
Milí Žeranovjáci, 

vkročili jsme do adventu, který je dobou velmi důležitou. Ať už 
jsme věřící nebo ne, advent s sebou nese cosi zvláštního, význam-
ného, krásnou atmosférou protkaného… I když se předvánoční 
čas stává mnohdy během o závod (protože je samozřejmě vše 
potřeba stihnout), nákupním šílenstvím (protože je samozřejmě 
vše potřeba nakoupit), pečícím maratonem (protože samozřej-
mě nestačí 5 druhů cukroví) a uklízecí mánií (protože na Vánoce 
samozřejmě musí být umytá okna), tak jsem na druhou stranu  
i čím dál častěji svědkem milých setkání, pozastavení se nebo vlíd-
né promluvy. Kolem sebe vidím krásné projekty typu Ježíškových 
vnoučat, sbírek pro opuštěná zvířata, charitativních koncertů  
a další. A nejenom že tyto projekty existují, ony jsou i úspěšné  
a hojně navštěvované. Myslím, že to nakonec s námi ještě ne-
bude až tak zlé. Vždy, když vidím úsměv na tváři, jiskru v oku 
nebo slzu štěstí, tak vím, že svět je ještě v pořádku. Přeji vám 
všem, aby těch úsměvů i jiskřiček bylo co nejvíce. A to neje-
nom teď, ale také u vánočního stromečku, a také v příštím roce,  
a nejlépe každý jeden den. 

PS: Jo a ta okna nejspíš taky umyju. Protože i když už v Žeranovicích nebydlím, zůstala jsem duší „Žeranovjačka“,  
a tak se i v Holešově okna stále myjí na Vánoce, na jaře a na Vavřinca :-)

Hanka Helsnerová

Žeranovják
obce Žeranovice

3/2019
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TRADIČNÍ ZAHÁJENÍ ADVENTU 
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V Žeranovicích jsme zahájili adventní čas milým setkáním 
na obecní návsi. Je krásné, jak se tato tradice, na které si 
dovolím trošku lpět, udržuje, ba co víc, neustále se obo-
hacuje. Jako dnes si pamatuju, jak jsme tradici rozsvícení 
stromečku před devíti lety zahájili. Svařák, uvařený u ba-
bičky na plotně, se tehdy nosil ve džbáncích. Nyní už si to 
bez várnic neumíme představit. Lidí tehdy přišlo jen pár 
domácích, nyní už se sjíždějí i z okolí. Jarmark, který sice 
nebyl součástí od prvního ročníku, se také dost rozrostl. 
Dětí také vystupuje stále více. Ale víte, co se nezměni-
lo? Píseň Půlnoční, která se vždy tradičně rozezní po sa-
motném rozsvícení stromu. Ta snad nechyběla ještě na 
žádném ročníku (Díky, Edo :)). Krásné je také to, že se 
umíme sejít a popovídat si. Posedět si u svařáku nebo 
u guláše od myslivců. Poslechnout si šikovné děti z naší 
školy a školky. Zastavit se a chvíli rozjímat při zapálení 
první adventní svíce. Takové chvíle jsou k nezaplacení  
a já za ně velmi děkuji. (I když letos se to zrovna té mojí 

malé ratolesti příliš nelíbilo, nezoufám, užila jsem si to 
i tak.) Velké poděkování patří všem, kteří se o zorgani-
zování akce zasloužili. Děkujeme, že jste zasadili krásný 
strom, který bude na důstojném místě růst hlavně pro 
další generace. Děkujeme také všem, kteří vystupovali. 
Vykouzlili jste nám úsměv na tváři. Poděkování letí také 
všem prodejcům, kteří nám pomohli vyřešit strasti se 
sháněním drobných dárků. A v neposlední řadě posí-
láme velký obdiv a poděkování našim myslivcům, kteří 
nejen že se postarali o potěšení našich mlsných jazýčků, 
ale hlavně udělali milé gesto. Za veškerý výtěžek z prode-
je guláše a pochutin totiž nakoupí interaktivní pomůcky 
do lesní pedagogiky a trvale je zapůjčí žeranovické škole. 
Děti tak budou mít zase o krůček blíže k přírodě, budou 
ji poznávat a třeba si jí budou i více vážit. Ještě jednou 
díky vám všem. 

Hana Helsnerová



SLOVO STAROSTY
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Kalendář tak rychle otáčí své stránky, že jsme se ani 
nenadáli a je tu opět vánoční čas. Čas, kdy si děti píší 
dopis Ježíškovi a doufají, že jim opravdu donese to, co 
si přály, a samozřejmě i něco navíc. Ženy se dostáva-
jí do stavu naprostého šílenství a neví, jestli opravdu 
stihnou vše uklidit, napéct, nakoupit a nachystat. Na-
opak muži toto období nějak neřeší a užívají si přípravy 
po svém a tajně doufají, že opravdu stihnou shlédnout 
všechny pohádky a sníst všechen bramborový salát.

I naše obec se nám krásně rozsvítila vánočními světýl-
ky, což vybízí k podvečerní procházce.

Ani na obecním úřadě se nezahálí. Stihli jsme uspo-
řádat vánoční jarmark a rosvítit trošku netradiční vá-
noční stromeček. Pilně se připravuje rozpočet na pří-
ští rok a práce na rekonstrukci obecního domku jsou  
v plném proudu.

A teď už nastal čas, abych i já napsal záverečnou teč-
ku a popřál vám všem krásné a hlavně klidné prožití 
svátků vánočních a do nového roku spoustu zdraví.

Starosta obce Antonín Vyňuchal

ZÁKAZ PONECHÁVÁNÍ  
PSÍCH EXKREMENTŮ

OBČANÉ, UDRŽUJTE ČISTOTU V OBCI A UKLÍZEJTE 
PO SVÝCH PSECH.

120 ks sáčků na psí exkrementy se finančněpohybuje  
kolem 70 Kč. Pokud si to nemůže z finančních důvodů  
někdo dovolit, rádi uvítáme osobní návštěvu na OÚ  
a pokusíme se problém vyřešit.

A. Vyňuchal a J. Vojáček



FEJETON

TAK TROCHU Z VELKÉ POLITIKY

Protože mám nejvyšší kvalifikaci na téma vedení armády 
nebo historie vojenství – vlastním modrou knížku, chtěl 
bych se zmínit k tomuto tématu a k vlastenectví. Tento-
krát to bude o vojákovi, který jako jeden z mnohých se 
zasloužil o to, že naše generace mohla prožít život v míru. 
Otec mu zemřel když mu byl sotva jeden rok  na následky 
kopnutí koněm. Po absolvování základní školy získal na 
zemědělské škole agronomické vzdělání, které si doplnil 
v Rakousku o specializaci vinařství. V r. 1915 narukoval 
na ruskou frontu, kde téhož roku přešel do zajetí. Absol-
voval odborný výcvik a přihlásil se do československých 
legií. Účastnil se bitev u Zborova, Bachmače a bojoval 
proti Rudé armádě o sibiřskou magistrálu. V legiích byl 
povýšen na poručíka, později kapitána. Do vlasti se vrátil 
transportem přes Japonsko, Tichý oceán, Panamský prů-
plav a USA. V r. 1920 v hodnosti kapitána nastoupil do 
posádky Jana Žižky v Kroměříži. V roce 1923 se oženil, byl 
převelen do Užhorodu, zde se mu narodil syn Miroslav 
a dcera Zoe. Stále si zvyšoval kvalifikaci odbornými kur-
zy, naučil se maďarsky, z maďarštiny vykonal v Bratislavě 
zkoušku. To byl jeden z důvodů, proč byl pověřen výukou 
na Vojenské akademii v Hranicích (1931-1934).  Po tomto 
období byl povýšen na podplukovníka a sloužil opět na 
posádce v Kroměříži. Byl pověřen přípravou všeobecné 
mobilizace, v březnu 1939 musel však předat kasána Jana 
Žižky Wermachtu. V témže roce odešel ilegálně do Pol-
ska a doma zanechal celou rodinu. V Krakově velel sku-
pině cca 700 vojáků a důstojníků v ustavené Legii Čechů  
a Slováků. Po porážce Polska byl Legii poskytnut azyl v So-
větském Svazu v internačním táboru. Po napadení SSSR 
hitlerovským Německem s 93 důstojníky a poddůstojníky 
se zasloužil o formování 1. Československého armádního 
sboru. Sbor musel být zařazen do struktur Rudé Armády. 
Tvořili jej Češi, Slováci, Rusíni, Židé, němečtí a maďarští 
antifašisté, sbor příjímal rovněž ženy. Skupina se rozrost-
la do velikosti brigády a později praporu. Před odchodem 
na frontu byl povýšen na podplukovníka. Zúčastnil se 
bojů u Sokolova, Karpatsko - Dukelské operace. Podílel se 
na osvobození Krakova, Slovenska a východní Moravy. Po 
válce byl jmenován ministrem národní obrany a v srpnu 
1945 byl povýšen do hodnosti armádního generála. Jeho 
vojenská kariéra zaměřená proti německým okupantům 
byla poznamenána osobními tragédiemi. V koncentrač-
ním táboře Mauthausenu byl umučen jeho sedmnácti-
letý syn Miroslav. Oba bratři manželky Ireny byli rovněž 
popraveni včetně jeho synovce v koncentračním táboře 
Ravensbruck. Manželku Irenu a dceru Zoe ukrývali po 
dobu války obětaví lidé na jižní Moravě. Po 2. sv. válce  
v padesátých letech byl hodnocen jako nespolehlivý 
(přestože v r.1948 vstoupil do KSČ). Postupně byl zbavo-

ván všech funkcí a dán do důchodu. Vrátil se do rodné 
obce, kde pomáhal zakládat JZD, ve kterém pracoval jako 
účetní. V r. 1954 byl rehabilitován, ale do politiky se už 
nevrátil, přestože mu bylo nabízeno. Byl aktivním členem 
Svazu protifašistických bojovníků a Svazu českosloven-
sko – sovětského přátelství. Věnoval se psaní pamětí. Po 
letech v ústraní kandidoval na návrh Alexandra Dubčeka 
na  presidenta republiky. Návrh byl podložený činností 
ve Svazu protifašistických bojovníků. V březnu 1968 byl 
zvolen tajnou volbou (282 hlasy ze 288 hlasujících) pre-
sidentem ČSSR. Se srpnovou invazí byl seznámen 20. 8. 
1968 v pozdních hodinách. President vyjádřil svůj pro-
test, konstatoval, že vojska nepozval a varoval před ne-
bezpečím krveprolití a zdůraznil, že veškerá zodpověd-
nost je na Sovětském svazu a ostatních zúčastněných 
zemích. Později však podpořil do funkce 1. tajemníka 
UV KSČ Gustava Husáka místo Alexandra Dubčeka. Vi-
děl v něm energického politika s vlastními zkušenostmi, 
že jako bývalý politický vězeň bude zárukou, že nedojde  
k novým politickým procesům.
Na jaře v r. 1973 byl znovu zvolen presidentem, ale vzá-
pětí prodělal několik mozkových mrtvic, embolii plic  
a jeho zdravotní stav mu neumožňoval vykonávat funkci 
presidenta. Byl ve funkci v podstatě jako figurka kde se 
trápil až do r. 1975. Podle vzpomínek dcery Zoe nechtěl 
jeho abdikaci schválit Gustav Husák s tím, že společnost 
na výměnu presidenta není připravena. Funkční období 
bylo ukončeno až přijetím ústavního zákona v r. 1975. Ze-
mřel v r.1979 po sérii mrtvic a mozkových příhod, man-
želka Irena jej následovala za deset měsíců v r. 1980. Měl 
neorganizovaný velkolepý státnický a vojenský pohřeb. 
Rozloučit se s ním přišly tisíce občanů. Po kremaci byla 
urna uložena v Národním památníku na Vítkově, v r. 1993 
byla v tichosti přenesena do rodinné hrobky v Kroměříži.
Tento voják se jmenoval Ludvík Svoboda.
Nejvyšší vojenské vyznamenání armádní generál mu 
udělil v r. 1945 maršál Koněv, ten, jehož socha je v sou-
časné době kontroverzní pro vedení Prahy. Je smutné, 
že v rámci zakrývání sochy plachtou a její medializace 
zapomněli na podzim tohoto roku novináři, historici  
i politici jakkoliv vzpomenout 40. výročí od úmrtí tohoto 
význačného vojáka, vlastence a člověka, který celý svůj 
život bojoval za svobodu a čest Čechů, Slováků a Slovanů 
před porobením a germanizací fašistickým Německem.
 
Citát z jeho pamětí: "Nikdy nezapomeňte, jak lehce jste 
svobodu ztratili, a jak těžce a za cenu velikého úsilí  
a velkých obětí našeho a zejména sovětského lidu jsme 
ji dobývali zpět."
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TAK TROCHU Z MALÉ OBECNÍ POLITIKY

Od školních let se zúčastňuji lampionových průvodů  
u pomníku padlých. Dříve v květnu (výročí osvobození), 
nyní na podzim (dny veteránů) vzpomínáme na moto vy-
tesané na pomníku padlých „My dali život, vy dejte lás-
ku“. Pomník byl postaven a vysvěcen v srpnu r.1932 na 
starém hřbitově.
Každoročně jsou vedeny projevy představitelů obce po-
platné době a politické atmosféře. Pamatuji termíny jako 
za vlast, socialismus, lepší zítřky apod. Někdy jsem se zú-
častnil průvodů bez přítomnosti kněží, posledních třicet 
let jsou kněží přítomni s víceméně neutrálními politickými 
proslovy vždy. Pamatuji rovněž hymnu reprodukovanou 
obecním rozhlasem, nebo i reproduktorem z okna školy. 
V posledních desetiletích probíhala setkání již bez hymny. 

Ale letos bylo překvapení. Bez širokosáhlých projevů  
s pietní vzpomínkou, ale hlavně jsme si zazpívali naživo 
hymnu a docela nám to všem přítomným ladilo. Mož-
ná kdo jde okolo pomníku jen tak do kostela nebo na 
hřbitov může si ji v duchu zanotovat kdykoliv jako úctu  
k padlým našim hrdinům nebo jako hezkou vzpomínku 
na lampioňák 2019.

S dobrým pocitem jsem odkráčel na svařák a pohoštění 
do školní zahrady s myšlenkou, že snad tu Českou hym-
nu nezapomenou naše děti a snad se ji naučí i vnoučata 
v originálu bez úprav pro olympijské hry a nebudou nám 
od nikoho diktovány požadavky na její úpravu.   
              Antonín Václav Vyňuchal

SPOLEK ŽEN
Milí spoluobčané,

i když měl náš Spolek žen článek v Žeránovjáku nedáv-
no, můžeme se i tak pochválit. Uspořádaly jsme další 
dvě akce. Tou první bylo plánované divadlo, na které 
jsem vás v minulém čísle zvala. Diváků přišlo dostatečné 
množství, takže ochotníkům ze Zdounek se dobře hrálo. 
Výsledkem bylo velmi pěkné představení, plné humoru 
a situací, které přináší život. Potlesk byl velký, tak si my-
slím, že se to všem líbilo. 

Celodenní výlet jsme sice také plánovali, ale jak se říká, 
musela přijít ta správná chvilka, abych zvedla telefon  
a začala jednat. Výsledkem byl zájezd 9. 11. do Mikulo-
va. Přihlásilo se celkem 51 osob. Nejdříve jsme navštívi-
li zámek. Poté Ditrichštejnskou hrobku. Na náměstí na 
nás čekalo občerstvení, mladé víno a k tomu nám vy-
hrávala cimbálovka. Někdo si dal kávičku s moučníkem, 
poté jsme navštívili Synagogu a trešničkou na dortu byla 
svatomartinská husa v restauraci Panská Sýpka v Sedlci. 
Účastníkům zajezdu se výlet líbil, tak sme si slíbili, že po-
jedeme za rok zase.

Před sebou máme náš velký vánoční koncert s Jabloňkou 
a Lidečankou. Začátek je v 16 hodin v sobotu 14. pro-
since. Jako vždy bude možnost občerstvení a zakoupení 
vánočních výrobků. Všechny vás srdečně zveme a závě-
rem chci popřát veselé Vánoce a štastný nový rok 2020.                 

                                                 Za spolek žen Jitka Řiháková
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI

MISIJNÍ NEDĚLE

Už více než rok jsme se připravovali na měsíc říjen 
2019, který, jak jsem už několikrát zmiňovala, papež 
František vyhlásil mimořádným misijním měsícem. 
Dětem v náboženství probíhaly katecheze a po celý 
měsíc říjen se děti snažily plnit úkoly z misijního ka-
lendáře. Dospělí se také stávali misionáři, když jakko-
li přinesli Krista svou pomocí druhým, mezi přáteli, 
ve svých zaměstnáních a rodinách. Celý měsíc jsme 
o pomoc prosili patronku misií - sv. Terezii z Lisieux, 
která ovšem, jen kromě jedné cesty do Říma za pa-
pežem, nikdy neopustila Francii. Nebyla misionářem  
v dalekých zemích, ale mezi svými sestrami v klášteře, 
kde žila.Celý svůj život seza misionáře nepřestávala 
modlit. Sv. Terezie pochopila, že v křesťanském živo-
tě je důležitá velká láska a nevelké skutky. Terezie, 
světice „malé cesty“, rozvíjela spiritualitu všednosti,  
v níž člověk nabízí každou chvíli a každý skutek prostě  
a s velkou láskou. Jednodušeji řečeno slovy jiné mou-
dré ženy sv. Terezy z Kalkaty: „V tomto životě nemů-
žeme vždy dělat velké věci, ale můžeme dělat malé 
věci s velkou láskou.“ I my jsme prosili Boha, abychom 
dokázali najít plnost života v běžných oblastech lidské 
existence. V pátek 18. října v 18:00 jsme se připojili 
k celosvětové akci Misijní most modlitby. Děkujeme 
všem farníkům, kteřípřišli, a mohli tak rozjímat nad 
Písmem Svatým a přidat svou modlitbu. Vrcholem 
mimořádného misijního měsíce byla dne 20. října 
Misijní neděle. Nemohl chybět tradiční misijní koláč, 
výtěžek z jeho prodeje, stejně jako sbírka této neděle 
šla na Papežská misijní díla. Děkujeme všem, kteří se 
přidali své ruce k dílu a napekli, nachystali. I těm, kte-
ří si koláč koupili, nebo misie podporují svou modlit-
bou. V liturgickém průvodu o této misijní neděli jsem 

se modlili za jednotlivé kontinenty a zasvět, děti při-
nášeli symboly jednotlivých kontinentů, i misijní svíci  
a glóbus, za celý svět a za nás všechny.

DUŠIČKY

Památka věrných zemřelých letos připadla na sobotu. 
Proto jsme se mohli v sobotu 2. 11. odpoledne sejít 
na hřbitově k dušičkové pobožnosti. Byli jsme rádi, 

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY FARNOSTI

Naše farnost se konečně dočkala svých webových stránek. Odkaz je: www.farnostzeranovice.cz
Na stránkách najdete zároveň i informace z farností Ludslavice a Kurovice. Přes webové stránky si můžete 
i rezervovat intenci, to znamená úmysl mše svaté.

že jsme svými modlitbami o dušičkovém týdnu moh-
li zemřelým duším získat plnomocné nebo částečné 
odpustky. 
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ADVENT – ANEB TROŠKU Z NÁBOŽENSTVÍ DĚTÍ URČENO I DOSPĚLÝM

HISTORIE HRÁDKU

Prvního prosince nám ve farnosti začal nový liturgický 
rok. Začal adventem, obdobím čtyř neděl před Váno-
cemi. Slovo advent je odvozeno z latinského adventus, 
to znamená příchod. My křesťané očekáváme příchod 
Ježíše Krista. Je dobře, že stále více lidí se snaží vyhnout 
předvánočnímu shonu a období adventu vnímají jako 
očistné, například se účastní výzev zbavit se nepotřeb-
ných věcí a každý den v adventu jednu nepotřebnou 
věc vyhodit. I u nás ve farnosti budeme nepotřebné 
věci vyhazovat všechny najednou při svatých zpovědích 
v adventní době. Budeme se snažit alespoň na chvíli 
vypnout v nás hlasitá média našich starostí, špatných 
návyků, tužeb a pocitů, abychom slyšeli Krista přichá-
zet do našich srdcí, protože Kristus přichází tiše. Ke 
správnému prožití doby adventní nám může pomoci zú-
častnit se rorátních mší svatých, které budou probíhat 
v žeranovském kostele v adventu vždy ráno ve středu  
od 6:20.  

V loňském roce byla vydána pozoruhodná publikace 
HRADY ZLÍNSKÉHO KRAJE, který zastřešil Spolek přá-
tel hradu Lukova a Zlínský kraj. Obec Žeranovice vydání 
knihy partnersky podpořila. Jedná se o publikaci, která 
sice poměrně odborně, ale přitom čtivým způsobem 
mapuje hrady ve Zlínském kraji. Pro zájemce o informa-
ce jiných hradů je kniha k zapůjčení v naší knihovně. Za 
souhlasu autora jsou vám k dispozici zajímavé informa-
ce o našem „Hrádku“. 

Terénní pozůstatky menšího hradu nad úzkým údolím, 
ležící přibližně 1,3 km jihovýchodně od centra Žeranovic.

Žeranovice byly již ve druhé polovině 13. století cent-
rem drobného alodního statku, který byl v rukou místní 
šlechty. V písemných pramenech se připomíná až v zá-
věru 13. století. V roce 1295 se v listině olomouckého 
biskupa Dětřicha připomíná Štěpán ze Žeranovic (de 
Jernowiz), který je jmenován mezi ostatními biskupový-
mi leníky, kromě alodních statků tak držel nějaký lenní 
statek na Holešovsku. O dva roky později, v roce 1297, 
se v listině Protivy z Doubravice připomíná jistý Matouš 
ze Žeranovic (de Geranowyz), který byl svědkem starší 
majetkové transakce, která byla odehrát před „řadou 
let“. Matouš tak mohl být předchůdcem zmíněného 
Štěpána, snad přímo jeho otec či jiný příbuzný. K roku 
1322 se v Žeranovicích připomíná kostel, který byl filiál-
ním kostelem holešovského farního kostela.

Celá pastorační rada vám přeje požehnaný advent a Vá-
noce. Ať Pán Ježíš Kristus přijde do vašich rodin a spole-
čenství a naplní je láskou a pokojem. A Boží požehnání, 
ať vás provází každý den následujícího roku 2020.

Další zpráva o Žeranovicích se váže až k roku 1342, kdy 
se markrabě Karel snažil rozšířit majetkové zázemí hra-
du Lukova a od paní Jitky ze Žeranovic a její snachy Anky 
koupil za 300 hřiven grošů ves Žeranovice s hradem či 
tvrzí (municio), dále ves Lhotu (Sirotčí či Rackovou?) 
Meziříčí, Thussob (patrně Tučapy), Markovu Lhotu a díl 
Lechotic. Kupní cena byla zajištěna platem 30 hřiven ze 
zvláštní berně plynoucí z královského města Uherské-
ho Brodu a zástavou tamního hospodářského dvora.  

Listina tak dokládá držitele statku v předchozím obdo-
bí – Jitka byla vdovou po Rackovi ze Žeranovic, Anka 
pak vdovou po jeho synovi Bohušovi. Karel současně 
vydal listinu, kterou potvrdil, že obě vdovy postupují ve 
prospěch Ančiných synů Racka, Parduse a Ješka ze Že-
ranovic všechny své nemovité i movité statky, jež drží 
nebo které získají (obě vdovy snad vystupovaly jako 
poručnice). Vzájemná souvislost obou listin není úplně 
jasná, druhá z nich patrně zajišťovala zejména nárok na 
dosud nesplacenou kupní cenu za žeranovský statek.  
Vladykové ze Žeranovic však plat 30 hřiven a dvůr  
v Brodě drželi ještě počátkem 15. století – markrabě 
Jošt v roce 1406 potvrdil Jan Pardusovi ze Žeranovic ci-
tovanou listinu roku 1342.

(autoři Dalibor Janiš a Radim Vrla)

Pastorační rada farnosti Žeranovice, foto Lenka Andrýsková
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NAŠE ŠKOLA

NOVÉ ZMĚNY POTŘEBUJÍ ČAS

„Kdo si počká, ten se dočká“ je jedno z mnoha moudrých 
přísloví. Také „Bez práce nejsou koláče.“ A ještě jedno 
“Důvěřuj, ale prověřuj!“

Proč píši tato přísloví?

10. 12. 2019 to bude rok od nečekaných událostí v naší 
základní a mateřské škole. Bylo velmi obtížné se stát  
z minuty na minutu zastupujícím ředitelem školy. Páni 
kolegové neměli chuť to tak brát. Snažili se tuto změnu 
znepříjemnit se vším všudy… Nebyla to lehká doba.

Během půl roku jsme měli za sebou vyšetřování Policie 
ČR a hloubkový čtrnáctidenní audit, který našel nedostat-
ky z předchozích několika let, pětkrát jsem vyhlašovala 
konkurz na pracovní místa…

Ráda se učím, tato problematika mě zajímá, jezdím na 
různá školení, snažím se vést školu tak, aby měly děti řád-
nou výuku a nějakou tu „třešničku na dortu“ (O ní jsem 
psala v jiném článku). 

Chtěla bych, aby se v celé škole cítil každý dobře. Hlavně 
děti, zaměstnanci, ale také rodiče. Tady by se hodilo pří-
sloví, které mi říkala často má babička „Dala ses na vojnu, 
tak bojuj!“

Tatínek často říká: „Z boje se neutíká“, ale já oponuji  
a vysvětluji mu, že to není boj, je to jen doba, na kterou si 
všichni zvykáme. Možností je plno a záleží na každém, jak 
to zvládne, jak se ke všemu postaví.

Léto ve škole proběhlo v duchu stavebních oprav, revizí 
a budování nové legislativy, proto jsem se na září 2019 
velmi těšila.

Přijala jsem 5 nových zaměstnankyň. Těšila jsem se, že 
ve škole bude konečně dobře, že bude příjemná a klidná 
atmosféra. A já mohu s klidným svědomím říci, že ta doba 
je tady. Za celý svůj tým bych dala ruku do ohně. Použiji 
rčení „Klid před bouří.“ 

Najednou se objevila nedůvěra ze strany některých ro-
dičů. Bojí se, že žáci mají nedostatek domácích úkolů, že 
jsou jistě pozadu s probíraným učivem, že je nová paní 
učitelka moc hodná atd. Naštěstí se nebáli s tímto problé-
mem „vystoupit“, vážím si toho. 

Ráda se učím i z kritiky, i když je příjemné slyšet pochvalu, 
ale té je v dnešní době málo jako šafránu.

Dne 12. listopadu byla škola otevřena celé veřejnosti, zá-
jemci se mohli podívat do vyučování. O této problema-
tice jsme 21. listopadu „diskutovali“, třídní schůzky prý 
byly jedny z nejdelších.

Chápu, je to změna, už jste té nejistoty měli dost.

Vím, že se bojíte, ale já novým pedagogům věřím. Pro-
to bych vás chtěla poprosit o vaši důvěru a použít rčení  
„Trpělivost růže přináší.“ Naše povolání je i našim koníč-
kem, učíme rády a s láskou.

Ano, důvěřuji, ale prověřuji. Často řešíme metodické 
postupy, vymýšlíme programy pro děti, chodím na hos-
pitace do výuky atd. Vyučujeme dle školního vzděláva-
cího plánu, který je v souladu s rámcovým vzdělávacím 
plánem, který stanovuje MŠMT. V dnešní demokratické 
době může každý vyučovat svou metodou, která je mu 
blízká. Kvalitu a kvantitu domácích úkolů MŠMT nestano-
vuje, to vše je v kompetenci vyučujícího. Učitel vidí, kdy  
a co je potřeba ještě doma zopakovat, vždyť známe všich-
ni přísloví: „Opakování je matka moudrosti“, ale také „Nic 
se nemá přehánět.“

Závěrem bych vás chtěla ujistit, že se snažíme výuku 
přizpůsobit vašim dětem, vycházíme z naší pedagogické 
praxe a víme, jak učit. Dlouholeté vysokoškolské studi-
um nebylo zbytečné.

Každému, kdo bude chtít, jsou dveře naší ško-
ly kdykoliv otevřeny. Za všechny zaměstnance vám 
přeji klidný adventní čas.    
                                                                            Petra Smolová

Vánoční přání
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Milí občané, dovolte, abychom vám popřáli příjemné prožití svátků vánočních  
v kruhu svých nejbližších. Pevné zdraví, hodně štěstí a optimismu do roku 2020.

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Žeranovice



NAŠE ŠKOLA

Během jarních i letních měsíců se podařilo školu zapojit 
do projektu EU. 

Šablony II s názvem „Personální podpora, profesní roz-
voj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ 
Žeranovice“.

Nebyla to lehká práce, ale co je dnes jednoduché? Pro 
školu to přineslo 980 000,- Kč na exkurze všech dětí, be-
sedy s odborníky, dílny pro rodiče a děti, profesní rozvoj 
pedagogů, pořízení didaktických pomůcek, projektové 
dny, volnočasové aktivity (deskové hry, doučování, čte-
nářská dílna) a školního asistenta.

Navštívili jsme Archeoskanzen Modrá. 

 Školní družina zorganizovala projektový den „Cibulkový 
den“.

V mateřské škole paní učitelky zorganizovaly „Dýňový 
den“ a „Vánoční dílnu pro rodiče“, kde s paní Novákovou 
všichni vyrobili plno vánočních dekorací.

Celá škola se zapojila do krásné a již tradiční akce „Zamy-
kání zahrady“.

Čekají nás další projektové dny mimo školu - například 
v technickém muzeu v Ostravě, hvězdárna a Vida park  
v Brně, návštěva Muzea Kroměřížska.

Mateřská škola a školní družina si také vybírají své cíle 
exkurze. Plánujeme pozvat psychologa, výživového po-
radce a klinického logopeda, aby nám i rodičům vysvětlili 
danou problematiku.

Již jsme nakoupili nové logické deskové hry, didaktické 
pomůcky a knihy pro mimočítankovou četbu. Je to velký 
nezvyk moci vybírat věci pro školu a nemuset řešit finan-
ce.

Doufám, že tento projekt bude přínosem pro všechny 
děti a zaměstnance naší školy.

Mám velkou radost, že jsme mohli navázat spolupráci  
s TYMY. Jednou za dva týdny se děti učí tvořit s keramic-
kou hlínou. Vytvořili jsme kroužek anglického jazyka pro 
žáky 1. ročníku. 

Naší novinkou je povinná výuka anglického jazyka již 
od druhého ročníku. Další velkou novinkou je, že každou 
středu navštěvuje naši školu klinický logoped. Myslím si, 
že je to velkým přínosem pro děti a jejich rodiče. V pátek 
odpoledne se koná sportovní přípravka jen pro dívky.

Pokračujeme i v minulé tradici. A to ve sportovním krouž-
ku z programu EU - Sport ve škole, spolupracujeme se 
ZUŠ Holešov. V pátek odpoledne se škola promění v hu-
dební školu. Také spolupracujeme s ACTIVE LEARNING,  
v pondělí se děti hravě věnují anglickému jazyku.

Nezapomeňme, že se ve škole vyučuje i nepovinný před-
mět náboženství. Pro předškolní děti pak probíhá opět 
kroužek „Připravujeme se do školy“.

Tolik aktivit škola dlouho neměla. Ať se nám všem daří.                     

Za zaměstnance školy Petra Smolová

NOVINKY VE ŠKOLE
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Od září letošního roku se naše škola zapojila do projek-
tu na podporu motorické gramotnosti dětí ve školách 
pod názvem „Hodina pohybu navíc“.

Cílem programu je řešit problémy s pohybovou gramot-
ností dětí, ale rovněž ukázat, že sport baví. Výsledkem 
by pak mělo být to, že se děti budou chtít pohybu vě-
novat i ve svém volném čase buď s kamarády, nebo ve 
sportovním klubu, anebo se alespoň budou těšit na vý-
uku tělesné výchovy. Dalším cílem je děti socializovat, 
tedy učit děti žít v kolektivu. V hodinách se věnujeme 
sportovním hrám, které v sobě snoubí hravost, kolek-
tivnost, komunikaci, spolupráci, respekt a disciplínu.

Při hrátkách nezáleží na talentu a výkonnosti dětí, ale 
nejdůležitější je chuť bavit se pohybem společně s ka-
marády a spolužáky. Zapojit se do aktivní sportovní po-
hybové činnosti tak může skutečně každý žák.  
                                                Pavla Šiblová

SPORTUJ VE ŠKOLE – HODINA POHYBU NAVÍC

CIBULKOVÝ DEN 

Příjemné podzimní počasí nás uvítalo do našeho projek-
tového dne, který se konal 31. října na školní zahradě.  
Motyčky, sázecí kolíky, rýč, cibulky narcisů, tulipánů  
a hyacintů a natěšené děti – to vše bylo připraveno 
na cibulkový den. Při poutavém vyprávění manželů  
Novákových ze „Zahradnictví U potoka“ jsme se do-
zvěděli spoustu zajímavostí nejen o sázení cibulovin, 
ale také o jejich významu pro jarní hmyz. Na travnaté 
ploše u vstupu do školy jsme vysázeli 170 kusů 

různobarevných jarních květin. Už nyní se na 
jaro moc těšíme. Uvidíme výsledky naší prá-
ce v plné kráse nakvetených cibulovin a budeme 
moct pozorovat včelky při jejich pilné práci.  

Touto cestou bychom chtěli ještě jednou moc 
poděkovat manželům Novákovým za příjemnou  
a profesionální  spolupráci.  

                          Cholastová Lenka

PŘÍPRAVA ADVENTU - PLÁNY NA PROSINEC

Osobně neznám člověka, který by se netěšil na prosinec 
a s tím spojený adventní  čas. A u dětí to platí dvojnásob. 
Je dobře, že i v době shonu a příprav na Vánoce, si do-
kážeme najít čas, abychom se potkali se známými či přá-
teli. Asi nejvíce k tomu nabízí dnes již tradiční rozsvěco-
vání vánočního stromku. V Žeranovicích se uskutečnilo  
1. 12. I my ve škole jsme se připravovali, abychom s dět-
mi přispěli písničkou či básničkou a naladili tak všechny 
okolo.

Na prosinec  máme naplánováno víc akcí, krásně tak 
zkrátíme dětem to netrpělivé čekání na Ježíška. Hned 
4.12. se v naší škole uskutečnil jarmark. Po loňských 
kladných ohlasech jsme se rozhodli akci zopakovat a po-
kračovat tak v příjemné předvánoční tradici. Zapojili se 
nejen pracovníci školy, ale i žáci.

Dále se chystáme na návštěvu Muzea  Kroměřížska, kte-
rá nese název  „Pohádkové Vánoce“ . Dětem  tak přiblí-
ží vánoční zvyky a tradice.  Nesmíme zapomenout ani 

na Mikuláše ve škole. I v prosinci nás opět navštíví pán 
z projektu  Malá technická univerzita s názvem „Malý 
projektant“. U dětí je tento projekt velmi oblíbený  
a vždy se na něj těší.

11.12. nás čeká dlouhoočekávaný zájezd do předvánoč-
ní  Habsburské Vídně. Prosinec se tak rychle přehoupne 
do své druhé poloviny a nás pak bude čekat poslední 
den před prázdninami, kdy si s dětmi uděláme „vánoční 
den“ a tím se definitivně naladíme na blížící se Štědrý 
den. Prázdniny letos děti mají až do 6. 1. 2020, takže 
pevně věřím, že si společně užijete krásné vánoční svát-
ky plné rodinné pohody, radosti a štěstí.

Přeji vám krásný prosinec a poklidný adventní čas…     

                             Martina Mikuličková - školní asistentka
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Koncem října jsme v mateřské škole připravily pro 
děti tvoření z dýní. Děti si udělaly dýňová strašidýl-
ka a vydlabávaly dýně. Šikovná maminka p. Romana 
Šimčíková dětem pověděla, co se dá z dýní vyrobit.  

Děti ochutnaly dýňový kompot, marmeládu i moučník. 
Líbila se jim soutěž, kde poznávaly ovoce a zeleninu.  

                                                  Zdeňka Fuksová

ZAMYKÁNÍ ZAHRADY

V pátek 8. listopadu děti ze základní školy a z mateř-
ské školy společně s rodiči zamkly školní zahradu. Děti 
si na krásně osvícené zahradě zasoutěžily. Rodiče si 
popovídali a zároveň si připoměli, že je třeba chránit 
přírodu. Občerstvení, které připravily maminky a Zá-
mecká hospůdka, všem chutnalo. Při procházce s lam-
piony si všichni připoměli Den válečných veteránů. 
Učitelé, děti i rodiče prožili příjemný večer.   
                               Zdeňka Fuksová

TVOŘENÍ Z DÝNÍ
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŽERANOVICE
aneb rekapitulace dalšího proběhlého období v našem sboru:
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Sbor dobrovolných hasičů má 68 členů, z toho 25 žáků, 
8 dorostů a 35 členů nad 18 let. 8 členů je ve sboru více 
jak 26 let nejdéle však 67 let.

Ve sboru máme 9 členů, kteří zároveň působí v jednotce 
dobrovolných hasičů obce JSDHO.

Jako sportovci jsme si letos vedli nejlépe za celou historii 
sboru. 

Máme družstva mužů, dorostu a 3 družstva mladších 
žáků. Zúčastnili jsme snad ve všech možných hasičských 
závodů - O Středomoravský pohár, závod hra Plamen, 
okrskové závody i jiných závodů v požárním útoku. Letos 
jsme získali 11 pohárů.

V 60. letech sbor měl družstva mužů, žen a 3 družstva 
mládeže a na závodech se jim dařilo, získali řadu oceně-
ní z okrsku i okresu, pod vedením velitele Rudolfa Plška  
a učitele p. Šidlíka. Dalším úspěšným sportovním obdo-
bím byly roky 2001 a 2002, kdy dívky a kluci závodili za 
starší žáky a rok na to za ženy a muže pod vedením pánů 
Stanislava Němce, Antonína Andrýska st., Josefa Vojáčka.

S tradicemi a kulturou jsme určitě také nezaháleli.

Okolní sbory podporujeme jako oni nás ve valných hro-
madách i při hodech, také se společně účastníme pouti 
na sv. Hostýn. Ani letos jsme nevynechali Vodění med-

věda, Dětský karneval, Vavřinecké hody, Drakiádu. Spo-
luúčastnili jsme se na Pálení čarodějnic, Dětském dni i na 
Lampionovém průvodu. Pro naši mládež jsme uspořádali 
sportovní soustředění, tábor, výšlap i s přespáním na sv. 
Hostýně, přednášku s ukázkou hasicích přístrojů, družinu 
s Mikulášem.

V příštím roce máme v plánu být ještě úspěšnější a tra-
dice zachovat.

ROK 2019 V SDH

DRAKIÁDA A ZEMÁKIÁDA / 13. 10. 2019

Sice původně pořádání této akce mělo být o týden dříve, 
ale počasí nepřálo, na poli by bylo bláto, tak jsme termín 
posunuli a udělali jsme dobře.

V tento den bylo teplo, slunečno, bez větru, ale přesto se 
všichni draci vznášeli v oblacích.

K čističce s draky přišlo 51 dětí. Soutěžilo se o nejtěžší ze-
mák a nejkrásnějšího ručně vyráběného draka. 

Nejprve se pouštěli draci, také byly připravené i jiné hry 
(překážková dráha, hod tenisákem, závod s kolečky.)  
A nechyběl ani táborák se špekáčky a drobné občerstvení.
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Branný závod v Žeranovicích dlouhá léta pořádala obec. 
Později to zůstalo jen na jedinci, a to Standovi Diatkovi, 
a protože se stal členem SDH a přibylo mu více povin-
ností okolo mládeže, tak jsme se rozhodli pořádat bran-
ný závod v rámci okrsku. S okolními sbory se střídáme  
v pořádání.

Letos se branný závod konal na Horním Lapači. Účastnili 
se závodníci v kategorii starších i mladších žáků. Běželi 
po dvojici asi 2,5 km a plnili úkoly jako poznávání nářadí, 

zapojení a roztažení hadice s proudnicí, hod míčkem na 
plechovky, uzlování, střelba ze vzduchovky a zdravověda.

Byl to super závod, příjemná atmosféra, každý účastněný 
vyhrál. Naši starší žáci získali 9. místo, mladší žáci 6. a 4. 
místo. Speciální cenu získala Sára, Mira a já - všichni Sáře 
fandili a povzbuzovali až do cíle, krásný pocit, jak doká-
žou být k sobě děti hodné a navzájem se podporovat. 

           Simona Zapletalová

OKRSKOVÝ BRANNÝ ZÁVOD HORNÍ LAPAČ / 28. 9. 2019

PODZIMNÍ KOLO HRY PLAMEN / 12. 10. 2019 KORYČANY

Jen co skončily závody požárních útoků, hned jsme se 
připravovali na Plamen. Sice toho času nebylo moc i dva-
krát na tréninku pršelo, takže jsme trénovali jen omeze-
ně.

Ale střelbu ze vzduchovky všichni trénovali i doma, ně-
kteří si i tuto zbraň schválně pořídili. Topografické značky 
se také učili doma. Né vše se ale dá naučit doma.

Požární útok CTIF s překážkami jsme museli nasimulo-
vat, nemáme všechny překážky ani hadice odpovídající 
délce, ale jak se říká ,,Těžko na cvičišti, lehko na bojišti." 

V soutěži branného závodu-všestranosti o délce 2,5 km 
startovaly dvě 5 členné hlídky.

Naše starší hlídka měla nejrychlejší čas ze všech, ale  
s trestnými body se umístila na 4. místě. V požárním úto-
ku CTIF s překážkami byly drobné chyby, ale i tak krásné   
4. místo. Tento závod je velmi složitý na pochopení, sami 
jsme se při vysvětlování do toho zamotali a hlavně se 
nesmí mluvit a pomáhat si. Vloni jsme se tohoto závodu 
nezúčastnili, chyběli 4 závodníci a ani jsme nebyli připra-
veni.

Věřím, že příští rok děti tyto drobné chyby neudělají  
a možná udělají zase jiné :-)

Ale důležité je, že nás to všechny baví a užili jsme si 
krásný den.  

Vše sečteno a zatím se držíme na 2. místě s Nětčicemi. 
To je super výsledek a na jaře si jej musíme udržet.



vých dešťů, které bohužel přinesly více škody než užitku. 
První přívalový déšť přišel v sobotu 24. 8. v odpoledních 
hodinách. Splavené kamení ucpalo kanály a všechno bláto  
z polní cesty se naplavilo na vozovku. Jednotka vyjela na 
místo, aby pomohla místním občanům s úklidem. Bohužel 
se tento scénář opakoval o dva dny později a to v pondělí 26. 
8. ve večerních hodinách. A aby toho nebylo málo, v pondělí 
2. 9. v odpoledních hodinách byla naše jednotka zvednuta 
na pomoc do Martinic. Podařilo se nám vyjet v 3. minutě 
v  počtu 8+1. I přes zvláštní zvuky v motoru se naše “Neří-
zená Střela“ dopravila na místo o 3 minuty rychleji než pro-
fesionální hasiči z Holešova.  Zde jsme pomáhali po silném 
dešti odčerpat laguny u rodinných domů, také naplnit pytle  
s pískem a vytvořit hráz, abychom zabránili dalším záplavám.  

20. 9. se konalo námětové cvičení v Martinicích. Cvičení se 
účastnily všechny jednotky okrsku. Zde bylo potřeba nasi-
mulovat dodávku vody při velkém požáru.  Jednotky po-
stupně natahovaly hadice v celkové délce 800 metrů. Na 
cvičení dohlížela starostka našeho okrsku p. Frgálová. Po 
ukončení celé akce přišlo vyhodnocení a malé občerstvení.

25.10. 2019 v 6:25 byl vyhlášen požární poplach v Žera-
novicích. Jednotka vyjela k požáru do třešňových sadů  
v 10. minutě a to v počtu 6+1. Po příjezdu do třešňových 
sadů, se na místě už nacházeli hasiči z Holešova a také obec-
ní pracovníci, kteří pálili klestí. Velitel hasičů z Holešova vy-
hodnotil danou situaci za planý poplach a my se mohli vrátit 
zpět na svou základnu. 

Podobných věcí, které naše jednotka vykonává, je daleko 
více, bohužel se to tu vše nevejde. Ještě bych chtěl poděko-
vat naší obci, která nám pořídila nový zásahový automobil. 
Dodávka značky Ford má dohromady 9 míst k sezení a velký 
zavazadlový prostor. Bohužel se tato událost neobešla bez 
velkých pomluv. Zásahový automobil bude sloužit pro po-
třeby obce. Tímto děkujeme obci za podporu a vám obča-
nům přejeme pevné zdraví a mnoho úspěchů v novém roce.   

                                                  Za JSDH Žeranovice  Řihák Martin 

JSDH ŽERANOVICE

Jednotka dobrovolných hasičů z Žeranovic se schází každou 
první středu v měsíci, a to v odpoledních hodinách. Někte-
ří chytráci už ve dvanácté hodině polední, když se rozezní 
sirény. Tyto středy máme většinou nějaké cvičení jak prak-
tické, tak teoretické. Samozřejmostí je, že se nescházíme 
jenom jednou za měsíc, ale mnohem častěji, ale tyto středy 
jsou povinné pro všechny. Rok 2019 byl pro nás velmi pest-
rý. Letos jednotka mohla přivítat dva nové členy a to Jířího 
Navrátila a Ondru Hradila z Lechotic. V zimním období byla 
naše příprava velmi tvrdá, ale vůbec nám to nevadilo, pro-
tože jsme mohli vše použít v praxi, jelikož tolik akcí a výjezdů 
nikdo nepamatuje za posledních 10 let.

Jako každoročně nás všechny překvapilo, že v lednu napadl 
sníh, který nikdo nečekal, a tak se tento zmetek stal velkým 
protivníkem pro dva řidiče, kteří skončili ve škarpě. Byli jsme 
tedy požádáni o vyproštění aut. Vyproštění aut proběhlo  
v pořádku a jednotka se vrátila zpět na svou základnu.  
V březnu jsme byli požádáni panem starostou, abychom vy-
čistili okapy na zámečku a také odklidili všelijaký nepořádek, 
který se nacházel na střeše budovy, který by mohl ohrozit 
kolemjdoucí lidi. V tomto měsíci také jednotka odstraňovala 
strom u p. Sedláře, který nebezpečně zasahoval do elektric-
kého vedení, a bylo nutné ho uřezat. V průběhu jara byla 
jednotka požádána p. Žůrkovou o očištění naneseného bah-
na na komunikaci, myslivci nás požádali o vyčerpání studny 
na střelnici, při pálení čarodějnic pár z nás drželo požární 
dohled, odškrtli jsme si účast na hasičském veletrhu v Brně, 
v Holešově nám profesionální hasiči ukázali práci s hasicí 
pěnou, jednotka ukázala na dětském dni hasební postupy 
při požáru nafty a oleje a v neposlední řadě byla jednotka 
pozvána na výročí SDH Přílepy, abychom zde vystavili naši 
cisternu, která udělala velký dojem. 

Přišlo léto a s ním i živelné pohromy. V úterý 18. 6. v od-
poledních hodinách vyjela jednotka ve složení 3+1 odstra-
nit strom u Vendelínka, který byl poškozen po silném větru  
a mohl by spadnout na komunikaci a ohrozit kolemjedoucí 
vozidla. V pondělí 1. 7. ve večerních hodinách vyjela jednot-
ka v počtu 5+1 po silné bouři zabezpečit místo u třešňových 
sadů, kde spadly dráty elektrického vedení.   V neděli 21. 7.  
v první hodině odpolední se přes Holešovsko přehnala ta-
ková bouře, že vyplavila Ludslavice. Velitel profesionálních 
hasičů z Holešova si naši jednotku vyžádal, aby dojela na po-
moc. Podařilo se nám vyjet ze základny v páté minutě v počtu 
7+1 a s naší starou “Neřízenou Střelou“ jsme se dopravili do 
Ludslavic, kde nás čekalo čerpání vody ze zatopených sklepů  
a odstranění bahna na komunikacích. Po šesti hodinách byly 
práce ukončeny a my se mohli vrátit zpět na svou základnu. 
Koncem srpna se naše vesnice stala dvakrát obětí přívalo-
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ZÁVOD PŮL MARATON

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

OTROKOVICE 2. 11. 2019
Nejprve musím napsat, jak to vlastně vzniklo. Sice jsme 
museli chvíli přemýšlet, ale bylo to tak. 21. června bylo 
ve škole Sportovní klání, soutěžilo se v ping pongu, ro-
diče se dobře bavili u ohně, až se jim nechtělo domů. 
Děti zůstávaly ve škole na přespání a mnozí rodičové se 
přesunuli na zámek a tam to vše začalo. Debata o spor-
tu pokračovala a někdo řekl, že v listopadu je štafeta 
půl maratonu. Silácké řeči posilněné alkoholem posklá-
daly hned 2 týmy. ,,3 km přece nic není.“ Měsíc jsme 
o tom jen mluvili, a že se k nám přidá ještě jeden tým.

Tak tedy v červenci na táboře jsme někteří začali s bě-
háním a po druhém vyběhnutí i skončili. Pak ještě pár-
krát zkoušeli uběhnout aspoň 2 km, ale asi 14 dní před 
závodem jsme to vzdali úplně, ,,tohle přece nemám 
zapotřebí, nepotřebuji si nic dokázat a hlavně nechci 
vypadat jako Zlata Adamovská z filmu Ženy v běhu“- to 
bylo opravdu odrazující.

Týden před závodem jsme se sešli, povzbudili se navzá-
jem, jsme přece tým, a když nepoběží jeden, tak to po-
kazí dalším šesti, a tak jsme týden před závodem tréno-
vali. Nakonec jsme jeli jen jeden tým. Abychom se mezi 
těmi všemi lidmi poznali, půjčili jsme si hasičské dresy, 

i když všichni nejsou hasiči. Závodili jsme za Kocúry. 
Celou dobu jsme si říkali, že chceme jen závod dokon-
čit, omrknout jak to chodí, vůbec nevadí, když budeme 
poslední, ale výsledky nás mile překvapily. Vůbec jsme 
nebyli poslední. Z 62 týmu na 53. místě, celý závod nám 
trval 1:58:16 a každý z nás byl se svým výkonem nako-
nec velmi spokojen. 

     Jana Janečková

Letos podruhé se uskutečnilo vítání nově narozených 
dětí v naší obci. Pan starosta Ing. Antonín Vyňuchal 
přivítal v neděli 3. listopadu 2019 v 10.30h. v zaseda-
cí místnosti obecního úřadu na Zámečku v Žeranovi-
cích 3 malé občánky: Šimona Šimčíka, Kláru Šidlíkovou  
a Václava Gazárka. Každé děťátko dostalo finanční 
dar, bodýčko s nápisem „Občánek Žeranovic“, plyšo-
vého „kocúra“ a maminky květiny. Během této slav-
nosti vystoupily v kroji Anička Vyňuchalová a Janička 
Vybíralová, pěkně zazpívaly a řekly nám pár básniček.  

Krásnou atmosféru doplnila na flétnu Nela Boušková  
a na kytaru Izabela Dvorníková. Všem čtyřem děvčatům 
se to moc povedlo, děkujeme.   

Za obecní zastupitelstvo přeji našim malým občánkům 
hlavně hodně zdraví, štěstí a rodičovské lásky. 

                Petra Miklíková
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Všem jubilantům upřímně blahopřejeme.

Tomaníková Bronislava, Klimek Miroslav, Smýkal Antonín  JUBILEUM 60 LET

Žeranovice

Zpravodaj obce Žeranovice

ŘÍJEN - PROSINECSPOLEČENSKÁ KRONIKA

Janál Josef, Kovářová Marie  JUBILEUM 75 LET

JUBILEUM 50 LET Juríková Zuzana, Janál Milan, Bočková Jana, Klimková Lenka

JUBILEUM 80 LET Cholastová Anna, Smýkal František 

JUBILEUM 70 LET Krajča Věroslav, Pálka Lubomír, Hiblerová Helena 

Bezděčíková Dana, Drahotůská LudmilaJUBILEUM 65 LET

JUBILEUM 55 LET Pešková Jana

Žeranovják - periodický tisk územního samosprávného celku. 
Vydává obec Žeranovice pod redakčním vedením Hanky Helsnerové

náklad: 260 ks, e-mail: zeranovice@volny.cz, www.zeranovice.cz
grafická úprava: Hana Talašová (JT Grafika), tisk: Typoservis

Výtisk neprošel jazykovou korekturou.

Dúbravčíková BoženaJUBILEUM 85 LET

JUBILEUM 90 LET Odstrčilová Milada, Dokoupilová Marie 

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ PRODEJ KAPRŮ
15.prosince od 13 hodin  

/Žeranovice 233/ 21.prosince  
/u Gořalíkového/

K výběru bude hlavně smrk, smrk stříbrný


