zimu vv lese v zemi, kdde seeeeekdkd,mmzzvvsesellmmiiááááččřř kkaa• •
musí schovat v půdě až 1 m pod povrcch, aby musí schovat v půdě až 1 m pod povrch abyyyaahhrrooddpopomm11žžě ěddppttvvhohossssmm

a zlalmr arzezmn mne

• dospělosti ( 5 let ), se dožije jen 1 žába zee 100d pěl ti ( 5 l t ) d žžij j 1 žáb 100j j 0011zeaáá1 1njjjijijjoett((ttoppo• 
ropucha se dožívá i 20 letp tl2ivoshuo

VÝCHOVNÝ KONCERT VE FBM
Dne 14. 4. se děti ZŠ vydaly do Kongresového 

centra ve Zlíně, kde si poslechly výchovný koncert 
Filharmonie Bohuslava Martinů nazvaný Zvířátka
v Zoo. Tímto programem je provázel dirigent FBM 
pan Miloš Machek, který vystřídal různé masky,
aby dětem přiblížil, jak mají poslouchat hudbu a co
všechno se v ní může skrývat. V ukázkách jsme si i 
poslechli dílo mnoha skladatelů: P. I. Čajkovského,, 
E. H. Griega, P. Skoumala, M. P. Musorgskeho,, 
I. Stravinskeho a dalších.

Děti poslouchaly se zájmem a koncert se jim líbil.. 
Opravdu musíme ocenit výkony a přístup FBMM 
a dirigenta M. Machka k tomuto projektu, protožee 
nejenže podávají prvotřídní výkony, ale projevujíí 
i pochopení k potřebám posluchačů tohoto věkuu 
a v průběhu koncertu děti mnohokrát zapojili a do--
volili jim tak hudbu prožívat a odpočinout si. E.N..

pod koly aut. Z této ranní akce nám potom přivezla
ukázat živé zástupce mnoha druhů obojživelníků,
které u nás máme – několik druhů skokanů, kuňku,
ropuchu, blatnici i čolka. Děti si je mohly prohléd-
nout, slyšet, jaké vydávají zvuky, dotknout se jich,
vidět, že ropucha leze, kdežto skokan opravdu skáče,
dozvěděly se cenné informace o nich – věděli jste
například, že:například, že:

Myslím, že stojí za to se podobné informace do-Myslím že stojí za to se podobné informace do
zvědět, prohlédnout si, jak vypadají tvorové, vedle
kterých tady žijeme, snad jim pak budeme také více
rozumět, chránit je a cenit si jich a díky tomu bude
i náš život bohatší. E.N.
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ŠKOLNÍ VÝLET
Cíl našeho školního výletu, který se konal v pondělí 

25. 5. 2015, byl areál společnosti REC Group s přilehlou

KOVOZOO ve Starém Městě. O historii budov jsme se
dozvěděli z promítaného filmu v úvodu. po té jsme si 
mohli prostory bývalého cukrovaru prohlédnout na
vlastní kůži. S dalšími zákoutími jsme se seznámili již 
ze sedaček vláčku STEELINKA, jenž nás provezl po 
celém areálu. Následovala i prohlídka pirátské lodi

BESÍDKA PRO MAMINKY
I letošní rok jsme se na naší škole rozhodli oslavit 

Svátek matek besídkou, která se konala 14. 5. v 16:00. 
Jako první se mohli předvést tanečníci z MŠ, kteří 
pod vedením p. Peškové z TYMY Holešov nacvičili 
taneček o krtkovi. S tancováním pokračovali i děti

z MŠ a přidaly i pásmo básniček. Školáci si připravili 
pohádky. Ti starší dokonce využili své znalosti ang-
lického jazyka a neváhali se představit jako hokejoví 
fanoušci. Kromě hokeje prolínalo celou besídku také 
téma jara. Snad se besídka maminkám (a nejen jim) 
líbila a přáníčka a dárečky je potěšily.

a majáku. A konečně přišla na řadu KOVOZOO. Zví-
řátka vyrobená z odpadu jsme si s úžasem prohlédli.
Nechyběli tučňáci, lvi, ani žirafy. Více zážitků na 
jednom místě jsme si snad nemohli přát. A přece. Jako
třešnička na dortu bylo prozkoumání nově zpřístup-
něného letadla z nedalekých Kunovic.

VODĚNÍ MEDVĚDA S NÁDECHEM PRAVĚKU

V naší obci se již po několik let stalo tradicí, že
si Sbor dobrovolných hasičů na počátku roku zvolí 
téma, kterého se pak drží při celoročních akcích,
kterými jsou například karneval pro děti nebo dětský 
tábor. Letos bylo zvoleno téma „Pravěk“ a setkali 
jsme se s ním tedy také při tradičním „vodění med-
věda“ neboli masopustu. Kromě tradičních masek 
koně, vodníka, pekaře nebo šaška, které v průvodu 
nikdy nechybí, byli k vidění tedy také pralidé. Pro
obchůzku obcí si pořadatelé vyrobili také typický 

dopravní prostředek, jaký známe ze seriálu o pravěké
rodině Flinstounových. V čele průvodu samozřejmě
nesměl chybět medvěd, který je hlavní postavou kaž-
dého fašanku. Medvědovi jsou přisuzovány magické
vlastnosti, především síla a plodnost. S medvědem si 
pak u každého domu musí žena zatancovat, aby byla
plodnost zachována. Při této tradici, která má v Žera-
novicích kořeny v dávné historii, nesmí samozřejmě
chybět výborné koblihy a domácí slivovice.
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI

KONCERT
V neděli odpoledne 4. 1. 2015 v blízkosti svátku Tří

králů nám vánoční dobu zpříjemnil koncert folklór-
ního souboru Děvčice Zvonice a Mužáci ze Zlína.
Silné hlasy se rozezněly chrámem sv. Vavřince za
doprovodu cimbálové muziky. Svým představením 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Ve spolupráci s oblastní charitou Holešov proběhla

v sobotu 10. 1. 2015 tradiční Tříkrálová sbírka. Koled-
níci byli rozděleni do tří skupin. Při páteční mši svaté 
koledníkům požehnal otec Antonín, a tak předali na

POSTNÍ DOBA
Na středu 18. 2. letos připadla Popeleční středa, 

den, kterým začíná čtyřicetidenní postní doba. 
Tradičně mohli všichni lidé přítomní na podvečerní
mši svaté přijmout popelec na znamení pravdivosti
svého obrácení a uvědomění si pomíjivosti lidského 
života. Postní doba nás připravila na nadcházející
Velikonoce. V této přípravě nám pomáhala modlit-
ba a rozjímání nad Božím slovem při pravidelných 
křížových cestách, které se v postní době konaly 

lidových písní nám připomněli dobu našich předků.
Chtěli bychom poděkovat všem lidem, kteří se po-
díleli na organizaci koncertu, vám všem, kteří jste 
připravili občerstvení a těm, kteří se o naše hosty 
v zázemí naší školky postarali.

obecním úřadě kasičky s peněžními dary, jejichž výše
v Žeranovicích činila 26 730 Kč. Koledníkům děkujeme 
za jejich odhodlání a sílu, se kterou koledování skvěle 
zvládli. Velký dík patří všem, kteří naše koledníky 
vřele přijali a pomohli jim nabrat sílu na další putování
v deštivém počasí. Bůh vám odplať svým požehnáním 
za vaše finanční i jiné dary.

v kostele sv. Vavřince před páteční a nedělní mší
svatou. Naše farnost přidala svůj díl k pomoci lidem
v rozvojových zemích pečením, balením a prodejem 
misijního koláče. Děkujeme všem, kteří své pečivo
přinesli, balili, a těm, kteří koupí koláče přispěli
na Papežská misijní díla. V úterý 31. 3. za námi
zavítal otec Miroslav Jáně, kterého většina zná, jako
bývalého holešovského kaplana. Krásně nás ve své
duchovní obnově povzbudil v prožívání víry v kaž-
dodenním životě.
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BAZÁREK
I letos se naše farnost zapojila do dobročinného ba-

zárku. Prodejem oblečení jsme přispěli na Papežská 
misijní díla a zároveň lidé mohli přinést věci, které
darovali Diakonii Broumov. Děkujeme Janě Žižlavské 
za zprostředkování Bazárku a všem co se na hladkém
průběh bazárku podíleli.

V pátek 15. 5. se děti navštěvující náboženství 
a jejich přátelé vydali autobusem na Národní eucha-
ristický kongres dětí do Olomouce.

VELIKONOCE
Měli jsme to štěstí ve farnosti prožít radost

ze Zmrtvýchvstalého Krista při bohoslužbách
o Velikonocích. Při mši na Zelený čtvrtek poprvé
otec Antonín umýval ministrantům nohy podle
biblické tradice. Stejně jako Ježíš, se připodobnil 
těm nejposlednějším. Po mši svaté, jak na Zelený 
čtvrtek, tak i po Velkopátečních obřadech a o Bílé 
sobotě následovala tichá adorace u Božího hrobu.
Při sobotní adoraci jsme mohli přispět sbírkou na 
křesťany v Jeruzalémě. V sobotu v předvečer Zmrt-
výchvstání Páně jsme se v chladném větrném poča-
sí sešli u kříže před kostelem u rozdělaného ohně
a průvodem při lucernáriu jsme vcházeli dovnitř 
kostela prožít vigílii Bílé soboty. Při vigilii jsme

SVATODUŠNÍ SVÁTKY
V předvečer svátku Letnic v sobotu 23. 5. jsme 

se s biřmovanci sešli při vigílii. Navzdory dešti-
vému počasí jsme posvěcený oheň Ducha svatého
donesli až k oltáři a obnovili svoje biřmovací
sliby, zaposlouchali se do Božího slova a vzývali
Ducha svatého při adoraci. Díky schole z dět-

v našem farním společenství uvítali Terezu, která
jako dospělá přijala křest. Za křestního patrona si 
vybrala sv. Andělu. V hojném počtu jsme se pak 
v neděli o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně sešli při
mši svaté. Následující velikonoční pondělí při mši
svaté přijali někteří starší farníci svátost pomazání
nemocných. Děkujeme všem, kdo se podíleli na
přípravě velikonoční liturgie: ministrantům, panu
varhaníkovi Darmovzalovi, zpěvákům, lektorům,
kostelníkům a ženám, které uklidily a vyzdobily 
kostel. Velký dík patří těm, kteří se zapsali na služ-
by při adoraci u Božího hrobu, protože jich byla 
jen hrstka, a tak jim služba zabrala i několik hodin,
a vám všem, co jste se za náš přípravný tým modlili.

CCO SE VE FARNOSTI
CHYSTÁ:

•  farní den (14. 6. 2015)
•  farní pouť na sv. Hostýn (28. 6. 2015)
•  dětský letní tábor (11. – 18. 7. 2015) •  dětský letní tábor (11. – 18. 7. 2015) 

ského domova ve Staré Vsi jsme mohli hlouběji
prožít posvátnost vigilie. Při nedělní mši svaté 
o Letnicích, děti a mládež přinášeli v liturgickém
průvodu plameny svíce symbolizující dary Ducha
svatého a srdce symbolizující lásku, kterou nám 
Bůh dává v obětavých lidech. Děkujeme těm, kteří 
se podíleli na výzdobě a realizování liturgického 
průvodu.

Otec Antonín a pastorační rada
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“POZNÁTE SE?“

HASIČSKÁ CISTERNA

Již několik let přemýšlíme nad pořízením cis-
ternového auta pro naši zásahovou jednotku obce.
Doteď jsme měli pouze dopravní automobil AVIA 
a v případě požárů a jiných potřeb vody jsme využí-
vali hydrantové sítě v naší obci. Po dohodě s obecním
úřadem jsme začali shánět vhodné vozidlo, které si 
vodu vozí s sebou. Bohužel vzhledem k rozpočtu jsme 
museli vybírat z řad stařečků, jelikož novější cisterny 

se pohybují v ceně okolo půl milionu. Nakonec jsme 
zakoupili CAS 23 Škoda 706, která si s sebou veze 
3 kubíky vody a veškeré potřebné vybavení. Vozidlo 
má sice již 30 let, ale je vcelku zachovalé a jsme za něj
rádi, protože v případě potřeby máme čím zasahovat.
Sice doufám, že jej budeme využívat jen na ukázky 
a cvičení, ale i tak děkujeme obecnímu zastupitelstvu 
za nákup tohoto vozidla.

Narození:
KoKonenečnčnáá ŠaŠarlrlototaa                                              
AnAndrdrýsýskokovává EEliliškškaa
FuFuxx MaMatětějj

Úmrtí:
MeMezízírkrkaa SvSvatatopoplulukk
Doležel Václav


