
Milí spoluobčané,

držíte v rukou letos již třetí vydání obecního 
časopisu. Naše obec, občané i spolky za se-
bou mají léto plné událostí a Žeranovják je 
důkazem toho, že žádná nudná okurková se-
zóna neproběhla. Pojďme se společně ohléd-
nout za letními dny a vašimi zážitky. Podzim 
se totiž velmi důrazně přihlásil o slovo, a tak 
ho tu máme v plné své síle a kráse. Čekají nás 
plískanice, rána v mlze, sbírání ořechů, hra-
bání listí a snad také nějaké babí léto s po-
slední dávkou teplého sluníčka. Všechno, co 
jsem zmínila, je moje oblíbené. Podzim je pro 
mě nejkrásnější dobou a soucítím s ním, ja-
kožto s malinko nedoceněným ročním obdo-
bím. Stačí se ale jen malinko rozhlédnout kolem sebe, jak se po úmorném suchu díky vydatným dešťům 
zvetila příroda, jak se nám odměňují jabloně a ořešáky, jak nadšeně vybíháme do lesů, protože ze všech 
stran slyšíme, že už rostou, a hlavně jak na sebe máme více času, protože se v chladných a deštivých 
dnech scházíme v teple domova. Pokud si na všem najdeme vždy aspoň nějaké pozitivum, určitě nám 
i ten podzim bude připadat nádherný, mlha kouzelná a barvy listí nenapodobitelné. Užijte si ho podle 
svých představ.

Hana Helsnerová

Žeranovják

Rádi bychom všechny pozvali na

která je naplánovaná na neděli

Snad nám vyjde počasí a můžeme se těšit na  
příjemné setkání, soutěže, draky aj.  

Bližší informace ještě zveřejníme těsně před akcí.

22. 10. 2017

HASIČSKOU DRAKIÁDU

obce Žeranovice
3/2017
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V zasedací místnosti obecního 
úřadu proběhlo dne 31. srpna 
2017 jednání Zastupitelstva obce 
Žeranovice.

Na tomto 17. veřejném zasedání 
byl mj. projednán vklad naší obce 
do rozpočtu Mikroregionu Židel-
ná na projekt protipovodňových 
opatření. Zastupitelé také řešili 
dlouhodobě neudržitelný stav vy-
tápění v Sále u Sedlářů. Výběrová 
komise provedla nabídkové řízení 
na zhotovitele a s vítězem tendru 
byla uzavřena smlouva na  rekon-
strukci zdroje tepla za celkovou 
cenu 406 000,- Kč. S realizací této 
zakázky se počítá na přelomu září 
a října.

 Vzhledem k rozvoji výstavby no-

vých rodinných domů schválilo 
zastupitelstvo zpracování projek-
tové dokumentace pro územní  
a stavební řízení akce Prodlouže-
ní vodovodu a kanalizace v ulici  
„K Oboře“ za bývalým Mlýnkovým.  

V dalších bodech schůze byly od-
souhlaseny dvě smlouvy o poskyt-
nutí dotace Zlínským krajem na vý-
sadbu stromků, zřizování oplocení 
a na hubení lýkožrouta v obecním 
lese, rozpočtové opatření a nová 
směrnice k postupu při zadávání 
veřejných zakázek malého rozsa-
hu.

Obci Žeranovice se podařilo získat 
dotaci ze Státního fondu životní-
ho prostředí na vybudování vo-
dovodního přivaděče od studny  

u Bednárně pro posílení zásobo-
vání obyvatel pitnou vodou ve výši  
2 800 000,- Kč. Tím budou vyřeše-
ny problémy při zvýšených odbě-
rech v období sucha. Navíc kvalita 
vody a vydatnost nového zdroje 
jsou mnohem vyšší než u zdroje 
stávajícího.

Důležitou informací pro občany 
je rovněž předpokládaný termín 
schválení územního plánu obce  
v listopadu 2017.

Kompletní text zápisu ze všech ve-
řejných zasedání tohoto volebního 
období je k dispozici na interneto-
vých stránkách:

www.zeranovice.cz.  

INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA
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OBECNÍ KNIHOVNA

ZE STARÝCH ŽERANOVIC – ÚSMĚVNÁ HISTORKA Č. 2 
(Úryvek z rodinné kroniky „Vzpomínky“ od Jana Juráně)

Naše maminka Julie se narodila jako poslední ze  
7 dětí Doleželových. Její starší sestra Málka si vzala 
krejčího Fialu a bydleli v Holešově. Strýček Fiala byl 
„vídeňským krejčím“, jak to aspoň o něm říkal tatínek. 
To jej kdysi požádal, aby mu ušil pracovní gatě z rež-
ného plátna, ke kterému nějak dobře přišel.

Tož strýček Fiala, že by jako pro švagra všecko, že by 
rád, ale bohužel, nemá prý stříhací stůl! Tatínek má-
lokdy chtěl něco po někom dvakrát. Kdysi ráno sko-
čil za Lojzkem Gábovým. Bydleli v dědině a vědělo se  
o něm, že umí všecko, co začne dělat. A šil na počkání, 
takže za ním tatínek dost brzy ráno zašel.

Zastihl ho ještě v posteli. „Lojzku, du za tebó, že bych 
potřeboval ušiť gatě, ale vidím, že si nemocné, tož se 
nezlob!“
„E, kuš!“ A mistr už lezl z postele. „Dej to sem!“
„No, změříš si mě?“
„Šak tě vidím, tož tě měřím!“
„No, a kdy se mám zeptať?“

„Na co?“
„No, kdy ty gatě budó?“
„Za chvílu! Máš zórku?“
„Né, ale hned skočém!“
„Už si tady?“

„Né, už letím!“

Než tatínek přišel, bylo plátno rozstříháno a než mistr 
vykúřil pátou zórku, byly gatě hotový. Přetáhl je přes 
pelest své postele, jakože je žehlí, nůžkami nadělal 
dírky a podal dílo zákazníkovi: „Knoflíky ať ti přišije 
stará a dírky taky už može obšiť!“

„No, dobře, a co su dlužné?“

„Hovno! Šaks mi kúpil zórky, né?“

Od té doby už náš tatínek nikdy nechtěl gatě od  
„vídeňskýho krejčího!!!“

 Jarmila Odstrčilová, knihovnice 

ZE ŽIVOTA FARNOSTI
SV.VAVŘINEC

Tradiční svatovavřinecká pouť 
letos připadla na 13. srpna. Jako 
host přijal pozvání otec Gabriel  
z řádu Dominikánů. Ačkoli je 
otec Gabriel mladý, jeho kázání 
mělo hloubku a bylo plné životní 
moudrosti. Otec Gabriel sloužil 
obě dopolední mše svaté. Od-
poledne ve 14 hodin jsme pouť 
oslavili již tradičním svátostným 
požehnáním. Děkujeme všem, 
co se podíleli na přípravách obou 
mší svatých, ať vám Bůh žehná.

ŽEHNÁNÍ AKTOVEK

Ani jsme se nenadáli a 3. 9. 2017 při ranní neděl-
ní mši svaté otec Antonín požehnal našim dětem  
a mládeži jejich aktovky a školní potřeby. A opět počet akto-
vek předčil loňský rok. 

Děkujeme vám všem: rodičové, babičky a dědečci, kteří jste 
na mši svatou děti dovedli a umožnili jim vkročit do nového 
školního roku s Božím požehnáním.



ZE ŽIVOTA FARNOSTI
OPRAVA KOSTELA 
SV. VAVŘINCE

S myšlenkou na opravu kostela, 
konkrétně rekonstrukce elek-
troinstalace, která byla nutná,  
a výměnou energeticky nároč-
ných svítidel jsme započali už mi-
nulý rok na jaře,  kdy jsme podali 
návrh na zpracování celkového 
projektu na novou elektroinsta-
laci a taky na venkovní osvětlení 
kostela. Projekt byl hotový v lis-
topadu minulého roku 2016. 

Začalo se v květnu výkopovými 
pracemi kolem kostela, kde byl 
položen do země kabel přívodu 
elektřiny. Kvůli pěti svatbám, kte-
ré byly rok předtím naplánované 
na první pololetí tohoto roku, 
jsme začali s realizací těsně před 
prázdnimami 27.června. Nejprve 
se musel vynést veškerý mobili-
ář a všechny věci s tím spojené 
z kostela do tělocvičny místní ZŠ, 
což umožnil p. starosta a tím nám 
vyšel hodně vstříct. Následovalo 
zakrytí presbitáře, lavic, koberců, 
dveří a zpovědnic. Hlavně varha-
ny musely být důkladně překryty 
3 vrstvami igelitové folie, aby ne-
došlo k proniknutí jemného pra-
chu do citlivého vnitřního systé-
mu menbrán a trubic.  K tomu 
všemu přiložili pomocnou ruku 
skvělí, ochotní brigádníci. 

Vybraná firma začala sekat otvor 
do zdi v zakristii pro rozvodnou 
skřín a dále se pokračovalo se-
káním a řezáním drážek do zdi-
va v celé lodi kostela. Musely se 
natáhnout nové měděnné dráty 
také i tam, kde předtím neby-
ly, tzn. nad lodí kostela v půd-
ním prostoru a na věži u zvonů.   
Z důvodů rozkopání stěn a vyso-
ké prašnosti musely být mše sv. 
na určitý čas přesunuty na sál u 
Sedlářů, což nám obecní úřad 

povolil, a kde se obětavými far-
níky vybudoval náhradní sakrál-
ní prostor určený na bohosluž-
by. Zednické práce pod vedením 
p. Janocha pokračovaly docela 
slušným tempem, načež jsme  
s ekonomickou radou na posled-
ní chvíli rozhodli, že se pustíme 
ještě do celkové výmalby koste-
la. Malířské práce pod vedením 
p. Odstrčilíka začaly 14 dní před 
Vavřineckými hody. Byl to šibe-
niční termín být se vším hotovi 
ještě před sv. Vavřincem. Nejpr-
ve se muselo nainstalovat zapůj-
čené lešení, dvě pojízdné kostky 
nad lavicemi, jedna uprostřed  
a jedna lešenářská kostka na kůru. 

Aby se malíři mohli dostat až ke 
stropu kostela, bylo zapotřebí za-
půjčit vysokozdvižné hydraulické 
samojízdné rameno, díky které-
mu barvou natřeli i nejodlehlejší 
a nejvyšší zákoutí klenby koste-
la. Před celkovým dokončením 

výmalby kostela proběhly dvě 
brigády, na které přišlo hodně 
dobrovolníků, kteří v tropickém 
vedru 37 °C čistili obrazy a sochy 
v tělocvičně. 

10. srpna po dokončení výmal-
by kostela proběhla poslední 
brigáda, kde přišlo kolem 60 lidí  
a všechny věci z tělocvičny se 
přenesly na původní místo do 
kostela. Všem, kteří přiložili ruku 
k dílu patří velký dík, neboť bez 
nich by se práce nestihly dokon-
čit do Vavřineckých hodů.
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FARNÍ TÁBOR

Náš farní tábor, stejně jako loni proběhl v Doma-
šově nad Bystřicí. Táborem se neslo téma: Harry 
Poter. Pro velký zájem dětí, museli vedoucí rozdě-
lit děti do dvou turnusů: I. turnus 9. 7. – 15. 7.,  
II. turnus 16. 7. – 22. 7.. 

Všem, kteří se podíleli na realizaci tábora a na dob-
rý průběh, patří velký dík. Poděkování, i za vaše 
modlitby. Díky vám všem, naše děti mají zase na 
co vzpomínat.

ZE ŽIVOTA FARNOSTI
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15. až 20. srpna proběhlo CSM v Olomouci.

Zjednodušeně jde o to že se mladí lidé setkají  
a modlí se společně z kněžími a biskupy.

Myslíte že jde jenom o tohle ?

To by tam asi nebylo 6000 mladých. Bylo to podle 
mého názoru lepší než setkání v Krakově.

Krakov byl sice úžasný ale nebylo to „Doma“.  
V Olomouci jsem se potkal se spoustou nových 
úžasných lidí stejné víry a stejných životních názo-
rů. Není úplně jednoduché popisovat jaké to bylo.

Některé věci se prostě musí zažít. Atmosféra se 
písmeny předat opravdu nedá.

Ale tedy objektivně.

V úterý 15. srpna jsem společně s Salesiány ze Zlí-
na, kteří mi mimochodem umožnili přístup k se-
tkání skrze naše úžasné spolčo, vyjel z vlakového 
nádraží do Olomouce.

Jelo se mnou asi 10 mých spolužáků což bylo na-
prosto úžasné.

Dál s námi jelo asi dalších 20 mladých lidí. Dorazili 
jsme do Olomouce a začali dělat takovou tu rutinu 
jako ubytovat se, aklimatizovat se atd. Večer už byl 
připravený zahajovací program který se mi moc lí-
bil. Bydleli jsme na vysokoškolských kolejích, kde 
to byla s klukama opravdu velká prča.

Každý další den byl podobný program až na pátek, 
protože se konala pouť na Sv. Kopeček.

Každodenní program tedy byl asi takovýto. Ráno 
snídaně, potom většinou Katecheze, následova-
la mše svatá, odpolední program jako přednáš-
ky a workshopy a večerní program jako koncerty 
a přednášky. Samozřejmě vše směřovalo k Bohu. 
Setkání pro mě velmi znamenalo a jsem nesmírně 
šťastný, že jsem to vše mohl prožít.

Ale říkám osobní zážitky, kterých mám do teď plno. 
Ty prostě předat nemohu.

Když Vám řeknu, že pro mě znamenala moc moje 
osobní modlitba, nebo že jsem se naučil modlit 
růženec, nebo že vigílie, která tam proběhla byla 
zatím jeden z mých nejsilnějších duchovních zážit-
ků… je to sice hezké ale vy to skrze toto nezažije-
te…

Proto prosím všechny, aby nehodnotili teď ten-
to článek „jak to, že je tady toho tak málo“, nebo 
„proč se z tohoto nic nedozvídám?“ protože oprav-
du nejde předávat zážitky skrze článek.

Ale takovéto akce jsou naprosto jedinečné, jen je 
nedokážu popsat protože to snad ani nejde.

Takovéto akce dodávají naději a netradičnost do 
všedních dní, je to svíce s plamenem Ducha Svaté-
ho v tmavém pokoji. Setkání mládeže má ukazovat 
celé republice, celému světu, že je tady pořád dost 
lidí kteří věří v Boha, a že tato víra neumírá.

Chvála Kristu!!

Pavel Žižlavský

.
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1. kolo (venku)            Soupeř: HLINSKO  výsledek: HLINSKO – ŽERANOVICE 4:2    
2. kolo (doma)           Soupeř: MÍŠKOVICE  výsledek: ŽERANOVICE – MÍŠKOVICE 3:1
3. kolo (venku)           Soupeř: ROŠTĚNÍ  výsledek: ROŠTĚNÍ – ŽERANOVICE 1:2
4. kolo (doma)          Soupeř: RAJNOCHOVICE výsledek: ŽER. – RAJNOCHOVICE 4:5P
5. kolo (venku)            Soupeř: TUČAPY  výsledek: TUČAPY – ŽER. 1:2P
6. kolo (doma)           Soupeř: MARTINICE  výsledek: ŽER. – MARTINICE 3:0
7. kolo (venku)           Soupeř: LUDSLAVICE  výsledek: LUDSL. – ŽER. 3:0 
8. kolo (venku)           Soupeř: BŘEST  výsledek: BŘEST – ŽER. 4:2
9. kolo (doma)          Soupeř: PRAVČICE  SOBOTA     30. 9. 2017 / 15:00 hodin
10. kolo (venku)           Soupeř: PRUSINOVICE NEDĚLE     8. 10. 2017 / 15:00 hodin
11. kolo (doma)           Soupeř: RYMICE  NEDĚLE     14. 10. 2017 / 15:00 hodin
12. kolo (venku)          Soupeř: RUSAVA  SOBOTA    21. 10. 2017 / 14:30 hodin
13. kolo (doma)     Soupeř: ZAHNAŠOVICE NEDĚLE    29. 10. 2017 / 14:30 hodin
14. kolo (doma)     Soupeř: HLINSKO  NEDĚLE     5. 11. 2017 / 14:00 hodin

1. kolo (doma)            Soupeř: SLAVKOV  NEDĚLE     27. 8. 2017 / 14:00 hodin
2. kolo (venku)           Soupeř: CHVALČOV  NEDĚLE     3. 9. 2017 / 13:30 hodin
3. kolo (doma)          Soupeř: HOLEŠOV  NEDĚLE     10. 9. 2017 / 10:00 hodin
4. kolo (venku)            Soupeř: LOUKOV  NEDĚLE     17. 9. 2017 / 12:15 hodin
5. kolo (venku)           Soupeř: RUSAVA  NEDĚLE     24. 9. 2017 / 10:00 hodin
6. kolo (venku)           Soupeř: SLAVKOV  NEDĚLE     1. 10. 2017 / 15:30 hodin
7. kolo (doma)           Soupeř: CHVALČOV  NEDĚLE     8. 10. 2017 / 12:30 hodin
8. kolo (venku)          Soupeř: HOLEŠOV  NEDĚLE     13. 10. 2017 / 16:00 hodin
        (PÁTEK -VŠETULY)
9. kolo (doma)            Soupeř: LOUKOV  NEDĚLE     22. 10. 2017 / 12:00 hodin
10. kolo (doma)           Soupeř: RUSAVA  NEDĚLE     29. 10. 2017 / 12:00 hodin

1. kolo (venku)            Soupeř: ZLOBICE  NEDĚLE     3. 9. 2017 / 13:30 hodin
2. kolo (doma)           Soupeř: LUTOPECNY  NEDĚLE     10. 9. 2017 / 10:00 hodin
3. kolo (venku)          Soupeř: SLAVKOV  NEDĚLE     17. 9. 2017 / 11:00 hodin
4. kolo (venku)            Soupeř: ŽÁLKOVICE  SOBOTA     23. 9. 2017 / 10:00 hodin
5. kolo (doma)           Soupeř: PRAVČICE  NEDĚLE     1. 10. 2017 / 10:00 hodin
6. kolo (venku)           Soupeř: PRUSINOVICE NEDĚLE     8. 10. 2017 / 13:15 hodin
7. kolo (doma)           Soupeř: ZDOUNKY  NEDĚLE     15. 10. 2017 / 10:00 hodin
8. kolo (venku)          Soupeř: LUBNÁ  NEDĚLE     22. 10. 2017 / 14:30 hodin
9. kolo (doma)            Soupeř: BEZMĚROV  NEDĚLE     29. 10. 2017 / 10:00 hodin

MUŽI - PODZIM 2017

PŘÍPRAVKA - PODZIM 2017

ML. ŽÁCI - PODZIM 2017

OLOMOUC 2017



ZE ŽERANOVIC DO PRAHY A ZPĚT

Pro většinu školáků začíná nový školní rok opako-
váním a zvykáním si na nové povinnosti, ale v naší 
škole jsme začátek školního roku pojali trošku jinak. 

A to návštěvou našeho hlavního města PRAHY.

Byla jsem mile překvapena, že o tento poznávací 
pobyt byl velký zájem. Celkem se výletu zúčastnilo 
25 dětí a 4 dospěláci.

Naše poznávání začalo 11. 9. návštěvou ZOO Praha. 
Počasí bylo nádherné, zvířata se nám pěkně před-
váděla a my jsme si vše vychutnali. Druhý den jsme 
odstartovali veselou a čerstvou snídaní, dále pak 
dopravou místní MHD i lanovkou na Petřín. Po vy-
hládnutí smíchem v zrcadlovém bludišti, jsme si dali 
výbornou pizzu u Hladové zdi. Cestu na Pražský hrad 
nám zpříjemňoval nádherný výhled na naši stověža-
tou Prahu. V Královském letohrádku nás čekala vel-
mi milá průvodkyně, která všem půjčila sluchátka. 
Každému do „ouška“ pak vyprávěla staré a zajímavé 
historické příběhy. Poznali jsme Pražský hrad z ji-
ného pohledu a prošli plno krásných zákoutí. Bylo 
úžasné sledovat naše malé cestovatele, jak celé dvě 
hodiny vydrželi vzorně a tiše poslouchat výklad. Jen 
jejich pusinky byly ohromeně otevřeny a očka dych-
tivě vše sledovala. Večer pak všichni masírovali své 
ušlapané nožky.

Poslední den jsme navštívili Muzeum alchymie, kde 
jsme se pomocí čar a pokusů přenesli do dob císa-
ře Rudolfa II. Lahodnou tečku nám přinesly kouřící   
i kouzelné nápoje, které nám dodaly sílu na další   
poznávání  Karlova mostu, Staroměstského a Vác-
lavského náměstí i Havelská tržnice.

Dětem se velmi líbilo cestování metrem, tramvají, 
lanovkou a samozřejmě LEO expressem. Místní oby-
vatele jsme okouzlili barevnými kšiltovkami s nápi-
sem naší školy a hlavně usměvavými, poslušnými   
a bezprostředními dětmi.

Už teď se těším na další  poznávání naší krásné malé 
země.

Za všechny kolegy přeji pohodový a klidný nový 
školní rok.

NAŠE ŠKOLA
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Velmi děkuji za pomoc panu učiteli Ivu Pavlíkovi  
a stejně tak  i Kateřině a Terezce Hubíkové. 

Bez nich by tento pohodový výlet nebyl pohodový 
a úspěšný :) .

Jako každý rok, tak i letos, jsme uspořádali pro 
naše děti hasičský tábor. V prvním červencovém 
týdnu vyvrcholily půlroční přípravy a očekávání se 
stalo skutečností. A opět jsme dodrželi celoroční 
téma, které se již od zimy nese naší činností – vo-
dění medvěda, karneval i divadlo se neslo v duchu 
středověku a rytířů. Nejinak tomu bylo i na táboře.

Na úvod děti přivítala Bílá paní a pasovala je jako 
pážata do své družiny. 

Pážata pak celý týden, za pomoci panošů a rytířů 
(mladších a starších vedoucích) hledala indicie na 
záchranu hradu.

Vyzkoušeli si, jak přežít v lese, což nám názorně 
přijeli předvést profesionální vojáci – jakožto no-
vodobí rytíři. S těmi jsme pak strávili celý den. 
Měli pro nás nachystáno povídání o životě na misi 
v Afganistánu, pak s dětmi vyráběli plastické mapy 
v lese a učili je maskování v přírodě. Skupinky si 
pak namaskovaly jednoho ze svých mladších ve-
doucích a schovali ho v terénu. Ostatní vedoucí 
je pak museli hledat. Bylo to velmi zajímavé a zá-
bavné jak pro děti, tak i pro dospělé. Opravdu je 
vidět nebylo, a skoro jsme na ně šlápli, než jsme 
je odhalili. V dalších dnech děti stavěly strážní 
věže a vyráběly erby i vlajky svých rodů. V krá-

lovském dole hledaly zlato a stříbro a dostaly od 
permoníků zlaté zvonečky. Také si vyrobily vlast-
ní zbroj, kterou pak použily při rytířském turnaji 
před svou královnou. Učily se střílet i jezdit na koni  
v soutěžích. Sbíraly zasloužené hodnosti při službě  
u dvora - Vyháněči krys, Lazebníci, Rosničky, Krmiči 
hlídacích psů a Škrabky si vydělali groše do svých 
měšců, za které pak mohli nakupovat v táborovém 
bufetu. Svoji nebojácnost děti potvrdily při stezce 
odvahy a vše pak oslavily při závěrečné diskotéce.

Z Bílé paní se stala znovu šlechtična, jejíž družina 
neměla chybu.

Týden uběhl jako nic a určitě si to všichni užili.

HASIČSKÝ TÁBOR TAJEMSTVÍ HRADU SMRČNÍK,  
ANEB JAK SE STÁT RYTÍŘEM

Všímavějším občanům určitě neušlo, že se v pátek 
22. 9. naší obcí rozhoukaly hasičské sirény na zá-
sahových vozidlech dobrovolných hasičů z našeho 
okrsku. Tedy Martinic, Horního Lapače, Lechotic a 

Žeranovic. Měli za úkol najít dvě pohřešované oso-
by v lese. Námětové cvičení, které probíhalo pod 
taktovkou SDH Žeranovice, bylo během hodiny 
zdárně ukončeno.

OKRSKOVÉ NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ  22. 9. 2017

                                                          Petra Smolová
                                                          ZŠ a MŠ Žeranovice



2. září proběhly dětské rybářské závody. Těch-
to závodů se zúčastnilo 29 sportovních rybářů. 
Uloveno bylo 41 kusů ryb.

Cenu za nejvíc ulovených ryb získal Zapletal Voj-
těch, který ulovil celkem 6ks ryb o celkové délce 
238cm a vyhrál elektrický gril. 

Tato akce se také podařila a byla velmi příjem-
ným zpestřením a také závěrečnou tečkou za le-
tošními prázdninami.

Ani letos jsme nemohli vynechat tradiční hostýnský 
výšlap.  Děti se v doprovodu rodičů nebo vedoucích 
vydávají na putování do Hostýnských vrchů, aby tam 
přespaly v lese. Je to těžká zkouška i pro dospělé.  
Cestování veřejnou dopravou, na zádech veškeré 
vybavení pro kempování v přírodě a pak dlouhý po-
chod, stavění stanů, táborák… Letos výšlap připadl 
na termín pátek 18. 8. až sobota 19.8. Sešli jsme se 
v Holešově na vlakovém nádraží, odkud jsme jeli vla-
kem do Bystřice pod Hostýnem. Tam nám měl nava-
zovat spoj ke katedrále. Ale až na místě jsme zjistili, 

že byl zrušen. No, to nám to pěkně začalo. Nicméně 
odhodlání bylo silnější, tak jsme se statečně vydali 
pěšky přes město a dál až k úpatí Hostýna. Túra se 
nám prodloužila o krásných 8 kilometrů. Konečně 
jsme došli lesní pěšinou na Jelení louku. Tam jsme 
si vyhlídli své místo ke spaní a postavili stany.  Zná-
mé tábořiště poskytovalo veškerý „komfort“. Ohniště 

bylo již připraveno, jen zapálit donesené klestí. Toho 
se s radostí ujali ti nejmenší, samozřejmě pod dozo-
rem zkušených lesáků. Rozběhli se do lesa, a nanosili 
vše, co v okolí našli ke spálení. Dospělí pak jen vyba-
lili zásoby špekáčků a jiných dobrot. Značně unaveni 
jsme usínali pozdě v noci, na čerstvém vzduchu, ale 
za to nadmíru spokojení. 

Ráno pak pokračovalo naše putování do nejbližší civi-
lizace, kde nám spojka hasičského sboru s hasičskou 
dodávkou, ulehčila od největší batožiny, a zároveň 
přivezla další dvě maminky, které se k nám připojily 
na výletování. Dalším zastavením byl oběd na rusav-
ském Grůni, a pak už jen návrat domů. Ačkoliv una-
veni, určitě spokojeni, se už těšíme na další ročník.  
POCHODU ZDAR!!
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Na úvod bych chtěl připomenout, že první ry-
bářské závody v Žeranovicích proběhly v roce 
1994, takže tohle byl již 24. ročník, a to bez pře-
rušení.

Závod byl s lovem v noci. Začátek v pátek v 18 
hodin a konec  v sobotu ve 14 hodin. Zúčastnilo 
se 75 sportovních rybářů. Uloveno bylo 76 kusů 
ryb, z toho 4 amuři, 1 štika, 1 lín a 70 kusů kapra.

Cenu za nejvíc ulovených ryb získal Václav Sadil 
z Rackové, který ulovil celkem 9 kusů ryb o cel-
kové délce 412 cm a vyhrál mikrovlnnou troubu.

Letošní závody můžeme hodnotit v celku klad-
ně. Až na maličkosti se nevyskytly zásadnější 
problémy, takže si myslím, že můžeme být s prů-
během naší akce spokojeni.

Na 5. místě se umístil Petr Hynčica z Neubuze, 
chytil kapra 58 cm a vyhrál rybářskou stoličku  
a gumáky.

Na 4. místě se umístil Vladimír Hala ze Zlína, chytil 
štiku 60cm a vyhrál rybářský batoh.

Na 3. místě se umístil Luboš Čejka ze Zlína, chytil 
kapra 61 cm a vyhrál rybářský prut.

Na 2. místě se umístil Jaroslav Čechák z Rackové, 
chytil amura 68 cm a vyhrál rybářský prut a navi-
ják.

Na 1. místě se umístil František Švach z Lechotic, 
chytil amura 69 cm a vyhrál 5.000,-- Kč v hotovosti.

Na 4. místě se umístil Diatka Petr, chytil kapra 
57cm a vyhrál krmení a rybářské příslušenství.

Na 3. místě se umístil Zapletal Filip, chytil kapra 
57cm a vyhrál rybářskou stoličku a krmení.

Na 2. místě se umístila Kublová Aneta, chytla 
kapra 60cm a vyhrála rybářský prut a naviják.

Na 1. místě se umístil Němec  Michal, chytil kapra 
60cm a vyhrál rybářský prut, naviják a krmení.

Rybářský spolek Žeranovice



ČERVENEC – ZÁŘÍ 2017

Divílková Marie, Khainová Dana, Dokoupilová Marie,  
Konečná Marie a Tomaník František                               
Petrášová Božena, Andrýsek Vladimír a Odstrčil Josef

Kučerová Milada

Řiháková Anežka

František Šimčík, Matěj Saramák, Pavel Andrýsek,  
Vlastimil Odložilík, Michal Hubík

Všem upřímně blahopřejeme.

JUBILEUM 60 LET

JUBILEUM 70 LET

JUBILEUM 85 LET

JUBILEUM 91 LET

NAROZENÍ

Žeranovice

Zpravodaj obce Žeranovice

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

14.00 -15.00 hod
Prezentace účinkujících  
a jejich doprovodu
15. 00 hod 
Zahájení, přivítání hostů. První kolo 
přehlídky vystupujících
17.00 - 17:30 hod 
Přestávka

17.30 hod 
Druhé kolo přehlídky vystupujících
19.00 hod 
Ukončení řízeného programu
19.00 - 20.00 hod 
Exhibice hráčů
cca ve 20:00 hod 
Volná zábava                     

11. listopad 2017

HELIGONKÁŘI A HARMONIKÁŘI v ŽERANOVICÍCH

PŘIJĎTE SI ZAHRÁT,  POSLECHNOUT, 
  ZAZPÍVAT SI – TĚŠÍME SE NA VÁS
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