
Milí Žeranovjáci,

dnešní doba je velmi zvláštní a nepříznivá. Nikdo 
z nás si nemyslel, že toto těžké období bude trvat 
tak dlouho. O to příjemnější je zjištění, že se každý 
z nás snaží s tím, co přichází, co nejlépe vyrovnat. 
Nezahálejí ani spolky ani celá „naše“ obec. Stále se 
buduje, tvoří a vymýšlí. Velikonoce proběhly jinak, 
než jsme zvyklí, školáci studují jinak, než jsou zvyklí 
a nakonec i veškeré dění je zcela jiné, než obvykle. 
Na všem se ale dá najít něco pozitivního (a tím ne-
myslím covid pozitivního). Měli jsme více času na 
své rodiny, naučili jsme se mnoho nového, poznali 
jsme, jak důležitý je sociální kontakt a možná si teď 
budeme těchto zdánlivě obyčejných věcí více vážit. 
Dívejme se do budoucnosti a vyrazme vstříc lep-
ším zítřkům. Přeji nám všem hezké jarní dny, které 
přicházejí letos sice s velkým zpožděním, ale jistě. 

Žeranovják
obce Žeranovice

1/2021

Zpravodaj obce Žeranovice

Užívejme si toho, co nám každý další den náš život 
přináší. A děkujme za každé nové ráno. 

Hana Helsnerová

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Máme za sebou další ročník Pálení čarodějnic 
v podání žeranovských maminek a dobrovolných 
hasičů. Situace, kterou způsobil Covid 19, se od 
loňského roku moc nezměnila. Minulý rok jsme 
Pálení čarodějnic uskutečnit nemohly. Letos jsme 

ho nám, ani vám vzít nechtěly. Pálení čarodějnic 
se uskutečnilo, i když v jiném kabátku, než jsme 
zvyklí. Po naší ksjemna.  Ti, kdo se vydali na ča-
rodějnickou stezku, se seznámili s čarodějnicí 
Gertrůdou, která radila, jak plnit úkoly na jed-
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notlivých stanovištích a kam jít posléze dál. Také 
jim odhalila tajemné písmeno do zaklínadla. Kdo 
došel až na poslední stanoviště a objevil všech-
na písmena, tak zjistil, jaké kouzelné zaklínadlo 
si pro něj čarodějnice Gertrůda nachystala. Lís-
tek se zaklínadlem se následně vhodil na krásně 
vyzdobené místo před školkou do schránky naší 
Gertrůdy.

I my jsme si se svými dětmi stanoviště obešly sa-
mozřejmě již v kostýmech. Jsme rády, že v sobo-
tu i v neděli vyšli lidé různého věku do ulic a obe-
šli si čarodějnou stezku. Byly jsme nadšeny, když 
jsme slyšely slova chvály od dětí i dospělých. 

Nakonec jsme v pondělí odtajnily Gertrůdinu 
schránku s lístky se zaklínadlem a bylo jich tam 
neuvěřitelných 116 kusů.  Překvapeny jsme také 
byly i věkem. Zúčastnily se úplně malé děti, ale 
i plnoletí. Na všechny čeká odměna. 

Děkujeme moc naší škole za spolupráci na výzdo-
bě stanoviště před školou a Františkovi Žůrkovi 
za dar lentilek, který jsme daly dětem do školy 
za výzdobu. 

Lucie Žváčková,  
Romana Vyňuchalová

Zpravodaj obce Žeranovice
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Konečně začalo jarní sluníčko ukazovat svoji sílu 
a otrlí zahrádkáři již vyrazili na svoje políčka a zá-
honky. Stromům se nalévají pupeny a trávníky za-
čínají žloutnout od květů pampelišek. Se začátkem 
jara začaly i práce na obnově zeleně v okolí zámku, 
hřiště a před kostelem. 

V měsíci květnu začne rekonstrukce střechy na 
zámku z důvodu špatného technického stavu stře-
chy. Bude z velké části vyměněn krov a položena 
nová střešní krytina. 

V zimních měsících proběhla rekonstrukce Sálu 
u Sedlářů, kde byla opravena elektroinstalace, po-
ložena nová dlažba a linoleum. Stávající parkety 
byly přebroušeny a jsou jako nové. Sál byl nově vy-
malován a šatna má nová okna. Proběhla spousta 
drobných oprav, ale tím vás nebudu nudit. Musí-
me doufat, že situace dovolí a již brzy bude možné 
sál využívat. 

V brzkých jarních měsících bylo využito malého 
pohybu dětí na hřišti na výletišti a proběhly zde 
drobné úpravy. Některé stromy na hřbitově muse-
ly být pokáceny, tak jako lípa u kříže, která byla ve 
velmi špatném stavu.  Při tomto kácení se využilo 
přítomnosti odborné firmy, která ještě odstranila 
tři břízy, které začaly přerůstat a naklánět se nad 
hroby. Tyto břízy budou nahrazeny novými stromy. 

V současné době probíhá a ještě nějakou dobu 
bude probíhat úprava chodníčků mezi jednotli-
vými hroby. Stávající staré a popraskané betony 
nebo dlažba bude odstraněna a nahrazena ka-
menným mlatem. Docílí se tím sjednocení chod-
níčků a bezpečnějšího průchodu mezi hroby. Na 

SLOVO STAROSTY

slíbenou výměnu hlavních chodníků si budeme 
muset ještě počkat. 

Po loňské pauze, kdy se v nouzovém stavu nesmělo 
nic, letos mladí chlapci vyrazili opět s řehtačkami 
do ulic, aby nahradili zvony, které odletěly do Říma. 
Nezbytnou výbavou byly nejen řehtačky a trakače 
ale i roušky. V sobotu jim počasí moc nepřálo, a tak 
se otužilci proplétali mezi kapkami deště a místy 
i krup. Přesto vydrželi a doufám, že touto tradicí 
potěšili nejednoho z vás. 

Aby nám i v letošním nouzovém stavu sličné dívky 
a ženy nezapomněly, jak se malují kraslice a vajíč-
ka, měly možnost své umění ukázat na velikonoč-
ních stromech, které vyrostly před kostelem na ze-
lený čtvrtek a mohly se zdobit až do Velikonočního 
pondělí. Všem, co vajíčko pověsili a tím potěšili ne-
jedno oko kolemjdoucích, moc děkuji. 

  T. V.

Zpravodaj obce Žeranovice



INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA

Od listopadu 2020 do dubna 2021 proběhla 4 ve-
řejná zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice.

Na 12. zasedání ZO dne 26.11.2020 bylo projed-
náno několik smluv na pronájem a směnu pozem-
ků. Například smlouva o směně pozemků včetně 
budov čp. 63 (býv. Juráňovo) za čp. 83 (býv. Vyhlí-
dalovo). Projednán byl také dodatek ke smlouvě 
na opravu střechy vodojemu na Širokém a zprávu 
č. 3 kontrolního výboru.

Následující 13. zasedání ZO se konalo 17.12.2020. 
K hlavním bodům programu patřilo projednání 
rozpočtu obce Žeranovice i rozpočtu ZŠ a MŠ Že-
ranovice na rok 2021. Rozpočet obce byl schvále-
ný jako téměř vyrovnaný s příjmy 17 520 500,- Kč 
a výdaji 17 628 000,- Kč s tím, že schodek ve výši 
107 500,- Kč bude uhrazen z finanční rezervy vy-
tvořené v předchozích letech. Zastupitelé rovněž 
schválili rozpočtový výhled obce i rozpočtový vý-
hled školy na roky 2021-2023, plán inventur za 
rok 2020 a složení inventarizačních komisí.

Ve čtvrtek 4.2. 2021 se uskutečnilo 14. zasedání 
ZO. Zastupitelstvo schválilo mj. smlouvy na opra-
vu střechy žeranovického zámku, na stavební 
úpravy v budově školy a revitalizaci zeleně v in-
travilánu obce. Důležitým bodem jednání bylo 
také poskytnutí dotací místním spolkům a far-

nosti na jejich činnost v roce 2021 v celkové výši 
300 000,- Kč. 

Sboru dobrovolných hasičů ………….  70 000,- Kč

Mysliveckému sdružení ………………..  50 000,- Kč

Spolku žen ……………………………………. 15 000,- Kč  

Římskokatolické farnosti ………………. 40 000,- Kč

Sportovnímu klubu ……………………….  85 000,- Kč 

Spolku rybářů ……………………………….. 40 000,- Kč .

Zatím nejnovější 15. zasedání ZO proběhlo v za-
sedací místnosti obecního úřadu dne 15.4.2021. 
Na programu bylo zejména rozpočtové opatření 
č. 2/2021, podání žádosti o dotaci z Ministerstva 
financí ČR na stavební úpravy v budově školy 
a zejména prodej dalších 3 obecních pozemků 
pro výstavbu rodinných domků v lokalitě Třeš-
ňové sady a to parc.č. 533/16, 533/22 a 533/25. 
V současné době je tedy prodáno již sedm po-
zemků z celkových dvanácti. Zbylých pět je již za-
mluvených.  

Kompletní text zápisů ze všech veřejných zase-
dání je k dispozici na internetových stránkách 
www.zeranovice.cz. 

BIOODPAD

Obec Žeranovice disponuje sběrným místem na 
bioodpad, které se nachází v horní části Třešňo-
vých sadů. V současné době je řešené volně pří-
stupným kontejnerem. Ale díky předpokládám 
pár neukázněným osobám se začaly v tomto 
kontejneru objevovat: koberce, skleněné láhve 
tabulové sklo, plechovky, použité dětské pleny, 
dámské vložky,  sáčky s psími exkrementy a velké 
množství větví. Důsledek tohoto jednání je jed-
noduchý. Je znehodnocena snaha třídit biood-
pad většiny a navíc i likvidace tohoto objemu 
stojí z obecního rozpočtu několikanásobně více. 
Nerad straším, ale pokud se tyto nešvary budou 
opakovat pravidelně, budeme nuceni sběrné mís-
to oplotit a otevírat ho pouze na pár hodin týdně 
s dozorem, což by nikomu nepomohlo.

Jak tedy na to. Sklo patří do kontejnerů na 
sklo, kov do kontejnerů na kov, případně ve-

dle bioodpadu (brzo se tam objeví i velkoka-
pacitní kontejner), větve na hromadu mimo 
kontejner na bioodpad (budou zpracovány na 
štěpku) a zbytek patří do komunálního nebo vel-
koobjemového odpadu.    
           T.V.
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MALÉ OČKOVACÍ CENTRUM

Ve středu 17. března se naše škola proměnila na 
malé očkovací centrum. Aby nás proti onemoc-
nění COVID - 19 mohla paní doktorka naočkovat, 
museli jsme splnit podmínku alespoň 18 osob, 
a tak paní ředitelka oslovila okolní školy.

Společně s námi se proto očkovali učitelé i nepe-
dagogičtí pracovníci z Martinic, Přílep a Hulína, 

celkem 31 osob. Na druhou dávku jsme se sešli  
ve středu 7. dubna. Nikdo z nás se včeličky nebál, 
a proto jsme si mohli za odměnu nabídnout něco 
malého z připraveného občerstvení.  

Jitka Řiháková

SPOLEK ŽEN

Vážení spoluobčané. Byla jsem oslovena, abych na-
psala pár řádků o činnosti našeho spolku. V této 
smutné době však na rozdíl od předešlých let není, 
čím bychom se pochválily. 14. ledna jsme se sešly na 
zimní vycházce. 

Zasněžená krajina a slunečné počasí nám zlepšilo 
náladu, ale bohužel kvůli pandemii nebylo možné, 
abychom se více setkávaly. 4. února se sedm čle-
nek zúčastnilo veřejné schůze, ale jinak se v omeze-
ném počtu vidíme jen kvůli organizaci akce, která je  
naplánovaná na neděli 1. srpna SVATEBNÍ PODO-
BENKY V ČASE." 

Jistě už Vás naše členky oslovily, ale chtěla bych po-
prosit ty z Vás, které naše akce zatím nezaujala, aby 
přece jen poskytli a pochválili se svatebními fotogra-
fiemi prarodičů, rodičů, svých, svých dětí i vnuků.  

Děkuji těm, kteří se už zapojili, nosí desítky fotek 
a ve vzpomínkách se vrací do let dávno minulých, 
čímž i nám už teď nabuzují krásnou atmosféru. Bu-
deme rádi i za zapůjčení historických šatů,

nebo jiných svatebních doplňků. Hlaste se u paní 
Vyňuchalové, Řihákové i u ostatních členek. Všem 
děkujeme a doufáme, že v srpnu už bude dovoleno 
akci pořádat a všechny Vás uvidíme. Výstava potrvá 
dle zájmu, ale určitě i během 

vavřineckých hodů 8. srpna. Ještě doplním, že bude 
slíbená módní přehlídka, občerstvení, koláčky, ale 
úplně všechno Vám neprozradím.   

Za spolek žen Jitka Řiháková

Poznámka - Beseda Zbigniewa Czendlika bude opět  
posunuta a dáme Vám včas vědět.
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SOUTĚŽ STOPY SV. JOSEFA

V době, kdy protipandemická opatření pozasta-
vila výuku náboženství v naší farnosti, jsme ne-
chtěli děti nechat zavřené doma, bez pohybu 
a vzdělávání se.V týdnu od 21. 2. do 28. 2. 2021 
probíhala v naši farnosti soutěž Stopy, kterou 
připravili paní katechetky spolu s otcem Rad-
kem.Rozmístili v Žeranovicíchtři stanoviště (sou-
těž byla nachystána zároveň i v Rackové, na Hor-
ním Lapači, v Ludslavicích a Kurovicích), která na 
sebe navazovala a na kterých mohly děti jednot-
livě, nebo jako celá rodina, vyluštit část tajen-
ky. Celou cestu soutěžící putovali se sv. Josefem. 
Na stanovištích se dozvěděli něco z jeho života, 
až doputovali k poslednímu stanovišti. V Žera-
novicích jím byla socha sv. Josefa, kde ukončili 
putování modlitbou ke sv. Josefovi, vyluštili šif-
ru – plnomocné odpustky-a v truhličce si mohli 
vyzvednout odměnu. Ale směli si z truhličky vzí-
todměnu jen jednu, a zbytek nechat i pro ostatní 
soutěžící, kteří cestu půjdou po nich, i to měl sv. 
Josef děti při putování naučit: nemyslet jen na 

sebe. První březnovou neděli po mši svaté otec 
Radek vylosoval ceny soutěžících, kteří nám po-
slali správně šifru. 1. cenu získal Milan Paštěka 
z Rackové, 2. cenu získal Martin Matuška z Racko-
vé a 3. cena putovala do Ludslavic Anetce Kublo-
vá. Pak se losovalo ještě okolo 50 cen, kterými 
byly knihy, časopisy a pexesa. Není divu, že hlavní 
ceny putovaly do Rackové. Poměr počtu soutěží-
cích osob Žeranovice:Racková byl,po zaokrouhle-
ní a přidání pár fiktivních soutěžících na stranu 
Žeranovic,přibližně 1:2. Děkujeme všem, kteří se 
putování zúčastnili a všem rodičům, kteří v této 
těžké době, zastávají i funkci katechetů, hlavně 
rodičům třeťáčků, kteří si najdou mezi pomocí se 
splněním školních povinností, i čas na přípravu 
svých dětí k 1. svatému přijímání, které je zatím 
naplánováno na 13. 6. 2021. Ale jakvšichni víme, 
může to být nakonec jinak, sledujte proto naše 
farní stránky farnostzeranovice.cz, kde najdete 
nejaktuálnější informace.

ROK SV. JOSEFA

To, že jsme si za patrona soutěže vybrali sv. Jose-
fa a šifru zvolily slova „plnomocné odpustky“, není 
náhodou. Papež František 8. prosince 2020 zasvětil 
tento rok sv. Josefovi a udělil nám možnost získat 
velké milosti, jelikož každou středu v týdnu a ka-
ždého 19. dne v měsíci a 1. května na svátek sv. 
Josefa Dělníka až do 8. prosince 2021, můžeme zís-
kat plnomocné odpustky. Podmínky získání plno-

mocných odpustků jsou kromě webových stránek 
vyvěšeny na nástěnce u kostela sv. Vavřince.

Kdo by si chtěl přečístapoštolský list o sv. Josefu 
napsaný papežem Františkem: Patris corde (v pře-
kladu Otcovo srdce), může si ho stáhnout z webo-
vých stránek farnosti kliknutím na Rok sv. Josefa 
2020-2021.

SOUTĚŽ: ČÍM SE LIDI DŘÍVE BAVILI.

Po skončení soutěže Stopy otec Radek vyhlásil-
soutěž na téma: Čím se lidi dříve bavili. Děti měly 
za úkol namalovat nebo se vyfotit u aktivity, kte-
rou je naučili jejich babičky, dědečci, popř. i rodi-
če, a kterou se baví, zrovna když nesedí u počíta-
če nebo nehradí počítačové hry. Děkujeme všem 
dětem za krásné příspěvky do soutěže. V neděli 
Božího milosrdenství 11. 4. si všichni zúčastně-
ní mohli vybrat cenu, v pořadí, jaké otec Radek 
vylosoval. Příspěvky dětí i celých rodinsi můžete 
prohlédnout na webových stránkách naší farnos-
ti. Některé děti posílaly, jak s rodiči hrají osvěd-

čené hry: Člověče, nezlob se; skákání gumy nebo 
panáka; hra na schovku; puzzle, jiné děti raději 
pomáhají svým rodičům nebo prarodičům praco-
vat na zahrádce nebo v kuchyni. Jiní rodiče rozvíjí 
výtvarný talent a skromnost svých dětí: učí je, že 
k malování na chodník nepotřebují pestrobarev-
né křídy, vystačí si s kamínkem nebo kouskem 
cihly. 
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NOVÁ SOCHA JEŽÍŠE KRISTA LEŽÍCÍHO V HROBĚ

Naše farnost si několik posledních pár let na Veli-
konoce půjčovala sochu Ježíše do Božího hrobuz 
třebětické farnosti. Tak jsme si řekli, že by bylo 
pěkné mít na Velikonoce svou vlastní sochu Pána 
Ježíše. Po více něž roční práci jsme se na letošní 
Velikonoce nové sochy dočkali. Autorem dřevě-
né sochy je náš farník pan Josef Andrýsek, finální 
úpravy na soše provedl pan Alois Póč z Vyškova. 
Na Květnou neděli 28. března 2021 byla vyhláše-
na mimořádná finanční sbírka na tutosochu. Dě-
kujeme všem, kteří na sochu přispěli, nebo ještě 
přispějí. Moc děkujeme a modlíme se za Vás.

VÝROČÍ 1100 LET OD ÚMRTÍ SV. LUDMILY

Letos si připomínáme velké výročí 1100 let od 
úmrtí sv. Ludmily, naší české patronky, také pa-
tronky vinařů, babiček, učitelů a vychovatelů. 
Podněty na prožití tohoto výročí, odkazy na fil-
my a literaturu, chystané akce a poutě můžete 
najít na webu www.svataludmila.cz.

NAŠE ŠKOLA A ŠKOLKA
Vážení rodiče a přátelé naší krásné školy,

chtěla bych vám všem poděkovat za spolupráci 
a trpělivost během distanční výuky. Byla to těž-
ká doba, plná zvláštního napětí i velké nejistoty. 
Všechny informace jsme se dozvídali nejdříve 
z médií, teprve potom, někdy i po několika dnech, 
jsme je obdrželi do naší školní datové pošty. Od 
podzimu jsme se snažili pro školu získat výjimku, 
ale bohužel naše prosby nebyly vyslyšeny.

Ale, i díky vám, jsme tuto nevšední dobu zvládli.

Děti se do školy velmi těšily, což je milé. Kolikrát 
jsem na druhé straně obrazovky viděla, jak jsou 
smutné a zoufalé. Začali jsme pro ně vymýšlet 
další zajímavé věci tak, abychom je dokázali více 
povzbudit. Jsem ráda, že se do takové interneto-
vé nabídky připojila někdy i celá rodina.

Dětem se líbily naše netradiční internetové akce, 
mezi kterými bylo např. společné vaření, pečení 
a večerní čtení pohádek.

Poslední večer měsíce svátku knih, jsme si děti 
rozdělili do internetových skupin a četli jsme jim 
zajímavé pohádky. Děti ani nedutaly, pěkně le-
žely v postýlkách. Poslouchaly náš hlas a krásné, 
někdy i strašidelné příběhy. Moc se jim to líbilo.

Ve škole jsme rádi, že se nám mohli vrátit všichni 
žáci. Zároveň nás mrzí, že mateřská škola se ote-
vřela jen pro předškolní děti. A zbytek, u nás 18 
dětí, musí zůstat doma.

Proto, aby se děti vrátily zpět k výuce, musíme 
každé pondělí a čtvrtek všechny testovat. Naštěs-
tí jsou všichni tak šikovní, že to nikomu nedělá 
problém.

Jen doufejme, že se toto období už nebude opa-
kovat.

Všem vám přeji pevné zdraví, a ještě jednou dě-
kuji za spolupráci.

Petra Smolová



JARNÍ ON-LINE TVOŘENÍ V ZŠ

Letošní školní rok tak trochu připomíná jednu 
z pohádek od Jana Wericha - Královna Koloběžka.

Pohádka začíná tím, že rybářova dcera lehce vy-
řeší tři hádanky a na zámek ke králi přijede/ne-
přijede a je ustrojená/neustrojená, obutá/neo-
butá, učesaná/neučesaná, veze dar/nedar.

Žáci a studenti totiž v letošním školním roce do 
školy chodí/nechodí.

Na naší Základní škole v Žeranovicích se žáci 1. 
- 5. ročníku vzdělávali distančně (žáci nechodili 
do školy) od 14. 10. do 16. 11. 2020. Od 18. 11. 
2020 do 26. 2. 2021 se mohli vrátit k prezenční 
výuce žáci 1. - 3. ročníku (žáci chodili do školy). 
Od 1. 3. do 9. 4. 2021 byla škola zavřena a všichni 
žáci se vzdělávali opět distančně (žáci nechodili 
do školy).

"Nechodili" ovšem neznamená "neučili se".

Žáci se vzdělávali v době distanční výuky doma 
prostřednictvím speciálního programu k on-line 
výuce na svých počítačích nebo tabletech. Denně 
probíhala on-line výuka povinných vyučovacích 
předmětů včetně hudební výchovy, výtvarné vý-
chovy a pracovních činností.

V těchto vyučovacích hodinách se žáci mohli od 
učení odreagovat, a tak zpívali, kreslili, malovali, 
modelovali, stříhali, lepili,.. tvořili.

Vznikaly tak překrásné práce, kterými bychom 
vás zde chtěli potěšit. Jen je velká škoda, že zde 
nemůžeme ukázat všechny práce.

Témata pro výtvarné činnosti žáků 1. a 2. ročníku 
vycházela z pranostik a z písní lidových i umělých:

BŘEZEN, ZA KAMNA VLEZEM..

PEC NÁM SPADLA

PEKLA VDOLKY

KOMINÍČEK

NA SVATÉHO ŘEHOŘE, ČÁP LETÍ OD MOŘE

ŠEL ZAHRADNÍK, atd.

Speciálním úkolem pro prvňáčky bylo kreslení 
zvířátek ke každému známému písmenku.

Ve zmiňované pohádce chytrá královna odpoví-
dala na otázku: “Kdo je největším nepřítelem člo-
věka?” Královna hbitě odpověděla, že je to lidská 
hloupost.

My bychom nad řešením této hádanky také ne-
museli dlouho přemýšlet. Jen ta naše odpověď 
by byla úplně jiná - covid-19.

Pohádky mají šťastný konec, doufejme, že boj 
s nemocí Covid-19 se v tomto bude s pohádkou 
podobat.

Romana Doleželová, učitelka ZŠ
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V rámci distanční výuky pracovní výchovy 3. – 5. 
ročníku žáci připravovali několik pečených i nepeče-
ných dobrot. Aby se celá „akce“ mohla uskutečnit, 
přijali jsme pozvání od otce Radka Němečka a veš-
keré přípravy, výuka přes MS teams i samotné pe-
čení probíhaly v kuchyni na místní faře. Společně 
s dětmi (i rodiči) jsme vyráběli nepečený piškoto-
vý dortík, pizzu z listového těsta a dezert Tiramisu. 
Jako specialitu jsme upekli křupavé rohlíčky podle 
léty prověřeného receptu otce Radka. Velká škoda 
ale je, že není možné zprostředkovat i tu vůni, která 
se linula celou kuchyní při pečení – to by se Vám 
všem hned začaly „dělat chutě“. Ještě jednou bych 

tedy chtěla otci Radkovi poděkovat za poskytnutí 
kuchyně a také za duchovní podporu při distanční 
výuce. Děkuji i rodičům za jejich pomoc při pečení, 
moc si jí vážíme.

PEČENÍ NA FAŘE

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřskou školu máme už měsíc uzavřenou. Cel-
kově je tato doba velmi složitá, jak pro děti, tak 
i jejich rodiče. On-line výuka předškoláků je pro 
nás výzva. I když s podobnou situací jsme se se-
tkaly už minulý rok. Pro kontakt s dětmi jsme si 
zvolily aplikaci WhatsApp, kterou má většina ro-
dičů. Jsme rádi, že se s dětmi vidíme, i když jen 
prostřednictvím mobilu. Děti reagují velmi dob-
ře. Dále dětem každý týden rozvážíme pracovní 
listy a vypracované si zase odvážíme. Děti i rodiče 

velmi dobře spolupracují. Úkoly pečlivě plní.Věří-
me, že budou děti do první třídy základní školy 
dobře připraveny. Doufám, že než tento článek 
bude uveřejněn, bude už mateřská škola otevře-
na. Děti se konečně setkají se svými kamarády 
a hezká škola i zahrada zase ožije. Na fotografi 
vidíte,jak jsme s dětmi slavili on-line Velikonoce.

Zdeňka Fuksová

PEČENÍ NA FAŘE

Kroužek pohybových her proběhl ve škole pouze 
v měsíci září a částečně v říjnu, kvůli epidemiolo-
gické situaci bohužel dále neprobíhal. Pohybové 
hry byly zaměřeny na všeobecný pohybový roz-
voj pomocí nejrůznějších her, opičích drah a dal-
ších zábavných sportovních aktivit. Pohyb dětem 
chybí, naši školu tato „covidová doba“ také netě-
ší. S dětmi se snažíme pobývat venku a chodit na 
procházky.

Díky projektu „Sportuj ve škole“ jsme v loňském 

roce uskutečnili letní kemp, který máme v plánu 
realizovat i letos. Prázdninový projekt má sloužit 
jako podpora vzdělávání dětí v souvislosti s uza-
vřením škol v důsledku pandemie koronaviru. 
Jednotlivé dny se skládají z dopolední vzdělávací 
části a odpolední části, věnované volnočasovým 
aktivitám. Děti si loňský kemp užily naplno, do-
zvěděly se spoustu zajímavostí, prožily mnoho 
dobrodružství a nechyběly hry a výlety. Doufá-
me, že i letos strávíme společně s dětmi prázd-
ninové dny.
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Bohužel i dobrovolným hasičům se stávají smutné 
věci. V období vánočních svátků jsme dostali ozná-
mení: 27. 12. 2020 23:02:41 POŽÁR NÍZKÉ BUDO-
VY. Žeranovice 78. Vyjede HKM 752. Požár komína 
na Rodinném domu, prý plameny i uvnitř domu. 
Jednotka vyjela v 5. minutě takřka v plném počtu. 
Ještě před příjezdem jednotek na místo události 
bylo upřesněno, že požár zasáhl i rodinný dům a je 
podezření na osobu, nacházející se v objektu. Na 
místo jednotka dorazila společně s profesionálními 
hasiči z Holešova a postupně přijížděli na místo dal-
ší jednotky a to: profesionální hasiči Zlín a dobro-
volné jednotky z Holešova, Rackové a Zahnašovic. 
Velitel zásahu společně s velitelem Žeranovic začali 
provádět průzkum objektu a potvrdili, že požár za-
sáhl hospodářskou budovu a část rodinného domu. 
Hasiči okamžitě zahájili hasební a průzkumné prá-

ce v dýchací technice. V silně zakouřeném prosto-
ru byla nalezena osoba nejevící známky života. 
Okamžitě byla zahájena resuscitace. Po příjezdu 
posádky zdravotnické záchranné služby byla oso-
ba předána do péče zdravotníků, avšak lékař přes 
veškerou snahu bohužel již nemohl pomoct. Hasi-
či zatím pomocí tří proudů požár postupně lokali-
zovali, a po dohašení skrytých ohnisek a odvětrání 
zakouřených prostor byla velitelem zásahu ve 2:19 
hodin ohlášena celková likvidace. Na místě byly na 
dohlídku ponechány dobrovolné jednotky z Žerano-
vic a Zahnašovic, ostatní byly odeslány zpět na své 
základny. K události se dostavili také vyšetřovatelé 
hasičů, kteří nyní pracují na určení přesné příčiny 
vzniku události i stanovení způsobených škod.

Zprávu podal: Martin Řihák

POŽÁR RODINNÉHO DOMU

Co dělala jednotka a sbor hasičů v zimním období? 
Přesně takhle zněla otázka Žeranovského Pentagonu.

Začátkem prosince jsme se pustili do rekonstrukce 
elektroinstalace, protože neprošla revizí. Naštěstí 
se v naší výjezdové jednotce nachází úctyhodný po-
čet elektrikářů, kteří se na to s “radostí“ vrhli. Bo-
hužel to nešlo tak rychle, jak by se zdálo. Ze začátku 
se jednalo o výměnu jednoho kabelu, ale po dalším 
a dalším zkoumání na nás vyskakovaly samé pokla-
dy. Vedení elektrikářské komise rozhodlo, že udělá-
me komplet novou elektřinu. Během opravy si jed-
notka společně s firmou Fireport vytvořila moderní 
garáž, která plní nastavené úkony ještě před přícho-
dem členů v době vyhlášeného poplachu, a proto 

značně zrychlí výjezd cisterny. Rekonstrukce pro-
běhla bez problému, a také jsme výrazně pomohli 
českým pivovarům s odbytem v době pandemie.

HASIČI ŽERANOVICE
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CO NÁS ČEKÁ DÁL?

Pevně věříme, že s příchodem teplejších dnů bude 
líp, a proto nepřestáváme plánovat. Celostátní sdru-
žení SH ČMS slibuje, že některé soutěže, pokud to 
bude jen trošku možné, zůstanou zachovány. Pro 
nás to znamená nejen přípravu dětí a mládeže, ale 
i kontrolu techniky a úpravu zázemí. To zahrnuje 
např. opravu mašin, auta, vybavení. A také na zbroj-
nici po úpravě elektriky pomalu uklízíme a vylepšu-
jeme. Nová šatna je toho důkazem a dokonce i socha 
sv. Floriána dostala péči, kterou mohou vidět všich-
ni kolemjdoucí. Za to díky všem, kteří se tomu věnu-
jí. A v neposlední řadě by letošní okrskové závody 
v požárním sportu měly proběhnout u nás v Žera-
novicích, stejně jako branný závod pro celý okrsek.  

MOTIVACE I V DOBĚ ZÁKAZŮ?

Ano, už půl roku se opět nic nesmí. Sotva 
děti začaly chodit do školy, tak se vše zavře-
lo a zakázalo, tudíž i naše pravidelné tréninky. 
Z počátku to vypadalo na dočasnou záležitost, 
a tak děti opakovaly uzly alespoň doma, jenže 
to omrzí. Ani výtvarná hasičská soutěž, jako loni, 
zatím nebyla spuštěna. Uteklo nám vodění med-
věda, i karneval. A tak když byl spuštěn virtuální 
běh na podporu hasičů, neváhali jsme…aspoň 
nějaká motivace pro tu hasičskou omladinu... 
Přidali se k nám i členové jednotky, a aby 
to neměli tak jednoduché, běželi v plné 
polní s "dýchačema" na zádech.  
Jen pro doplnění, délka trasy i výsledný čas byl re-
gistrován na nejmladšího člena. Na kolektiv to prů-
měrem nešlo. Tudíž Ti starší to samozřejmě zaběhli 

rychleji, a ti slabší to prostě došli. Bylo vidět, že 
to stačilo, kondička celého kolektivu po tak dlouhé 
pauze je na pováženou. Takže jsme rádi, že jsme ne-
zvolili delší trasu. Kluci z jednotky a někteří z nás si 
pak šli odběhnout díl ve "svojí" kategorii 3 km a výš. 
Díky všem za účast.

Samozřejmě, všichni, kdo s námi jezdíte na každoroč-
ní soustředění, se můžete těšit, že pokud nám to pod-
mínky dovolí, uvidíme se v termínu 3. - 10. 7. 2021. 
Tentokrát nás čeká tajemné téma: 

ZA ZRCADLEM V ŘÍŠI DIVŮ

Budeme kouzlit a čarovat, bojovat s pánem času 
a snad skolíme i draka.

Přihlášky a propozice už brzy na webu SDH, nebo na 
emailu: starosta.sdhzeranovice@gmail.com

ŽERANOVŠTÍ "DOBRÁCI" V POŘADU "CO NA TO ČEŠI?"

26. dubna v 17.35 se na televizi Nova objevili DOB-
RÁCI – tudíž dobrovolní hasiči. Vyjeli za jasným úko-
lem, zúčastnit se a nejlépe vyhrát populární tele-
vizní soutěž. Tohoto úkolu se zhostili s vtipem sobě 
vlastním a rozesmáli nejednoho diváka u televizních 
obrazovek. K výhře jim pomohly nejen dobré tipy, 
ale i trochu toho štěstíčka.

Žeranovšťí borci dokázali, že i malá vesnička to umí. 
Ve vedení se udrželi celých pět dní. Bohužel se jim 
ani jednou nepodařilo získat 200 bodů a tím i za-
slouženou odměnu. Díly se natáčely již v lednu 2020 
a měly být odvysílány v dubnu 2020, bohužel se vše 
kvůli Covid 19 posunulo o celý rok.

Naše žeranovjáky jste jistě poznali. Františka Ko-
nečného a Martina Řiháka doplňovali Michal Petřík 
(současný člen JSDH), Matyáš Charvát – (člen SDH) 
a Štěpán Hurt – (kamarád z Lukova)
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Výtisk neprošel jazykovou korekturou

LEDEN - DUBEN

Suchomelová Marie

Vávrová Jaroslava

Řihák Miroslav, Zapletal Zdeněk

JUBILEUM 50 LET

JUBILEUM 75 LET

JUBILEUM 65 LET

Všem jubilantům upřímně blahopřejeme.

Vybíral Jaroslav, Odstčilíková Jana, Dokoupil Robert

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

JUBILEUM 55 LET

JUBILEUM 60 LET

JUBILEUM 70 LET

NAROZENÍ

Totková Marta, Vojáček Josef, Řihák Antonín, Andrýsková Marie,  
Dobešová Marie 

VÝVOJ PANDEMIE COVID 19 V NAŠÍ OBCI 

Žeranovice


