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Zpravodaj obce Žeranovice

Milí Žeranovjáci, 

držíte v rukou další (letos druhé) vydání čtvrtletníku Žeranovják. 
Tady se ale dostáváme malinko do kolize, jelikož všichni moc 
dobře víme, že 4 čísla obecního časopisu určitě letos vydat ne-
stihneme. Proto tedy ať počítám, jak počítám, čtvrtletníky budou 
nakonec jen tři. A stejně tak, jak Don Quijote bojuje s větrnými 
mlýny, tak já bojuji s čísly. Ostatně vše, co je založeno na číslech 
a matematice, mi v některých případech přestalo vycházet. On 
totiž člověk postupem let zjistí, že pro život je úplně jedno, jaká 
čísla se skvěla na maturitním vysvědčení, že první vlastní výplata 
může být klidně naprosto mizerná, ale stejně pro nás bude mít 
největší váhu, že šestirychlostní auto má ve finále kvaltů stejně 
jenom pět, protože dát šestku nás napadne asi tak jednou za rok, 
že šestinedělí trvá ve skutečnosti týdnů osm, že i když budeme 
všem tvrdit, že je nám 25, tak kalendář nás velmi rychle vyvede z omylu, že to, co se podle nás stalo před ro-
kem, je už 5 let stará záležitost, že ten hodiny dlouhý sladký spánek pocitově stejně trval jenom jednu minutu, 
nebo že s rostoucím počtem dětí se naše láska nedělí, nýbrž násobí. Náš mozek si to prostě vyhodnotí sám,  
a je to tak správně. A tak nehledejme ve všem nějaké zákonitosti, zkrátka dělejme věci tak, jak nejlépe umíme, 
s dobrým pocitem a láskou. 

Přeji nám všem, aby nám v životě vše vycházelo, abychom se v ničem nepřepočítali, abychom nikde nebyli 
jen do počtu, a hlavně, aby se s námi počítalo.    

Hanka Helsnerová



DĚTSKÝ DEN

 INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA
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V pátek 7. 6. 2019 se konal dětský den na fotbalo-
vém hřišti. Letos byly osloveny a požádány všechny 
místní spolky o zapojení a výpomoc při organizová-
ní tohoto dne pro děti. Bylo připraveno střílení ze 
vzduchovky a z luku, dětmi oblíbený skákací hrad, 
trampolíny, přehazování míčku přes síť, motání 
šňůrky a věšení prádla. Dále si děti mohly vyzkou-
šet hasičské překážky nebo vytvořit velké bubliny. 
Hlavním hostem dne byl kouzelník Radek, to se dě-
tem, ale i dospělým moc líbilo. Mezi další zábavu 
se postarala Zásahová jednotka naší obce se zají-
mavou a poučnou ukázkou hořícího oleje. Nesmě-
lo chybět ani malování na obličej, ovšem největší 
úspěch měla pěnová koupel, kde se děti pěkně vy-
řádily.  Všem spolkům děkujeme za pomoc a těší-
me se na příští rok. 

Kulturní komise obce Žeranovice

Členové zastupitelstva projednali dne 25. dubna 
2019 v rámci programu 4. veřejného zasedání pro-
jekt na vybudování chodníku z lokality U hřiště, 
instalaci nových oken v Sálu U Sedlářů, provede-
ní zemních prací a pokládky vodovodního řadu v 
Třešňových sadech.

Ve čtvrtek 27. června 2019 se konalo v Sálu U Sed-
lářů 5. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice, 
na kterém byly především projednány a schváleny 
bilanční finanční záležitosti za rok 2018., tj. závě-
rečný účet obce, účetní závěrka a výsledek hospo-
daření obce i školy. 

Na následujícím 6. zasedání ZO dne 12. září 2019 
zastupitelé mj. schválili smlouvu s firmou RAPOS 
Holešov na výstavbu objektu sociální bydlení v 
místě současného obecního domku za cenu téměř 
6 milionů korun bez DPH.

Dále projednali dokončení stavby nového plotu ve 
školní zahradě, instalaci elektrického rozvaděče k 
čistírně odpadních vod a nákup kanalizačních čer-
padel.

Bude opraven odvodňovací žlab u domu čp. 200, 
provedena protizáplavová opatření v ulici K Rybní-
ku, nakoupeny reproduktory a napájecí baterie pro 
zkvalitnění poslechu obecního rozhlasu.

Uskuteční se směna pozemků s Mysliveckým sdru-
žením Žeranovice tak, aby areál střelnice se stal 
jeho majetkem a zastupitelstvo také podá žádost 
o dotaci na výstavbu vodovodu od nového zdroje 
pitné vody k Bednárni. 

Kompletní text zápisů ze všech veřejných zase-
dání je k dispozici na internetových stránkách  
www.zeranovice.cz.  
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Jako každoročně, tak i letos, jsme v prvních červenco-
vých dnech odjeli na náš tábor. Prožili jsme týden, ve 
kterém jsme se opravdu nenudili. Se Sherlockem Hol-
mesem a doktorkou Watsonovou jsme vyšetřili loupe-
že šesti bank, na které navazovaly dvě vraždy( Sou-Či-
na a Jindry Hráška), pašování léků Džej-Džejem alias 
Pepou Parníkem, pronásledování pachatelů, výslechy 
podezřelých a svědků, např. svědkyně z banky Lindy 
Obuté nebo myslivce Jardy Kaňoura a odhalení gangu 
"Zavšivených holomků".....naučili jsme se odlévat sto-
py, ohledat místo činu, luštit šifry, vysílat morseovku, 
vypisovat kartotéku, určit identifikaci pomocí otisků 
prstů a vyšetření krve. Pachatele jsme nakonec dopadli 
a k našemu překvapení jím byl sám inspektor Lestrade, 
který nám měl v pátrání pomáhat. Příběh byl tedy za-
motaný, ale vedoucí skupinek se nenechali zmást, vždyť 
jimi byly samé slavné osobnosti- slečna Marplová, in-
spektor Clusoe, detektiv Colombo a strážmistr Topin-
ka. Tito provedli skupinky i všemi bojovými úkoly a též 
stezkou odvahy. Děti byly divoké jako každý rok, a tak 
ani naše zdravotnice nezahálela, kromě odřených ko-
len, štípanců od hmyzu a jiných drobných ranek vytáhla 
též 15 klíšťat. V kuchyni se otáčely dvě kuchařky a vařily 
tak excelentně, že kdo nepřibral nějaké to kilíčko tak 
tam snad ani nebyl. 

V neposlední řadě je třeba vyzdvihnout he-
recké výkony všech aktérů ve scénkách a úžas-
né maskování. Zkrátka, podařený tábor a podě-
kování všem vedoucím s organizací i nováčkům, 
kteří se zapojovali jak jen uměli. Tak zase za rok….  

                Jana Janečková, hlavní vedoucí

TÁBOROVÉ OKÉNKO – TENTOKRÁTE DETEKTIVNÍ

V minulém vydání Žeranovjáku byla vyhlášena 
fotosoutěž. Rád bych pozval všechny, kteří bu-
dou mít zájem se zúčastnit VÝBĚRU FOTOGRA-
FIÍ NA FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ, která pro-
běhne v průběhu října v prostorách zámku.

Fotografie budou uveřejněny v obecním kalen-
dáři na rok 2020.

Rád bych poděkoval oběma soutěžícím, kteří již 
poslali své fotografie. A kdo by článek dočetl až 
sem,tak už ví, že do soutěže stačí poslat pěkné 
foto, týkající se Žeranovic  na mail:  
zeranovice@volny.cz

Výherci budou po zásluze odměněni.         A.V.

I. ROČNÍK        FOTOSOUTĚŽE ŽERANOVICE VE FOTOGRAFII



SLOVO STAROSTY OBCE

MOBILNÍ ROZHLAS
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Za pár dní to bude rok od voleb nového zastupitel-
stva. Bylo to pro mne jako starostu hodně velká změ-
na. Ze  začátku jsem se musel naučit spoustu nových 
věcí. Navázal jsem vztahy se starosty s okolních obcí 
a snažím se s nimi spolupracovat. Čeká mě i celé za-
stupitelstvo spousta práce. Prozatím se nám poved-
lo  vyměnit okna na sále u Sedlářů. Máme zpraco-
vanou studii na rekonstrukci okolí zámku, na kterou 
také navážou sadové úpravy tohoto prostoru,oprava 
střechy a dokončení sanačních prací přízemí zámku. 
Je vybraná realizační firma pro kompletní rekonstruk-
ci obecního domku, kde vzniknou 2 bytové jednotky 
sociálního bydlení pro místní občany. V příštím roce 
i v dalších letech budou pokračovat investice do sálu 
u Sedlářů. Myšlenka zřízení nového sběrného dvoru 
v prostorách čističky odpadních vod dále pokračuje, 
v současné době se vyřizuje stavební povolení. Do 
zdárného konce byla dotažena akce nákupu nového 
hasičského auta. Auto se financovalo s podporou Mi-
nisterstva vnitra částkou 450 000 Kč a Zlínského kraje, 
které přispělo 300 000 Kč. Špatný stav obecních komu-

Vzhledem ke zvýšenému zájmu o zasílání informací  
a požadavků týkající se dění v obci jsem využil výhod-
né nabídky na zkušební roční provoz MOBILNÍHO 
ROZHLASU (www.obec.mobilnirozhlas.cz). Firma se 
zabývá profesionálním sdílením a zasíláním informací 
z obce občanům. 

V současné době zasílám tomu, kdo si zažádal informa-
ce běžným emailem, případně SMS ze svého telefonu a 
jsem si vědom, že to není ideální cesta a ne vždy dora-
zily všechny informace v pořádku. Zkušebním provozem 
MOBILNÍHO ROZHLASU bych rád tuto možnost zkvalitnil 
a ověřil si  zájem o tuto službu. Bude zavedena na zkouš-
ku pouze omezená verze celého systému, pokud by se 
objevil zájem i o jiné možnosti, které aplikace umožňu-
je je možně v rámci zkušebního roku tyto služby zavést. 
Jedná se tedy o informace zasílané emailem, případně 
SMS, pro dříve narozené je možné posílat také SMS s 
možností zvukového přehrání. 

Tyto  informace budou tříděny dle skupin:
 krizové informace
 informace z  obecního úřadu
 kulturní akce
 nabídky místních obchodů 

nikací nás letos donutil do větší investice. Kdy firma 
speciální technologií nerovnosti vyrovnala a povrch 
sjednotila. Intenzivně pracujeme na získání dotací na 
vybudování zemních nádrží pro zachytávání a využí-
vání dešťové vody na hřišti.Projektová dokumentace 
na vybudování Poldru  se s technických a legislativ-
ních důvodů přepracovává, šance na jeho vybudo-
vání s podporou dotačního programu i nadále trvá. 
Byly bychom rádi, kdyby se podařilo získat finanční 
prostředky pro větší investice na hřbitově , náš hřbi-
tov by si zasloužil novou dlažbu, opravu hřbitovní zdi, 
rozvody vodovodu, kanalizace a osvětlení. Situaci 
nám komplikuje současný stav nedostatku projekč-
ních a realizačních firem, které by tyto akci zastřešily.

Soustavně pracujeme a  snažíme se využít dotačních 
programů, abychom mohly vylepšit životní úroveň  
v obci.

A. V.

ZAREGISTROVAT SE do systému je možné osob-
ní schůzkou na obecním úřadě, vyplnění formulá-
ře, který bude možné vyzvednout v obchodě nebo 
dálkovým přístupem přes internet na stránkách:  

www.zeranovice.mobilnirozhlas.cz



5Zpravodaj obce Žeranovice

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC PŘI ZÁPLAVÁCH
Po delší době se dne 24.8.  v ulici u Rybníku odehrála 
mimořádná situace. Díky nepříjemné shodě náhod, 
byla splavena ornice z blízkého pole i s kamenivem  
z polní cesty. Na pomoc s úklidem přijela naše Jed-
notka SDH, ale vzhledem k velkému rozsahu prací 
byla požádána o pomoc i těžká technika. Kus práce 
odvedli i občané z blízkého okolí. Velmi nepříjemné  
a namáhavé bylo, že se tahle situace opakovala znovu 
a to v pondělí 26.8 , kdy úklid trval do pozdních hodin.  
Všem, kdo pomáhali bych rád touto formou poděkoval.

V současné době jsou provedeny provizorní opatření, 
které by měly těmto situacím zabránit. Nicméně za-
stupitelstvem obce byli uvolněny finanční prostředky 
na realizaci proti záplavových opatření.                                                            

A. V.

ODPADY

PŘESTAVBA NOVÉ STŘÍKAČKY PRO MLADÉ HASIČE

Z důvodů celkově neutěšené situace ve světě i u nás v 
republice týkající se odpadů, obec v maximální možné 
míře podporuje recyklaci a zpětné využívání odpadů. 
Do doby než se podaří zřídit nový sběrný dvůr se 
sběrným nádobám v současném rozsahu nevyhne-
me. Na jaře byly sběrné nádoby doplněny o možnost 
odevzdávat přepálený tuk a nebezpečný odpad. Dále 
u obchodu je nové sběrné místo na elektroodpad. 
Vybité baterie a úsporné žárovky můžete odevzdávat na 
obecním úřadě. Pořídily jsme do obce nový kontejner 
pro odevzdávání biologicky rozložitelného odpadu, ten-
to kontejner se nachází nad Třešňovými sady. Tímto žá-
dám všechny, aby zde vhazovaly pouze měkký rozložitel-

V letošním roce nás, poprvé za desítky let, opět bude re-
prezentovat družstvo dorostů. Jsou  to kluci a holky ve 
věku od 14 do 18 let. Jsme velice rádi, že družstvo do-
rostů máme, a věříme, že bude i velmi úspěšné. Ovšem 
má to i jinou stránku a tou je vybavení. Dorosti převzali 
výbavu od mužů, a to včetně speciálního motorového 
čerpadla (stříkačka, mašina). Tato stříkačka má obsah 
2070 ccm. S touto stříkačkou v minulém roce závodila 
i mládež. Jelikož některé závody se překrývají, a hlavně 
stříkačka mužů je na mládež příliš silná a ne zcela vhod-
ná, rozhodli jsme se, že necháme jednu ze starších stříka-
ček o obsahu 1500 ccm  upravit pro potřebu hasičského 
sportu tak, aby vyhovovala mladým hasičům. Upravená 
stříkačka dostala krom kabátu vše nové a má obsah mo-
toru 1800ccm. Takováto přestavba je samozřejmě velmi 

ný odpad jako je tráva nebo shnilé ovoce. Větve, keře a 
jinou dřevitou hmotu, pokládejte mimo tento kontejner.  
Drobný kovový odpad je možné odevzdávat do še-
dých sběrných nádob. Těžší kovové předměty je mož-
né uschovat pro spolek rybářů na obecním domku.  
Jelikož má prosba o odhazování odpadků po obci a 
vkládání odpadu,tak kam nepatří (beton do plastu) ne-
padla na úrodnou půdu musím ji bohužel zopakovat. 
PS: vrchol všeho je nalezení vyhozeného masa zabalené-
ho v igelitových sáčcích u polní cesty. Pokud to byl expe-
riment, požádal bych pachatele ať si experimentuje na 
svojí zahradě.    

 A. V.

finančně nákladná -nová stříkačka stojí okolo 250 000 Kč. 
Nechali jsme proto předělat starší. Přesto nás táto pře-
stavba vyšla na 85 000Kč. Je to velká suma peněz pro 
náš sbor, ale abychom  na závodech v konkurenci uspěli  
byl tento krok nezbytný. Celý tento projekt se nám po-
dařilo realizovat jen díky sponzorům a jejich finančním 
darům. Dárci nám na přestavbu přispěli 35 000Kč. Tímto 
chci všem, co přispěli, poděkovat za podporu naší mlá-
deže, která díky Vám získala opravenou stříkačku kte-
rá, má již dostačující výkon na to aby i my jsme mohli 
patřit mezi nejlepší. Nyní se již začíná trénovat na hřišti 
kde zcela jistě každou středu tato stříkačka bude slyšet.  
Ještě jednou všem děkuji za podporu.

Starosta SDH
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI

FARNÍ POUŤ NA SEVERNÍ MORAVU

Druhou květnovou sobotu jsme se vypravili na 
farní pouť. Náš autobus si to nejprve namířil 
přes Bystřici pod Hostýnem do Příbora, kde jsme 
navštívili překrásný farní kostel Narození Panny 
Marie. Tam jsme slavili mši svatou. Pak jsme se 
zastavili načerpat síly v parku u hradu Hukvaldy 
a naše pouť se blížila k cílovému poutnímu mís-
tu zasvěcenému Panně Marii, poutnímu kostelu 
ve Frýdku. Pomodlili jsme se  litanie a paní prů-

vodkyně nás seznámila s tímto zajímavým pout-
ním místem. Naši pouť jsme zakončili zastávkou 
v Hrabyni, kde se také nachází poutní kostel za-
svěcený Panně Marii, která byla naší průvodkyní 
celou poutí. Děkujeme Pánu Bohu za požehná-
ní a poutníkům za neopakovatelnou atmosféru.  
V modlitbách jsme mysleli i na ty, kteří se z jaký-
koliv důvodů poutě nemohli zúčastnit.

VEČER CHVAL

I letos naše farnost neopomenula spolupráci s Pa-
pežskými misijními díly. Na pomoc lidem v rozvojo-
vých zemích jsme tradičně uspořádali Charitativní 
bazárek. Sběr oblečení a ostatního zboží se usku-
tečnil 29. a 30. dubna. K prodeji jsme využili státní-
ho svátku 1. května, mohlo se tak prodávat dopole-
dne i odpoledne. Jsme rádi, že i letos byl o bazárek 
velký zájem a byla vybrána nemalá částka peněz 
poskytnutá Papežským misijním dílům. Neproda-
né oděvy a zboží byly předány Diakonii Broumov. 
Děkujeme moc paní Janě Žižlavské za skvělou orga-
nizaci bazárku. Nesmíme zapomenou zmínit i akci 
Misijní koláč. Na jaře jsme ho uspořádali v neděli 8. 
dubna a další proběhl v neděli 2. června. Moc děku-
jeme všem šikovným a ochotným pekařkám a pe-
kařům, kteří poskytli své výrobky pro dobrou věc. 

Děkujeme Vám všem, kteří jste koupí misijního ko-
láče přispěli chudým lidem v rozvojových zemích. K 
pomoci lidem v misiích nás vybízí sám papež Fran-
tišek, který říjen letošního roku vyhlásil mimořád-
ným misijním měsícem. Děkujeme i těm, kteří na 
Papežská misijní díla myslíte ve svých modlitbách.

Po mši svaté v pátek 28. června na Svátek Nejsvě-
tějšího Srdce Ježíšova děti, mládež i ostatní farní-
ci poděkovali za zdárné ukončení školního roku. 
Děkujeme všem mladým, kteří se svým zpěvem a 
hudbou poklonili Pánu Ježíši v Nejsvětější Svátos-
ti a vytvořili krásný a radostný večer chval.

POUŤ NA SV. HOSTÝN A DĚKANÁTNÍ POUŤ DO OLOMOUCE

V neděli 30. června se naše farnost vypravila na 
tradiční pouť na sv. Hostýn. Děkujeme všem, kteří 
tuto krásnou pouť zorganizovali. O 14 dní pozdě-
ji, 13. července, se některé rodiny z naší farnosti 
i jednotlivci zúčastnili děkanátní pouti do Olo-
mouce za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní 
povolání. Program poutě probíhal v katedrále sv. 
Václava. Začal modlitbou růžence, pak následo-

POMOC MISIÍM

vala adorace, kterou si připravila kroměřížská 
farnost Panny Marie se svým duchovním otcem 
P. Karlem Hořákem, který byl hostem na našem 
březnovém farním dni. Pouť byla zakončena mší 
svatou s Mons. Antonínem Baslerem. Děkujeme 
všem, kterým osud našich rodin, kněží, řeholní-
ků a řeholnic není lhostejný, a nepřestávají na ně 
myslet ve svých modlitbách.



ZE ŽIVOTA FARNOSTI

SVATOVAVŘINECKÁ POUŤ

I letos v neděli 11. srpna o svatovavřinecké pou-
ti nemohly chybět dvě mše svaté. První, v 8 ho-
din, byla obětovaná za farníky a druhá, v 10 ho-
din, za jubilanty z naší farnosti. Obě celebroval 
otec Radek Němeček. Děkujeme všem, kteří se 

podíleli na organizaci mší, hlavně dobrovolným 
hasičům, krojovaným, lektorům, květinářkám, mi-
nistrantům, hudebníkům, sboru, panu varhaní-
kovi, kostelníkům a všem ostatním, na které jsme  
zapomněli.

TĚŽKÉ LOUČENÍ

V neděli 14. července nadešel smutný oka-
mžik, při nedělní mši se oficiálně s námi rozloučil  
P. Antonín Ptáček, který byl ve své kněžské službě 
„převelen“ otcem arcibiskupem do farnosti Velký 
Ořechov. Celý kostel byl v slzách, když po krátkém a 
výstižném kázání se otec Antonín s každým přítom-
ným rozloučil podáním ruky, při loučení nás dopro-
vázela otcova oblíbená píseň Pošli mě, půjdu já. Od-
poledne už jsme se s otcem Antonínem loučili trošku 
veseleji v zámecké zahradě na přátelském posezení. 
Ačkoli otec Antonín vzpomínal při mši svaté všech-
ny stavební projekty, které se mu s farními radami 
podařilo za 12 let realizovat, možná nám pastorační 
radě dáte za pravdu, že si ho budeme hlavně pama-
tovat jako pana faráře, který nás vždy bezprostřed-
ně srdečně přivítal, kdykoliv jsme za ním přišli. Vždy 
se staral o naše duše neustálou zpovědní službou. 
Když nestíhal svatou zpověď přede mší, protože si 

toho někdy nakládal až moc, tak musela být po mši 
svaté. Také nikdo nesměl z fary odejít bez kněžského 
požehnání, mnohokrát nás vracel z ulice, aby nám 
ho udělil, když jsme na to zapomněli. Přejeme otci 
Antonínu hodně zdraví, Boží požehnání a ochranu 
Panny Marie a sv. Antonína v nové farnosti i na další 
životní cestě.

V neděli 21. července jsme při nedělní mši svaté 
srdečně přivítali otce Radka Němečka, který se  
k nám přistěhoval ze zdounecké farnosti. Připadl mu 
nelehký úkol starat se o naši farnost. Zhostil se ho  
s vervou a elánem a doufáme, že se mu u nás bude 
líbit. Přejeme mu hodně Božího Ducha, Boží po-
žehnání a ochranu.

UVÍTÁNÍ P. RADKA NĚMEČKA ŽEHNÁNÍ AKTOVEK

V neděli 1. září otec Radek požehnal všem školá-
kům, aby je v novém školním roce neopouštělo 
Boží požehnání a Duch Svatý. Kéž se za ně, jejich 
rodiny, učitele a za ty, kteří je opatrují, nepřestá-
váme modlit.

7Zpravodaj obce Žeranovice
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FARNÍ TÁBOR NA PŘÍSTAVU V RAJNOCHOVICÍCH 

Pastorační rada farnosti Žeranovice, foto Lenka Andrýsková

NAŠE ŠKOLA

PRÁZDNINY UTEKLY JAKO VODA A MY SE UŽ OPĚT VŠICHNI SCHÁZÍME VE ŠKOLE

2. září přivítaly nové paní učitelky 41 žáků, včetně 
sedmi prvňáčků. V mateřské škole si spokojeně hraje 
a vzdělává 27 dětí. Nejvíce se žákům líbí elektronic-
ké zabezpečení dveří, děti jim říkají „mluvící dveře“. 
Starší žáci jsou vedeni k větší zodpovědnosti, protože 
si musí hlídat svůj čip k vstupu do školy. Začali jsme 
pravidelně jezdit na plavání, a to celá základní škola 
plus 12 dětí z mateřské školy.

Dokonce jsme už zažili projektový týden "Jablíčko-
vý týden“. Využili jsme školní zahradu a slaďoučké 
plody jabloní nám zpříjemňovaly výuku. V českém 
jazyce žáci vytvořili krásné příběhy a popsaly své po-
znatky o využití těchto plodů. V matematice řešili 
slovní úlohy a rébusy týkající se jablíček.Při hodině 
výtvarné výchovy všechny děti namalovaly voňa-
vé plody. Během tělesné výchovy si žáci zasoutěžili  
v družstvech a překonali plno zajímavých překážek. Na 
zahradě se ze všech stali sadaři, sbírali a trhali jablka, 
která jim nejvíce chutnala. Zkoušeli lisovat mošt, ten 
byl úžasně slaďoučký. Ve škole žáci krájeli jablka a spo-
lečně jsme z nich udělali křížaly i koláče.

Musím říci, že tento týden se vážně podařil. Během 
září se celá obec zapojila do sběru starého papíru, na-
sbíralo se celkem 4 640 kg a obdrželi jsme 3427 Kč, 
které využijeme jako příspěvek na dopravu na školu  
a školku v přírodě. Proto všem moc děkujeme!!!!!

A co nás dál čeká?

Jsme zaregistrováni do evropského projektu Šab-
lony II.,které přinesou všem dětem zajímavé výlety  
a exkurze, budou dotovány některé odpolední krouž-
ky, různé vzdělání pro pedagogy, projektové dny a se-
tkání s rodiči. Můžeme zakoupit více pomůcek jak do 
mateřské školy, do školní družiny i do základní školy.

Také jsme se přihlásili do projektu MAS Partnerství 
Moštěnka, kde si všichni vyzkoušíme být různými ře-
meslníky.

Jednou za dva týdny žáci obdrží ovoce a mléko, které 
nám financuje projekt OVOCE A MLÉKO do škol.

Ve škole jsme se zapojili do projektu Sport ve škole, 
který přinese více sportovních aktivit.

Chystáme se udělat si „Cibulkový den, kde společně 
zasadíme cibuloviny kolem školy, od odborníka se  
o nich dozvíme další zajímavosti.

1. 10. se chystáme navštívit skanzen Modrá. 
6. 11. poslechneme koncert ve Zlíně 
11. 12. pro žáky a rodiče plánujeme poznávací  
zájezd „Habsburská Vídeň“
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Jsem velmi ráda, že se chod školy výborně rozjel, je tady 
pohoda a všichni se zatím do školy těšíme. Rodičům, 
dětem a všem zaměstnancům školy přeji hodně zdra-
ví, velkou trpělivost a stálý úsměv na tváři. Touto ces-
tou bych chtěla poděkovat panu starostovi,školské radě 
a všem školním zaměstnancům za úžasnou spolupráci.  

       Petra Smolová

V mateřské škole jsme zapsali devět nových dětí. Letos 
se zaměříme na rozvoj řeči a správnou výslovnost. Děti 
mají stále větší problémy. Domlouváme se s paní lo-
gopedkou a snad k nám bude dojíždět. Pomohlo by to 
dětem i rodičům. Jinak jsou děti velmi šikovné a jsme 
rádi, že nás v Žeranovicích neubývá.   

                  Zdeňka Fuksová

PŘEKVAPENÍ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

Babí léto pro nás přichystalo krásné teplé počasí. Se 
školní družinou toho naplno využíváme a trávíme s 
dětmi co nejvíc času na školní zahradě. Hrajeme si, 
sportujeme a také pilně sbíráme spadaná jablíčka. 
Bodlinky, které jsme zahlédli při jednom takovém 
sbírání, pro nás byly opravdu velkým překvapením.

Čtyři malí ježci, kteří mají hnízdečko pod „hmyzím 
hotelem“, si nás zvědavě prohlíželi mezi stébly trá-
vy a stejně tak zvědavě jsme sledovali my je. Na-
skytla se nám jedinečná příležitost ježečky dlouhou 

chvíli pozorovat, než zjistili, že na zahradě nejsou 
sami a před nečekanými návštěvníky se ukryli zpět 
do svého pelíšku.      
           Lenka Cholastová

SPOLEK ŽEN ŽERANOVICE

INFORMACE Z ČINNOSTI SPOLKU

Milí spoluobčané,

chtěla bych vám po delší době napsat něco o činnosti 
našeho spolku.V letošním roce, jsme se opět setkávaly 
na obecním domku v naši místnosti, kterou však bu-
deme muset v říjnu opustit, kvůli budování sociálních 
bytů. Je nám to líto, neboť jsme zde zažily hezké chvilky 
a měly jsme tu své soukromí. Nyní se opět nastěhujeme 
na zámek a věřím, že se v budoucnu objeví nějaké vyho-
vující prostory. Na zámku na sále, jsme letos pořádaly 
tři akce a to nejen pro nás, ale též pro širokou veřejnost.

V lednu to bylo pletení z papírových ruliček. V březnu 
nám Antonín Peška povyprávěl o své cestě do Číny a 
v červnu jsme si připoměli u promítání fotek s Antoní-
nem Vynuchalem loňské sté výročí založení republiky. 
Na velkém sále U Sedlářů nám ochotníci z Lukovečka 
zahráli divadlo ,,Limonádový Joe." Další akce proběhla 
na výletišti a jmenovala se ,,Babiččin koláč." K tanci a 
poslechu hrála skupina Orion. Naše děvčata upekla ko-
láče, podávala se káva, zmrzlina, poháry a další občer-
stvení. Ikdyž nám počasí přálo, přišla jen maličká hrstka 
lidí, a to nás velice mrzí, naboť mohla být velice dobrá 
zábava. Pouze tetky z Bohuslavic se dostavily v hojném 
počtu, čemuž jsme byly rády, neboť tam také jezdíme 
na jejich akce.

20 října připravujeme divadlo ochotníků ze Zdounek 
znázvem ,,Na letním bytě." 15. prosince se bude konat 
vánoční koncert Lidečanky. V průběhu koncertu vystou-
pí Martinický soubor Jabloňka. Všechny vás srdečně 
zveme.

Závěrem bych chtěla poděkovat Jarce Smýkalové, kte-
rá odchází z osobních důvodů z našeho spolku. Byla 
zakládající členkou po revoluci a naši dlouholetou 
vedoucí. Její zásluhou máme fotoknihy vzpomínek a 
unikátní zpěvník. Všechny členky děkují a věří, že se za 
námi opět vrátí.

        Krásné babí leto přeje Jitka Řiháková. 
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Okresní hra Plamen začala na podzim bran-
ným závodem, kde jsme se umístili na 8. mís-
tě a požárního útoku CTIF jsme se nezúčastni-
li, protože nás nebyl dostačující počet. Pro hru 
Plamen jsme se rozhodli kvůli dotacím a také pro růz-
norodou činnost, která pokračuje i v zimním období. 
Hra Plamen se skládá z podzimního kola a z jar-
ního kola-kdy také končí po sečtení všech 
bodů ze soutěží. Na jarní kolo jsme se připra-
vovali víkendovým soustředěním v  Holešově. 
Na štafetě CTIF jsme se umístili na 3. místě, štafe-
tu 4x 60m jsme nedokončili, u štafety dvojic opět 3. 
místo a u požárního útoku nás doprovázela smůla-
-krásně rozjetý - ve 14s šla voda, ale proud byl špat-
ně zapojen, a tak 6. místo. Také kontrolovali celoroční 
činnost, jestli splňujeme 4 okruhy - kulturní akce, be-
sedy, brigády, zkoušky odborností a sportovní sou-
středění zápisem v kronice- úkol spíš pro vedoucí :) 
Tento závod byl pro nás ponaučením z chyb, pochope-

ním úplně něčeho nového a příště budeme chytřejší. 
Nakonec body sečteny, při nástupu 18 družstev zněla 
státní hymna a my získali 6. místo. Bereme  to za velký 
úspěch a věřím, že příště bude ještě lepší výsledek.

Opět po čtyřech letech okrskové závody pořádají 
Martinice. Tentokrát ne na hřišti, ale za hasičskou 
zbrojnicí, kde mají krásný prostor a zázemí. Závodů 
se zúčastnili muži, kteří cvičí PÚ i štafetu. Žeranovští 
muži (jedna dívka) v PÚ se umístili na 2. místě, ale se 
štafetou skončili nakonec na 3. místě. Dále  se soutě-
žilo v kategorii dorost, tam naši získali 1. místo. Starší 
žáky nemáme. A v kategorii mladších žáků se druž-
stvo A umístilo na 2. místě, družstvo C na 5. místě a 
družstvo B na 6. místě. Konečně slunečný den jsme 
si řádně užili a zahájili požární sezónu.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŽERANOVICE

OKRESNÍ KOLO HRY PLAMEN / 11. 5. 2019 V CHROPYNI

OKRSKOVÉ ZÁVODY / 18. 5. 2019 - MARTINICE

aneb rekapitulace dalšího proběhlého období v našem sboru:

VAVŘINECKÉ HODY 2019 POHLEDEM SDH

Děkujeme všem, co přišli podpořit letošní Vavřinecké 
hody. Počasí vyšlo, a v areálu bylo pořád plno celé tři 
dny. Náš záměr – přesunout hlavní „bigbítovou“ ho-
dovou zábavu na páteční večer vyšel. Přišli se s námi 
pobavit i mnozí, kteří už několik let na nedělní zábavu 
přijít nemohli, především z důvodu pondělních pracov-
ních povinností. A nám se touto změnou otevírají nové 
možnosti ohledně plánů, jak oživit hodové dění.

Tak snad zase příští rok společně oslavíme na hodech 
120 výročí SDH. Těšíme se, děláme to přece pro vás. Aktuální členská základna
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Těchto závodů jsme se zúčastnili poprvé v kategorii 
mladších žáků. Vloni starší žáci získali 5. místo. Těchto 
závodů se zúčastnilo dohromady 18 družstev. Celkem 
bylo 13 závodů a při každém závodě se získávají body, 
které se sečtou, a družstvo s nejvíce body vítězí. 9. 5. v 
Rymicích tato soutěž začala a 7. 9. na Machové skon-
čila.

S družstvem A jsme odsoutěžili 12 závodů, někdy to 
bylo opravdu náročné. Každý víkend dvoje i troje zá-
vody. Celou bodu se nám nějak dařilo, bojovali jsme o 
4. a 5. místo, ale bohužel ne pokaždé se sešel sehraný 
tým, nahrazování dětí z mladších bylo znát třeba jen 
v sekundách, ale v této soutěži to dělá hodně. Ale je 
pochopitelné, že každý nemůže věnovat všechny a celé 
víkendy hasičskému sportu. Každý má rodinný život a 
jsou i oslavy, přijímání, ale bohužel přišly i nemoci a 
zlomeniny. Bohužel jen o 7 bodů nám uniklo 5. místo - 
družstvo A je na 7. místě.

Družstvo B jsme původně ani neměli v plánu přihlásit, 
ale nějak omylem se to stalo. Ti odsoutěžili jen 6 závo-
dů a skončili na 12. místě.

Vím, že všechny 
mrzí pouhých 7 
bodů, všichni se 
moc snažili, děti 
trénovaly, rodiče 
se snažili vyhovět 
a skloubit rodinné 
programy, a pro-
to jsem všem za 
jejich píli vděčná. 
Gratuluji družstvu 
A, které už na jaře bude za starší žáky, budou to mít 
jistě těžké, vše zase jiné a ve své kategorii nejmladší, ale 
věřím, že to zvládnou. Družstvu B také gratuluji a věřím, 
že nás v příštím roce velmi mile překvapí.

V Záhlinicích na nočních závodech v pátek 13. 9. jsme 
krásně ukončili sezónu v požárním útoku, družstvo A 
získalo 2. místo. Ze závodů z požárních útoků jsme za 
sezónu vysoutěžili 5 pohárů.

Nyní se připravujeme na podzimní kolo hry Plamen. 
  Simona Zapletalová, vedoucí dětí

ZÁVODY POŽÁRNÍHO ÚTOKU O STŘEDOMORAVSKÝ POHÁR

ČINNOST A ZÁVODY NAŠEHO DOROSTU

Ihned po ukončení sezóny starších žáků, v roce 2018, 
jsme začali řešit, co dál. Jelikož děti už věkem nespl-
ňovaly pravidla a už nebyly dětmi, padla volba přejít 
o “úroveň výše” a to do kategorie Dorostu. Začátkem 
roku se začaly řešit organizační věci, jako například kdo 
kam půjde, co chybí dokoupit, co vylepšit na mašině 
atd. Jakmile bylo vše v průběhu mesíců vyřešené, a 
začalo se nám zlepšovat počasí, vyrazili jsme na hřiště 
započít novou éru SDH Žeranovice v další kategorii. 

Když si tým tzv. “osahal” delší savice, těžší hadice a sko-
ro dvojnásobnou vzdálenost trati, vyrazili jsme vstříc 
novému dobrodružství. Rozhodli jsme se pro účast na 
Zlínské Lize Požárního Sportu(ZLPS) a bohužel prvního 
závodu v Lukově jsme se nemohli zúčastnit, protože 
náš trenér skončil na pohotovosti. Takže první závody 
v kategorii Dorost nás čekaly až 18. 5. A to na okrsko-
vém cvičení v Martinicích. I díky chybám soupeřů se 
na prvních závodech v životě v této kategorii podařilo 
ukořistit první místo. Dorostenci si zde vyzkoušeli i běh 
na 100m překážek. V průběhu roku jsme se zúčastnili i 
dalších závodů ZLPS, kde se nám moc dobře nevedlo, 
není se čemu divit, byl to pro nás skok do “velkého svě-
ta” a proto jsme tuto sezónu pojali jako zkušební, aby-
chom zjistili, co a jak. S tímto týmem jsme se zúčastnili 

i několika vybraných soutěží na 2B v kategorii mužů, a 
na několika nočních závodech poháru Nočních soutěží. 
Sezóna to byla vskutku povedená, naučná a dokonce 
se neobešla ani bez zranění, kdy naše jediná děvčica v 
týmu, košařka Barča, na předposledních závodech uk-
louzla a skončila na úrazovce se sádrou na noze a nara-
ženými žebry. 

Rány se zhojí, zkušenosti vstřebají a tým dorostenců se 
v roce 2020 opět zúčastní ZLPS a vybraných souteží ji-
ných lig a bude se snažit bojovat o příčky nejvyšší.

  Matyáš Charvát, trenér dorostu
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Víkendové soustředění jsme uspořádali v Holešově ve 
spolupráci s holešovskými hasiči a jejich mládeží. Letos 
soustředění bylo poprvé, a to proto, že máme spous-
tu dětí a nestíháme se jim  na trénincích tak věnovat, 
jak bychom chtěli, potřebovali a hlavně nemáme pro-
story a čas na přípravu štafet. Účelem bylo děti ne-
násilnou formou naučit vše pro hru Plamen (pro jar-
ní kolo), užít si legraci a stmelit se  - být jeden tým. 
Myslím, že jsme si všichni víkend užili. Naučili jsme se 
štafetu dvojic, štafetu CTIF, štafetu 4x60m. Trénovali 
jsme noční požární útok, který je pro děti zajímavý a 
výjimečný. Poznali jsme nové kamarády a jejich hry a 
my jsme je naučili naše oblíbené hry a táborové písně.

Před návratem domů nás seznámili s technikou profesi-
onální hasiči z Holešova- bylo to velmi zajímavé a pouč-
né.Snad se nám podaří tuhle akci opakovat.

VÍKENDOVÉ SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ MLADÝCH HASIČŮ / 3. - 5. 5. 2019 V HOLEŠOVĚ

HOSTÝNSKÝ VÝŠLAP 

I když jsou prázdniny plné různých akcí a rodinných 
dovolených, nenecháme si ujít náš již tradiční výlet na 
Hostýn s přespáním na Jelení louce. Cesta vlakem do 
Bystřice a autobusem na Hostýn proběhla téměř dle 
plánu, až na menší zdržení v Bystřici, kde navazující au-
tobus ke vlaku nám ujel, a museli jsme čekat na další. 
Po návštěvě baziliky a menším občerstvení na Hostýně 
jsme se vypravili na cestu k tábořišti, výjimečně s leh-
kými batohy, protože se nám podařilo dopravit stany a 
spacáky autem až k Jelení louce, a druhý den i odvézt 
domů. Po postavení stanů jsme rozdělali oheň, opekli 
špekáčky a dlouho do noci seděli u ohně s dobrou nála-
dou, zpěvem a vyprávěním. 

Po snídani a ranním úklidu jsme se vypravili na oběd 
na Rusavu. V lese jsme si připadali jako v pohádce, všu-
de rostla spousta hřibů. Po dobrém obědě na Grůni 
už nás čekal jen pochod z Rusavy domů. Cestou jsme 
ještě fandili borcům na kole z Rusavské padesátky.  
Všichni jsme se ve zdraví vrátili domů, a můžeme smě-
le říct, že i počasí našemu výšlapu přálo, neboť velká 
bouřka začala až čtvrt hodiny poté, co jsme přišli domů. 
Všichni se těšíme na další, už sedmý ročník.

Žeranovice hledají ...
Rád bych touto formou požádal případné kandidáty,
kteří by měli zájem se zhostit velice nevděčné funkce, 
aby mne kontaktovali na tel. čísle +420 724 778 317.

Jedná se o pozice OBECNÍHO KRONIKÁŘE a ÚDRŽBU ZELENĚ v prostoru hřbitova a  v okolí kostela.
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Jednoho mrazivého dne, když spoustu  z vás nabírá vá-
noční atmosféru, se sejde pár nadšenců u čaje s rumem 
a při takové  chvilce vznikne nápad, který se pak spo-
lečnými silami rozvine v něco velkého.  Během zimy se 
vše piluje. Proběhne spoustu schůzek,na kterých se vše 
ladí  a rozvíjí se téma BOJE DOBRA PROTI ZLU.  Začíná 
se prodlužovat den  a datum pálení čarodějnic se velmi 
rychle blíží. Je na čase nachystat čarodějnici, a bychom 
si  mohli bezpečně opéct špekáčky je vyrobena ze slámy 
a krepového papíru . Pár dní před samotným pálením 
se s pomocí hasičů, tatínků a přátel postaví strašidelný 
stan.Aby stan měl tu správnou strašidelnou atmosféru 
je potřeba mnoho kartonů a nespočet metrů tmavé lát-
ky.  Samotná výzdoba a dekorace stanu zabere celý den. 

Některé dekorace do stanu nám vyrobili děti ve školní 
družině jiné jsme museli koupit. I přes velmi chladné a 
deštivé počasí naše práce nepřišla nazmar a velmi nás 
potěšilo, že přišlo spoustu našich dětí , ale i  dětí s okol-
ních vesnic. Realizace tohoto dne je velmi náročná pro 
nás i naše rodiny,ale tento den si užívají nejen děti ale 
i my. Letos máme poděkování dvě: Děkujeme všem co 
za námi přišli i v deštivém počasí a zvláštní poděkování 
bychom chtěli věnovat všem, kteří se podíleli na stra-
šidelném stanu ať už zapůjčením nebo zprovozněním 
zvláštních zvukových efektů tak i poskytnutím dalších 
strašidelných exponátů. A jak jinak už to v pohádkách 
bývá tak dobro nakonec zvítězilo  nad zlem.   
       Žeranovské maminky

CO JSOU ČARODĚJNICE A JEJICH TRADICE

Noc čarodějnic, Filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo 
Beltine, Slet čarodějnic to jsou všechny možné názvy na 
den Pálení čarodějnic. Jedná se o velmi starý a lidový zvyk, 
kdy se lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara.  
Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána za magickou. 
Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnic-
ký sabat. Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených 
místech zapalovaly ohně. Postupem času se z těchto ohňů 
stávalo „pálení čarodějnic“.

Pálení čarodějnic je starý německý lidový zvyk, který se do-
choval do dnešních dob a souvisí se symbolickým zaháněním 
(spálením) všeho zlého, negativního, temného a nečistého. 
Lidé dříve věřili tomu, že v tuto noc čarodějnice mají neoby-
čejnou moc a sílu a všude poletují na koštětech, rovněž se 
báli toho, že jim čarodějnice poškodí jarní úrodu či omámí 
dobytek. Večer se dveře vrat zdobily zelenými větévkami. 
Pověst totiž vypráví, že apoštolové Filip a Jakub byli chyceni 
na svých cestách Židy v jednom domě, kteří si jej označili ze-
lenou větévkou, aby s jistotou věděli, krerý dům to je. V noci 
však anděl položil stejnou větévku za vrata každého domu, 
aby Židy zmátl. Apoštolové tak mohli díky andělské pomo-
ci utéct. Valpruga podle pověstí to byla křesťanská světice, 
která chránila před čarodějnicemi a zlými kouzly.  Podle his-
toriků existovaly i hodné čarodějnice, které se věnovaly by-
linkářství, magii a přírodní léčbě nemocí. Lidé před čaroděj-
nicemi bránili i svá obydlí – např. před dům se skládaly drny, 
trní a větvičky-čarodějnice musela všechny stébla nejprve 
spočítat a to jí trvalo až do rána a její moc pominula. Stáje 
a chlévy se obsypávaly pískem, na dvůr se zapichovali trnité 
pruty, vidle či cokoli ostrého, aby se poranily. Nechali je po-

kropit svěcenou vodou nebo ozdobili dům květy ze šeříku. 
Jedním ze způsobů, jak zahnat čarodějnice, bylo také prás-
kání biči, řinčení kovovými věcmi či střílení z pušek nebo i 
tak zvané vykuřování, nejčastěji za pomocí kadidla. Na Čaro-
dějnice lidé také staví vatry a do ohně pak rituálně odhazují 
symbolické sošky, postavy čarodějnic – taková čarodějnice 
je například hadrová, vycpaná slámou, či v kombinaci dřeva 
a látky atp. Ale i samotné pálení hranice je spojeno s množ-
stvím tradice. Chlapci a děvčata přeskakovali žhavé uhlíky, 
aby se zajistila jejich plodnost i zdraví. Pokud oheň přeskočil 
chlapec a dívka ruku v ruce, zůstali pak po celý život svoji. 
Tato noc je obyčejně označována za nejplodnější noc v roce 
a kdo byl v této době počat, měl by být šťastný po celý svůj 
život. Dále se zapalovala košťata a vyhazovala do vzduchu, 
což mělo odehnat právě čarodějnice létající na koštěti. Nikdy 
na hořící koště, ale neukazujte prstem! Čarodějnice letící ko-
lem by vám ho mohla urazit. Přestože těmto pověrám dnes 
věří jen malé děti, oslavy tohoto svátku se dochovaly. Dnes 
se v předvečer staví hranice z dříví, která může mít na vršku 
figurínu čarodějnice. Se stmíváním se hranice zapalují, což 
symbolizuje očištění od všeho zlého. Součástí oslav je rov-
něž opekání buřtů, popíjení a tanec. 

ŽERANOVSKÉ MAMINKY

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30. 4. 2019
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KÁCENÍ MÁJE

Již 3.rokem se koncem května propojilo krásné venkovní 
prostředí Zámecké hospůdky, poskytující občerstvení i 
příjemné posezení, s chutí místních „žeranovských mami-
nek“ uspořádat občanům obce nějakou zábavu, při které 
se mohou sejít, posedět, zhlédnout vystoupení, poslech-
nout muziku a třeba i využít tanečního parketu. V tako-
vém duchu jsme byly kdysi požádány panem Tomaníkem, 
abychom kácení máje doprovodily svým programem. Prv-
ní roky byl program zaměřen na to nám nejbližší a to na 
naše děti. Letos jsme chtěly být trochu, nebo spíše hodně 
inovativní a ukázat občanům Žeranovic něco, co tady ještě 
anebo už dlouho nebylo. A proto se již měsíce dopředu 
rozjel kolotoč plánování, domlouvání jak samy mezi se-
bou, tak s panem Tomaníkem, který i vše sám financoval.

Tradičně jsme pak květnové sobotní večery trávily s dětmi 
hlídáním máje u táboráku s kytarou nebo při promítání 
letního kina. 

Vrcholem našeho snažení se stala poslední květnová so-
bota. Pro diváky byla připravena „Výstavka“ zvířat od míst-
ních chovatelů, kde byli k vidění králíci, slepice a kohouti 
několika plemen, holubi, indičtí běžci, křepelky i morče. 
Hlasovalo se o nejsympatičtější zvířátko, jehož chovatel 
byl oceněn památečním pohárem.

Hlavní bod programu započal, když do zámecké zahrady 
vešlo stádečko koz a několika hus doprovázených černo-
bílými psy a mužem v úboru pasáčka s píšťalkou v ústech. 
Byl to pravý valašský bača z Lidečka, pan Vojtěch Molek, 
který nám přijel ukázat, co jeho psi dovedou. Dozvěděli 
jsme se, že jsou to borderkolie, které jsou speciálně cho-
vány právě pro práci se zvířaty. V několika ukázkách po-
mocí dětí, které bačovi dělaly „živou ohradu“ jsme se o 
tom mohli sami přesvědčit. Pan Molek s dětmi zpíval, učil 
je „řvát jak na lesy“, tančili s kozami, s mladou husopaskou 
pak i s husičkami. S bačou přijela i jeho dcera, která má 
kozí farmu a předvedla nám výrobu sýrů. U jejího stolečku 
jsme si pochutnali na sýrech různých příchutí a bylo mož-
né si je i zakoupit. Bača hned v úvodu říkal, že nám přijel 
ukázat „kozy svojí dcery...“. Řada pánů pak byla nakonec 
z jeho vystoupení velmi zklamána. :-) K vlastnímu kácení 
máje jsme přistoupili jak jinak, než humornou scénkou, ve 

které hajný (Mirek Zapletal) na naší májce objevil kůrovce 
a nakonec po krátkém telefonátu Milanovi ji skácel k zemi. 
V tom okamžiku mezi diváky vešel tažný kůň se svým ko-
čím, který kmen padlé májky odtáhl bokem. Kočím byl pan 
Milan Rektořík se svým koněm Aronem. Dozvěděli jsme se 
o nich pár zajímavostí, třeba i to, že Aron se stal vítězem v 
těžkém tahu na závodech chladnokrevných koní v Martini-
cích. A tak jsme se jej rozhodli vyzkoušet. Zapojila se velká 
část diváků, museli jsme i prodloužit řetěz, který měl Aron 
zapřažen a spustilo se přetahování. Aron nejprve prohrá-
val a nechával se táhnout diváky dozadu, přece jen dřevo 
v lese mu necouvá… . Pak ale na povel kočího zabral tak, 
že všichni popadali na zem a vyhrála koňská síla.

Program jsme ukončili vyhlášením nejsympatičtějšího zví-
řátka „výstavky“. Vítězem se stal pan Antonín Konečný se 
svou samicí králíka s malými králíčky. Pan Konečný nám 
pak vylosoval vítěze špičky máje, nazdobené, jak jinak než 
uzeninou. V průběhu celého odpoledne se mohli diváci 
zastavit i u stolku, kde jim přiblížil pan Miroslav Odstrči-
lík něco o včelkách, měli možnost ochutnat med i něco 
ostřejšího. U dalších stolků si mohli zase přečíst něco o 
pasení ovcí a borderkoliích, dále pak o práci tažných koní 
a byl zde vystaven i chomoutový koňský postroj.

Přestávky v ukázkách vyplňovala skvělá kapela AZ Band, 
která nám hrála i po skončení programu do večerních ho-
din a krásně tak doladila celý den.

Chtěly bychom velmi poděkovat všem chovatelům za za-
půjčení zvířat a samozřejmě i všem účinkujícím, kteří se 
do akce zapojili. Divákům díky za účast a tím i podporu 
toho, o co se snažíme, aby se u nás v obci „něco dělo“.     

                              Děkujeme za „žeranovské maminky“ Z.A.

pozn.: Během téměř celé akce byl přítomen i kamera-
man České televize, který natáčel materiál pro nový díl 
pořadu Náš venkov, věnovaný právě bačovi, panu Mol-
kovi. Tento díl se pod názvem Valašský zvěřinec vysílal 
na ČT2 již v červnu, je ale nadále dostupný na internetu:  
www.ceskatelevize.cz/porady/1097944695-nas-venko-
v/419235100041006-valassky-zverinec/, a byly v něm 
použity i záběry ze Žeranovic.

VIII. ŽERANOVSKÝ BAZÁREK

21. září 2019 uspořádaly žeranovské maminky další ba-
zárek dětského zboží. Celkem bylo obsazeno 61 sto-
lů a to maminkami ze Žeranovic, přilehlého okolí, ale 
také z Kroměříže,Zlína nebo dokonce Opatovic. Jsme 

rády, že můžeme zprostředkovat prodej oblečení za 
pár korun. Děkuji všem za  pomoc při chystání sto-
lů nebo samotném sobotním prodeji a zastupitelstvu 
obce za poskytnutí prostor k tomuto účelu.   

         Žeranovské maminky 
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VIII. ŽERANOVSKÝ BAZÁREK
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KVĚTEN - ZÁŘÍ

Bojnaská Jaroslava, Zavadil Ladislav, Zavadilová Marie

Šubová Hana, Zapletalová Anežka, Vydrová Jana, Andrýsková Evženie, Zapletalová 
Ludmila

Boček Josef, Němcová Alena

Všem jubilantům upřímně blahopřejeme.

JUBILEUM 50 LET

JUBILEUM 60 LET

NAROZENÍ

JUBILEUM 75 LET

Žůrková Pavlína,  Figová Stanislava, Wunderlová Pavla, Kakašová Michae-
la, Vajda Milan, Kakaš Robert

Šidlíková Klára, Gazárek Václav

JUBILEUM 70 LET Smýkal Josef, Panáčková Marie, Odstrčilová Marie

Divadelní spolek ze Zdounek
Vás zve

na divadelní pøedstavení

Na letním bytì

Nedìle 20. øíjna 2019 v 17 hod.

Žeranovice, sál U Sedláøù
Vstupné dobrovolné

JUBILEUM 65 LET

JUBILEUM 55 LET Janochová Eva, Řihák Vladimír, Řihák Zdeněk, Žůrková Blanka, Klimková Iveta

ŮMRTÍ Anna Zavadilová, Josef Němeček, Marie Jakubíčková, Františka Klimková

Žeranovják - periodický tisk územního  
samosprávného celku. 
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