
Milí spoluobčané,

začalo nám jaro a vám se do rukou dostává 
další vydání časopisu Žeranovják. Tentokrát 
jsme na dobré cestě a za  m se nám daří do-
držovat tříměsíční rozestup mezi vydáními, 
a tak si můžete prohlédnout, co se v obci udá-
lo za první čtvrtle   letošního roku. Sluníčko 
nám dává jasně najevo, že už pominulo ob-
dobí zimního spánku, a že se máme vypravit 
do přírody a do zahrádek. Abychom ale moh-
li sklízet sladké plody, je potřeba pěstovat ne-
jenom zeleninu a ovoce, ale také mezilidské 
vztahy. Kromě rodinných se snažme budovat 
i vztahy sousedské a hlavně přátelské. Pravé 
přátelství je to  ž jako rostlina, která roste po-
malu, musí podstoupit a vydržet mnohé rány 
a nepřízně osudu, než si zaslouží své jméno. 
Každým dnem se přesvědčujeme, že bez přá-
telství se dá jen těžko žít. Važme si tedy svých 
přátel a buďme i my jim dobrými přáteli. Pře-
ji nám všem kromě krásných jarních dnů také 
to, abychom každý měli toho svého přítele, 
tedy člověka,který zná melodii našeho srdce 
a předzpívá nám ji, když ji zapomeneme.  

Hana Helsnerová
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srdečně zve všechny dříve narozené na
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Ve čtvrtek 15. prosince 2016 
se konalo v zasedací místnos   
obecního úřadu 14. veřejné za-
sedání Zastupitelstva obce Žera-
novice. 

Na tomto jednání mj. schválili 
zastupitelé smlouvu s Technický-
mi službami Holešov na likvidaci 
stavebního a objemného odpa-
du, která od 1. 1. 2017 umožňuje 
obyvatelům Žeranovic na zákla-
dě prokázání totožnos   občan-
ským průkazem likvidovat výše 
uvedené druhy odpadu ve sběr-
ném dvoře v Holešově bezplatně 
v množství maximálně 500 kg 
za rok na osobu. Poplatky za li-
kvidaci tohoto množství odpadu 
hradí za naše obyvatele Obec Že-
ranovice.

Dále zastupitelstvo schválilo plán 
inventur za rok 2016 a složení in-
ventarizačních komisí. Všechny 
inventury proběhly v měsíci led-
nu bez závad. Obec poskytla mi-
mořádný příspěvek Základní ško-
le a mateřské škole Žeranovice 
na dofi nancování platů zaměst-
nanců za rok 2016 ve výši 170 
000,- Kč. Zastupitelé projednali 
rovněž rozpočtové opatření s  m, 
že navýšili příjmy o 555 300,- Kč 
a výdaje o 71 000,- Kč a schválili 
hospodaření obce v rozpočtovém 
provizoriu od 1. 1. 2017 do přije-
  rozpočtu na rok 2017, tzn., že 

v každém měsíci provizoria ne-
přesáhnou výdaje jednu dvanác-
 nu skutečných celkových výda-

jů obce v roce 2016.  

15. veřejné zasedání zastupitel-
stva se uskutečnilo dne 9. břez-
na 2017. 

Hlavním bodem obsáhlého pro-
gramu bylo schválení rozpočtu 
obce Žeranovice na rok 2017 
s předpokládanými příjmy ve výši 

12 409 100,- Kč a s výdaji ve výši 
16 496 600,- Kč. Rozpočtový scho-
dek 4 087 500,- Kč bude pokryt 
z fi nanční rezervy předchozích let, 
která byla vytvořena úsporným 
hospodařením obce a za  m ne-
bude nutné si brát žádné půjčky. 
V tomto rozpočtu je zapracován 
i příspěvek na provoz školy v roce 
2017 ve výši 680 000,- Kč.

V dalším průběhu jednání byl mj. 
schválen Řád veřejného pohřebi-
ště v Žeranovicích, vydána obec-
ní vyhláška č. 1/2017, kterou 
se ruší vyhlášky o nočním klidu 
z minulého roku a odsouhlase-
ny byly 3 smlouvy s fi rmou E.ON 
v souvislos   s realizací stavby 
12 rodinných domů v lokalitě 
Třešňové sady a s položením no-
vého zemního elektrického ve-
dení na Bednárnu.

Ředitelství silnic a dálnic ČR ob-
drželo souhlas obce s výstavbou 
polních cest a provizorní komu-
nikace Mar  nice-Žeranovice při 
stavbě dálnice D 49, která bude 
zahájena pravděpodobně v září 
tohoto roku.

Zastupitelstvo na 15. veřejném 
zasedání schválilo i výsledky 

4 nabídkových řízení a smlouvy 
s příslušnými dodavateli. Jde 
o rekonstrukci třídy školní druži-
ny, kterou provede fi rma RAPOS 
Holešov, dále nové schodiště 
a vstup do Sálu u Sedlářů reali-
zuje fi rma Milan Šimčík, Zednic-
tví Krejsa s.r.o. z Rackové opraví 
přístupový chodník k mateřské 
škole a fi rma Fran  šek Gořalík 
postaví dřevěný výukový domek 
ve školní zahradě.

Do žeranovické školy budou 
směřovat v následujícím období 
i další inves  ce na výměnu střeš-
ní kry  ny a zateplení stropů sta-
ré budovy.

Kompletní text zápisu ze všech 
veřejných zasedání tohoto voleb-
ního období a podrobný rozpočet 
obce na rok 2017 jsou k dispozi-
ci na internetových stránkách:
www.zeranovice.cz.    

INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA
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 naše knihovna patří k nejlepším na Holešovsku 
i Bystřicku (podle počtu čtenářů, počtu výpůjček, 
počtu návštěvníků, počtu  otvíracích hodin, vyba-
vení, vzhledu)

 každým rokem věnuje obec ze svého rozpočtu 
dostatečnou  částku na nákup knih a časopisů i vy-
bavení  dalším materiálem

 v roce 2016 jsme pořídili další počítač s  skár-
nou (včetně kopírky a skeneru), k úhradě byly pou-
žity i peníze z dotace ministerstva kultury

 knihovna má své webové stránky

 již několik let zpracováváme knihy elektronicky, 
takže vyhledávat můžete také v el. katalogu

 máme přes 2000 knih, nakupujeme knihy nové, 
dvakrát ročně doplňujeme  pomocí výměnných 
souborů knih, žádáme i mimořádné soubory podle 
zájmů čtenářů

 v roce 2017 plánujeme změnu ve výzdobě inte-
riéru knihovny

  v roce 2016 uskutečnila knihovna 3 besedy pro 
dě   MŠ a ZŠ Žeranovice

 v roce 2017 začínáme v knihovně s pravidelný-
mi návštěvami školní družiny

  knihovna a Spolek žen Žeranovice  uskutečnili 
2 společné akce  - viz dále

OBECNÍ KNIHOVNA

Víte že ... ?

Knihovnice přivítala, že Spolek  žen do svých roz-
manitých činnos   zařadil také návštěvy knihovny. 
Setkávání jsme nazvali ČTENÍ PŘI SVÍČKÁCH. 

V prostorách knihovny dne 4. 2. 2016 proběhlo čte-
ní z knihy Marie Kubátové  s příhodným názvem Jak 
roztancovat babičky. 

Další čtení, tentokrát v klubovně Spolku žen, 
se uskutečnilo 23. 3. 2017. Knihovnice vybrala 
k předčítání knihu Jana Juráně (+ r. 2014) Vzpomín-
ky. Kniha je víceméně kronikou rodiny Juráňovy, na-
šich bývalých spoluobčanů. 

Chudobná rodina s 9 dětmi, jejich i naši předkové, 
příbuzní, sousedé, kamarádi, spolužáci, jejich cha-
rakteris  ky, rados   i stras   života, humorné přího-
dy, vzhled obce, tehdejší zvyky, vztahy – to vše dělá 
knihu zajímavou a z hlediska historie obce velmi 
cennou.  

Je škoda, že se celá rodina  po 2. světové válce vy-
stěhovala do Stránského v okrese Bruntál. A nebyli 
jediní ze Žeranovic, kdo osidlovali pohraničí po od-
sunutých Němcích. 

Členky Spolku žen byly vnímavými posluchačka-
mi. Osobními vzpomínkami na rodinu Juráňových 
doplňovala čtení paní Narda S  skalová, kterou 
knihovnice přizvala. Vlastní vzpomínky přidala 
i sama děvčata ze Spolku, především paní Miluš-
ka Gořalíková. I toto druhé setkání proběhlo jako 
příjemné posezení s přáteli, umocněné  krásným  
prostředím, jarním aranžmá  stolů i pohoštěním. 
Děvčata, máte šikovné ruce a chuť do práce! Je mi 
potěšením s vámi spolupracovat!

                                        Jarmila Odstrčilová, knihovnice



ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Než jsme se nadáli, přehoupli 
jsme se do roku 2017. 1. ledna 
jsme oslavili svátek Matky Boží 
Panny Marie a následující týden 
probíhaly přípravy na Tříkrálovou 
sbírku, která se u nás ve farnos   

uskutečnila v sobotu 7. 1. 2016. 
Letos při velmi mrazivém počasí 
naše domovy obcházeli stateční 
kolednici rozdělení do tří skupin. 
Moc děkujeme koledníkům a ve-
doucím skupinek, že to úplně ne-
vzdali a přinášeli požehnání do 
našich domovů. O den později 
v neděli  8. 1. jsme v našem kos-
tele sv. Vavřince přivítali scholu 
z Těše  c. Uspořádali nám krásný 
koncert, který nám zpestřil vánoč-
ní dobu.

Dne 21. 1. 2017 se v Olomouci 
otec Antonín Ptáček účastnil slav-
nostní mše k příležitos   75 let 
života tehdejšího olomouckého 
biskupa P. Josefa Hrdličky, písem-
né přání předal za nás všechny 
farníky a druhé písemné přání 
i za biřmovance. Přejeme otci Jo-

sefovi do dalších let hlavně hoj-
nost Božího požehnání.

Na svátek Hromnic 2. 2. 2016 
nám při mši svaté otec Antonín 
představil dě  , které letos poprvé 
přijmou Pána Krista v eucharis  i. 
K prvnímu svatému přijímání letos 
půjde 12 dě  . Dě   jsou vedeny 
otcem Antonínem v hodinách ná-
boženství a přibližně jedenkrát za 
14 dní se na faře s otcem Antoní-
nem setkávají i rodiče těchto dě  . 
Dě   si udělaly každý svůj svícínek 
se vsazenou svíčkou a při účas   
na mši svaté si svíčku zapálí. Svět-
lo svíce jako symbol přítomnos   
Boha v jejich srdci. S bohoslovci 
jsme se spojili v modlitbách při 
adoračním dnu farnos  , který se 
uskutečnil 9. 2. 2017.

Prvního března nám popeleční 
středou začala postní doba, doba 
z  šení a přípravy na Velikonoce. 
Při přípravě na Velikonoce nám 
duchovně může pomoci účast na 
modlitbě křížové cesty. V postní 
době se společné křížové cesty 
modlíme půl hodiny před začát-
kem páteční a nedělní mše svaté. 
V pátek 24. 3. 2016 nás přijel na-
vš  vit P. Miroslav Jáně. Připravil si 
pro nás několik slov v postní du-
chovní obnově na téma Ježíšovo 
srdce a obraz Ježíše při křížové 
cestě. Moc otci Miroslavovi děku-
jeme. 

Na radostnou neděli 26. 3. jsme 
se v hojném počtu sešli na sále 
U Sedlářů k oslavě svátku farnos   
farnímu dni. Jsme velice rádi, že 
k nám z Bystřice pod Hostýnem 
zavítal P. Jan Hrudík. Několikrát 
během odpoledne bylo připome-
nuto, že otec Jan Hrudík pochází 
z Holešova a část jeho rodiny ze 
Žeranovic, a tak jsme si se zájmem 
poslechli jeho životní příběh. P. Jan 
Hrudík byl pro náš farní den po-

žehnáním a za jeho návštěvu mu 
děkujeme. I letos si dě   ze spolku 
hasičů pro nás připravily krásné 
divadlo o princeznách a princích. 
Svým vystoupením nás dě   moc 
potěšily a přejeme jim ještě hod-
ně krásných rolí a zábavných di-
vadelních her. Děkujeme všem, 

kteří divadlo s dětmi nacvičili 
a vyrobili působivé kulisy a rekvi-
zity. Moc vám všem děkujeme. Na 
minulý rok 2016 jsme zavzpomí-
nali promítáním fotek. A díky vám 
farníkům jsme měli letos bohatou 
tombolu, která naše odpoledne 
zpestřila a přinesla dobrou věc. 
Výtěžek za prodej lístků tomboly 
poputuje na Papežská misijní díla. 
Velký dík patří otci Antonínovi, 
pastorační radě a všem ostatním, 
kteří pomáhali jak při přípravě, 
tak při samotném průběhu farní-
ho dne. 

Velmi děkujeme obětavým ku-
chařkám a kuchařům, kteří dones-
li pro všechny občerstvení. Dá-li 
Pán Bůh, těšíme se zase příš   rok 
na farním dnu 2018.

4Zpravodaj obce Žeranovice



CO NÁS VE FARNOSTI JEŠTĚ ČEKÁ

SPOLEK RYBÁŘŮ ŽERANOVICE

První tři měsíce tohoto roku se u rybářského 
spolku jeví relativně jako nejklidnější období za 
celý kalendářní rok. Ale právě toto zdání klame. 
Vždyť právě v době, kdy se u nás ryby nechytají, 
se musíme zamýšlet a konat tak, abychom byli 
schopni zabezpečit činnost našeho spolku i po 
zbytek roku, a to po stránce materiální i finanční. 
Prvním takovým krokem po ukončené minulé 
sezoně je naše pravidelná první lednová schůze 
roku, kde projednáváme běžné provozní záleži-
tosti ohledně rybářského řádu a řešíme problé-
my, které nás potkaly v minulém roce. Po letoš-
ních silných mrazech byl nadměrný úhyn ryb 
na vrchním rybníku. Nepomohlo ani pravidelné 
prořezávání ledu, který měl letos tloušťku 31 cm. 
Největší zásluhu na úhynu mají dusičnany a sí-
rany, které se tvoří v usazených sedimentech na 

dně rybníka. Po konzultaci s odborníkem na chov 
a život ryb, doktorem veterinárního lékařství 
p. Hrouzou, jsme dospěli k tomu, že se rybník 
bude muset co možná nejdříve vyčistit od usaze-
ného sedimentu, aby se už neopakoval další úhyn. 
Vyčistění rybníka je velká pracovní akce a tyto 
práce se dělají nejlépe přes zimu, když je vše 
trochu přimrzlé, aby se technika nebořila do bah-
na. Bagrování v takovém měřítku je i finančně 
náročné. V roce 2016 jsme 3x vysazovali ryby, kon-
krétně 1000 kg kaprů, 16 kusů amurů, 11 kusů š  k 
a 4 kusy sumce.

CO NÁS ČEKÁ V PŘÍŠTÍM OBDOBÍ? 

Tak jako každý rok, tak i letos nás čeká nejvíce prá-
ce na jaře při údržbě okolí rybníků. Každá zima se 
podepíše na stavu břehů a opadané lis   ukáže, co 
všechno je potřeba uklidit anebo opravit, protože 
právě ochrana přírody je pro nás jednou z nejdůle-
žitějších věcí, kterou se musíme snažit dodržovat. 
To vše musíme s  hnout do rybářských závodů. Jsme 
rádi, že po náboru dě   se přihlásilo pět nových žáků. 
V dnešní době plné internetu je jenom dobře, když 
si dokážou najít čas pro takového koníčka jako je po-
byt v přírodě, u vody anebo společná práce s přáteli 
a kamarády, při které dokážeme vytvořit něco i pro 
druhé, nejenom pro sebe.

PETRŮV ZDAR! Za spolek rybářů

Jaroslav Zapletal

13. 4. Zelený čtvrtek -  17:10 mše svatá

14. 4. Velký pátek – 16:30 křížová cesta

                                     – 17:10 obřady Velkého pátku 

15. 4. Bílá sobota – celodenní adorace

                                  – 20:30 vigilie

16. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – 8:00 mše

17. 4. Velikonoční pondělí – 8:00 mše

25. 4. – 26. 4. Bazárek – 17:00 – 19:00 sběr šatstva

28. 4. Bazárek - 16:00 – 19:00 prodej

29. 4. Bazárek – 9:00 – 11:00 prodej

20. 5. Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová 
kněžská a řeholní povolání ve Štípě

27. 5. Farní pouť do Koclířova

11. 6. První svaté přijímání

25. 6. Farní pouť na sv. Hostýn 
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KULTURA

Naše obec je malá a klidná. 
Někdo by si mohl myslet,že se 
tu nic neděje. Není to pravda. 
Na kulturním vyži   obce se 
podílejí hlavně místní spolky.
Nejvíce akcí pro dě   pořádal 
v minulém roce Sbor dobro-
volných hasičů. Bylo vodění 
medvěda, karneval pro dě  , 
branný závod, drakiáda. My-
slivecké sdružení uspořádalo 
pro dě   Den přírody. Myslivci 
organizují samozřejmě i akce 
pro dospělé např. střelby. 
O zorganizování tradičních ry-
bářských závodů se postaral 
Spolek rybářů Žeranovice. Pod  záš  tou sportovního 
klubu se konal nohejbalový turnaj. 

Obec připravila pro starší občany besedu s důchodci, 
pro dě   připravila dětský den. Uskutečnilo se vítání 
občánků. Obec ve spolupráci se základní a mateřskou 
školou uspořádala lampionový průvod. Uskutečnil se 
vánoční dobročinný jarmark a rozsvěcení vánočního 
stromu. Na této akci se podílela škola, obec a farnost.
Farnost zajis  la adventní koncert. Dě   ze základní 

a mateřské školy uspávaly na podzim zahradu a před 
Vánoci vytvářely adventní věnce. Nesmíme zapome-
nout na Spolek žen. Ten se vzorně stará o zajišťování 
akcí pro seniory. Zájezd, který se konal v minulém 
roce, se vydařil. Velmi ak  vní jsou žeranovské ma-
minky. Jejich bazárek i pálení čarodějnic mělo velký 
úspěch. Tyto akce, a určitě jsem ještě na některé za-
pomněla, se uskutečnily v roce 2016. Doufám, že se 
uskuteční i v roce 2017 a ještě k nim přibudou další. 

Fuksová Zdeňka

ROZLOSOVÁNÍ FOTBALU
Muži
15. kolo
Neděle 2. 4. 2017 15:30
Ludslavice - Žeranovice

16. kolo
Neděle 9. 4. 2017 15:30
Žeranovice - Martinice

17. kolo
Sobota 15. 4. 2017 16:00
Pravčice - Žeranovice
 

18. kolo
Neděle 23. 4. 2017 16:00
Žeranovice - Záhlinice

19. kolo
Neděle 30. 4. 2017 16:30
Tučapy - Žeranovice

20. kolo
Neděle 7. 5. 2017 16:30
Žeranovice - Prusinovice
 

21. kolo
Neděle 14. 5. 2017 16:30
Rymice - Žeranovice

22. kolo
Neděle 21. 5. 2017 16:30
Žeranovice - Zahnašovice

23. kolo
Sobota 27. 5. 2017 16:30
Rusava - Žeranovice
 

24. kolo
Neděle 4. 6. 2017 16:30
Žeranovice - Hlinsko p./H

25. kolo
Neděle 11. 6. 2017 16:30
Rajnochovice - Žeranovice

26. kolo
Neděle 18. 6. 2017 16:30
Žeranovice - Míškovice
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ŽERANOVSKÝ BAZÁREK

V sobotu 25. března 2017 uspořádaly maminky na 
sále u Sedlářů již 3. Žeranovský bazárek s dětským 
zbožím, tentokrát zaměřený na jarní a letní věci. 

Podařilo se nám obsadit úžasných 60 prodejních 
míst. Neprodávaly pouze maminky ze Žeranovic, ale 
také z Mar  nic, Lecho  c, Horního Lapače a jiných 
okolních vesnic. Dokonce jsme měly i maminky ze 
Zlína a Přerova, které u nás chtěly svoje věci po dě-
tech také prodat.

Prodej jsme zahájily v 9 hod, ale spousta nedočka-
vých maminek čekala před vstupem již od 8.30 hod. 
Našim bazárkem celkem prošlo 150 nakupujících, 
kteří si nakoupili zboží za necelých 70 000Kč.  Všech-

ny tyto peníze jsme pak následně vypla  ly mamin-
kám, které u nás věci prodávaly. Pro nás byl bazárek 
velmi úspěšný a velmi nás těší pozi  vní ohlas. V září 
tohoto roku bychom chtěly uspořádat další bazárek 
zaměřený na podzimní a zimní věci.

Děkuji všem žeranovským maminkám, které se jak-
koliv podílely na přípravě nebo průběhu tohoto ba-
zárku. Bez nich by jej nebylo možné realizovat.

Jelikož je tato akce nezisková, velké díky také patří 
obci Žeranovice za propůjčení sálu u Sedlářů.

Děkuji všem. Za žeranovské maminky 

Romana Vyňuchalová
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ZÁJMOVÉ KROUŽKY A AKCE NAŠÍ ŠKOLY

V tomto školním roce se žáci místní školy mohli při-
hlásit do několika zájmových kroužků.

Sportovní kroužek

neboli „Sportovky“ jsou 
pro všechny žáky, kteří rádi 
sportují. A to pod vedením 
našeho pana ředitele Libora 
Ševčíka. Školu úspěšně re-
prezentují na sportovních olympiádách.

Pěvecký kroužek

navštěvují všichni, kteří rádi zpívají. Z každé hodiny 
dě   odchází spokojeny a s písničkou na rtech. Bar-
bora Režná se zúčastnila pěvecké soutěže „Koste-
lecký slavíček“.

Sbormistrem a hudebníkem je pan učitel Ivo Pav-
lík, který přichystal s dětmi pásmo k „Uc  vání pad-
lých“, rozsvěcování stromu a vánoční besídku. 

Matema  cký kroužek

pro 4. a 5. ročník- vede pan učitel Radovan Machá-
lek, který připravil Nelu Bouškovou na matema  c-
kou soutěž, ta naši školu úspěšně reprezentovala. 
Gratulujeme!

Tvořivá drama  ka

má tento školní rok premiéru. 
Zde se dě   učí improvizovat, 
správně ar  kulovat, pohybo-
vat se na jeviš   a hlavně už 
jsme s  hli připravit některá 
divadelní představení.

Na podzimní akci: „Uspávání 
školní zahrady“- kde dě   byly 
pohádkové bytos  , které při-
pravovaly  zvířátka na zimní 
spánek.

„Živý Betlém“,-  zde se dě   vžily do vyřezaných 
dřevěných fi gurek v Betlémě a myslím si, 

že krásně navodily adventní náladu. Určitě bylo 
fajn, že tato akce byla odborně nasvícena divadlem 
Říše loutek  Kroměříž. Moc děkujeme.

„Mrazík“, který jsme připravili se všemi žáky ško-
ly a s panem učitelem I. Pavlíkem a paní učitelkou 
P. Smolovou pro rodiče na vánoční besídku. Moc dě-
kujeme rodičům a paní vychovatelce Lence Cholas-
tové za spolupráci a uši   některých kostýmů či výro-
bu kulis. Tuto pohádku upravujeme a chystáme se 
s ní ještě ukázat na divadelních fes  valech v Hulíně 
a Kroměříži. Držte nám palce!

V plánu ještě máme malé legrační překvapení pro 
maminky.

Předškoláček

je kroužek pro dě   z mateřské školky, kde se chys-
táme na vstup do první třídy základní školy. Hravou 
formou procvičujeme zrakové, sluchové vnímání, 
správné držení pastelek a grafomotorické  i logo-
pedické cviky. Blíží se zápis, tak uvidíme. Moc se 
těšíme.

Oba dva kroužky vede paní učitelka Petra Smolová.

Ve škole klademe hlavní důraz na vzdělávání dě  , 
ale chceme, aby to nebylo nezáživné. 

Proto jsme připravili pro žáky a obyvatele Žerano-
vic některé akce. 

A to „Uspávání školní zahrady“, vánoční besídku 
pro rodiče, Mikuláše, návštěvu knihovny, zimní ra-
dovánky, návštěvu divadla „ o Zlatovlásce“ ve zlíně, 
pak „ O Budulínkovi“, do školy přijel divadelní Spo-
lek Říše loutek a zájezd do Brna na vánoční muzikál 
Mary Poppins. Nejdříve jsme se báli, že nezaplní-
me autobus, ale o tento muzikál byl velký zájem. 
Myslím, že jsme si výlet do Brna užili a vychutnali. 
Velké díky patří obci, která nám zapla  la autobuso-
vou dopravu. Návštěvu muzea a hvězdárny v Brně..

ŠKOLA
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Za zmínku stojí náš MASOPUSTNÍ DĚTSKÝ PRŮ
VOD. Během vyučování si žáci utužili znalos   
o Masopustu. Potom jsme jeho zvyky předvedli 
v  průvodu po Žeranovicích. Mockrát děkujeme za 
úžasné pohos  nství v některých, předem domlu-
vených domech. Také chválíme maminky či babič-
ky, že se nebály zatančit si s našimi medvědy- Pe-
trem Diatkou a Jaromírem Linhartem.

Připravujeme vernisáž o lesních živočiších, pro-
gram pro maminky k jejich svátku, školu v příro-
dě v Rožnově pod Radhoštěm, kam se přihlásilo 
34 žáků z celkového počtu 35 dě  .

To je moc fajn. Všichni se moc těšíme.

Prvňáčci by měli být pasováni v místní knihovně 
do řad čtenářů. Určitě plánujeme milé rozloučení 
s našimi páťáky. A snad nám v září vyjde i výlet do 
Prahy.

Všem moc děkujeme za spolupráci.

Přejeme krásný zbytek školního roku!

Za všechny pracovníky školy 

Petra Smolová
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V naší obci hasiči neulehají k zimnímu spánku, ale 
stále pracují. Starší členové využívají zimní období 
k opravě a údržbě techniky tak, aby na jaře opět 
vše fungovalo, jak má. Mladí hasiči se pravidelně 
schází každý týden, kde trénují divadlo a pokud 
netrénují, tak pomáhají s přípravou techniky na 
novou sezonu. 

Nechybí i trénování spojování hadic a další ak  vi-
ty. Nyní již všichni netrpělivě čekají, až se konečně 
otepli a všichni vyrazí na hřiště, kde se opět roz-
běhne nová soutěžní sezóna v požárním útoku. Letos přibude i novinka. Budeme pravidelně vyvěšovat 
plakáty o tom, kde zrovna naše soutěžní družstva soutěží a budeme moc rádi, když přijedete podpořit 
jak naši mládež, tak i naše muže.

HASIČI V ZIMĚ
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE

30. 4. 2017 / PÁLENÍ ČARODĚJNIC

20. 5. 2017 / OKRSKOVÉ ZÁVODY V POŽÁRNÍM SPORTU

1. 7. AŽ 8. 7. 2017  / HASIČSKÝ TÁBOR

Začátek v 16 hodin na výle  š  . Pořádají hasiči ve 
spolupráci s maminkami. Připravený bude bohatý program. 
Vše ukončené zapálením vatry, opečením špekáčků a diskotékou.

Začátek ve 14 hodin na místním hřiš  . Soutěžit budou mladí hasiči a muži v požárním útoku o putovní 
pohár okrsku Žeranovice.

Tentokrát dě   prožijí týden v ry  řské zbroji. Pojedeme na krásnou chatu do Jeseníků.

Zpravodaj obce Žeranovice



11

DĚTSKÝ KARNEVAL

Jak je již zvykem, zimní 
období je plné plesů a růz-
ných karnevalů. I my již ně-
kolik let pořádáme dětský 
karneval. 

Letos byl výjimečný  m, že 
jsme jej pořádali společně 
s maminkami, které nám 
pomohly s programem. 
Karneval byl velice vydaře-
ný a nesl se v duchu dávné 
doby princezen a ry  řů. 

Minulý rok jsem si říkal, že už nemůže přijít více lidí, ale to jsem se spletl. Sešlo se 84 krásných masek 
a každý měl svůj doprovod, tudíž nás nakonec bylo na sále okolo dvou set. 

Nechybělo spousta tančení, her a soutěží. Pro masky byla připravená odměna v podobě sladkos   
a nechyběl ani párek v rohlíku - to vše zdarma. Pro rodiče bylo připravené taky bohaté občerstvení. Je 
už zvykem, že na karnevale hrajeme i divadelní představení, které si v zimních měsících nacvičují naši 
mladí hasiči. Tentokrát hráli naši nejmladší ve věku od 4 do 10 let. 

Divadlo bylo dle mého názoru vydařené a dětem se povedlo. Ještě jej budeme hrát na besedě s dů-
chodci. Nechyběla tombola, která díky sponzorům měla více než 200 cen. Věřím, že si všichni karneval 
náležitě užili a těší se na další ročník. 

Chtěl bych poděkovat všem sponzorům za jejich dary, maminkám za pomoc, a všem ostatním, kteří se 
podíleli na přípravě a organizaci také moc děkuji.
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V naší obci si stejně jako každý rok zvolili téma, kte-
rého se Sbor dobrovolných hasičů bude držet při 
všech pořádaných akcích. Letošní rok se tedy bude 
nést ve znamení středověku. I masopustní veselí 
mělo se středověkem mnohé společného, nechybě-

ly středověké róby, ry  ři ani hledání princezny. Ha-
siči se princeznu snažili najít podle různých indicií, 
a věřte mi, že bych nechtěla vidět tu, která by spl-

ňovala proporční požadavky hledajících. Alegorický 
vůz v podobě draka projížděl vesnicí a rozveseloval 
ji hudbou. Na přetřes přišlo také žhavé téma ptačí 

chřipky, kdy se o hubení nebezpečných ptáků stara-
la chráněná zásahová jednotka. Spousta domácích 
koblih a domácí slivovice byla stejně jako každý rok 
samozřejmos  . 

 

MASOPUST VE ZNAMENÍ STŘEDOVĚKU

SPOLEČENSKÁ KRONIKA / LEDEN  BŘEZEN 2017

Šimčík Pavel a Janochová Alena

Langer Josef

Fux Jan

Bílková Anna a Klimková Eva

JUBILEUM 50 LET

JUBILEUM 60 LET

NAROZENÍ

ÚMRTÍ
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