
Milí Žeranovjáci, 

právě otevíráte letošní druhé číslo obecního zpravoda-
je. Už první známkou toho, že se svět snad zase vrací do 
pořádku, je to, že nám Žeranovják „přibral“. Hravě se 
podařilo zaplnit 16 stran, na kterých se dočítáme o ra-
dostech (i starostech) občanů naší obce. Záměrně píšu 
„naší“, protože pro mě to tak už navždy bude. I když mám 
trvalé bydliště jinde, kde jsem moc spokojená, kontakt s 
Žeranovjáky mě vždy potěší, zmínka o Žeranovicích vždy 
zahřeje na duši a možnost navštěvovat žeranovské akce 
je mi velkou ctí. Proto si dovolím pochválit zástupce SDH 
Žeranovice a pana starostu za reprezentaci naší obce na 
Dožínkách Mikroregionu Holešovsko, spolek žen a dalších pomocníků za nádhernou svatební výstavu, 
myslivce za bezvadný Den s myslivostí pro děti a také třeba hasiče za účast a pomoc na velkém festivalu 
MusicTON Holešov a perfektní program Vavřineckých hodů.  A to jsem vyjmenovala jen akce, které jsem 
navštívila, samozřejmě je toho mnohem víc a pochvalu si zaslouží všichni, kdo zvelebují obec, školu, 
farnost, pracují s dětmi, podílí se na sportovním vyžití atd. Vám všem patří velké poděkování.  Přeji vám 
všem i do toho podzimního, uplakaného období plno elánu, optimismu a chuti být nadále aktivní a účast-
nit se společenského života.

Žeranovják
obce Žeranovice

2/2021

Zpravodaj obce Žeranovice

SVATEBNÍ PODOBENKY V ČASE A DALŠÍ ČINNOST SPOLKU ŽEN
Milí spoluočané. Všechny nás potěšilo, že pandemie 
covidu - 19 nás na chvíli nechala být a i my jsme si 
mohly užít léta a kulturních akcí, setkávání se spolu s 

děvčaty, oslav narozenin paní Gořalíkové a paní Šprin-
glové, koncertů v Holešově i ve Zlíně a výstav na zám-
ku v Holešově. Protože bez práce nejsou koláče, daly 

Hana Helsnerová
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SVATEBNÍ PODOBENKY V ČASE A DALŠÍ ČINNOST SPOLKU ŽEN

POKRAČOVÁNÍ ZE STR. 1

Každý si tak mohl najít své blízké, kamarády, známé, 
či ty, na které už jsme i zapomněli a najednou se na 
nás usmáli ze zažloutlé fotografie, která ležela na dně 
krabice. Těm, kdo tu krabici otevřeli, fotografii vytáh-
li, zapůjčili a tím nás nechali vejít do své minulosti a 
soukromí bych chtěla velmi poděkovat. Bez nich by 
tato výstava neměla takový úspěch. Děkujeme též za 
zapůjčení starých svatebních šatů a různých svateb-
ních doplňků. Největší poděkování patří panu Anto-
nínu Václavu Vyňuchalovi, který už před léty nadnesl 
tuto myšlenku a který fotografie připravil, vytiskl a 
opatřil popisky.

Velké poděkování je pro paní Janu Širokou, sponzor-
ku naší akce. Vytvořila svatební kytice a květinovou 
výzdobu, zajistila zapůjčení svatebních šatů a vytvo-
řila choreografii módní přehlídky. Děkujeme salonu 
Bonetka za zapůjčení šatů a tanečníkům iDance. Dě-
kujeme všem dalším sponzorům - OÚ Žeranovice, 
Františku Tomaníkovi, Františku Krejčímu, Milanu 
Šimčíkovi. Děkuji děvčatům z našeho spolku, které 
strávily spoustu času přípravou výstavy. Tak veliká 
akce potřebuje spoustu šikovných rukou a jsem ráda, 
že vzniklo takové nadšení, které si snad zase někdy 
zopakujeme při dalším báječném plánu. Teď nás čeká 
beseda se Zbigniewem Czendlikem 6. 10. na Sále u 
Sedkářů. Snad nás covid nechá naplánovat velký zá-
jezd na konci října, a protože čas běží jako o závod, 
bude tady snad rozžíhání stromečku a 11. 12. Vánoč-
ní koncert. To jsem ale daleko. Teď Vám přeji hezký 
podzim a věřím, že se uvidíme při našich akcích.                   

      Za Spolek žen Jitka Řiháková

jsme si za úkol udržovat růžičky u fary a u sálu. Nej-
větší naší akcí byla výstava ,,Svatební podobenky v 
čase", kterou navštívilo ohromné množství lidí, která 
nás proslaviLa v širokém okolí a o které se psalo v ně-
kolika novinách. Pro ty, kteři se nepřišli podívat jen v 
krátkosti popíši, jak vše probíhalo. Výstava byla zahá-
jena velkou módní přehlídkou moderních svatebních 
šatů, které předváděly děvčata a mladé maminky ze 
Žeranovic, Horního Lapače a Zahnašovic. Podělily 
se o jednoho ženicha Martina Řiháka, který je šar-
mantně provedl na parketu. Následovalo vystoupeni 
tanečníků, kteři předvedli waltz, tango a valčík. Poté 
už si mohli všichni prohlížet vystavené fotografie a 
ochutnávat svatební cukroví, koláčky a vínkem si při-
píjet na zdraví. Fotek se nám sešlo kolem 600 a ob-
čané stále ještě nosili, a tak se tisklo až do Vavřince. 



V průběhu jara a léta se v obci podařilo realizovat 
výsadbu zeleně. Projekt pojmenovaný „Revitalizace 
zeleně v intravilánu obce“ je spolufinancován Evrop-
skou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj 
v rámci Operačního programu Životní prostředí. 
Předmětem projektu je pořízení studie systému sí-
delní zeleně s následnou realizací opatření na zaklá-
dání/obnovu funkčně propojených ploch a prvků 
veřejně přístupné sídelní zeleně v obci Žeranovice. 
Projektovou přípravu a autorský dozor nám zajišťovala 
firma Arvita P spol. s r.o. Realizaci výsadby na podkla-
dě výběrového řízení zajišťovala firma paní Beatrice 
Mádrové. Vedení a koordinaci dotace pomáhala za-
jišťovat firma DN agentura s.r.o. Díky dotaci se moh-
la obec osadit 392 keři, 22 stromy a 120 ks trvalek. 
Osobně jsem velice rád, že se výsadbu podařilo re-
alizovat a výše popsaná zeleň bude svým růstem na 
mnoho let zkrášlovat prostředí naší obce. 

REVITALIZACE ZELENĚ

Pokud budou v budoucnu další možnos-
ti dotované výsadby bylo by příjemné oze-
lenit i další části obce, tak i okolí obce. 
Na závěr bych poděkoval a ocenil i péči spolku žen 
o 350 ks vysazených růží před kostelem, kde se obě-
tavě starají o nepříjemné odplevelování a údržbu.

Celkové způsobilé výdaje akce: 539 217 Kč

Dotace EU: 458 334 Kč (85 %)

Příspěvek příjemce podpory: 80 883 Kč (15 %)

Datum zahájení realizace projektu: 1. 9. 2020

Datum ukončení realizace projektu  
(včetně údržby): 31. 12. 2023

Tonda Vyňuchal

VAVŘINECKÉ HODY POHLEDEM HASIČŮ

Jako každý rok, nemůžeme nevzpomenout proběh-
lé Vavřinecké hody.

Ve spolupráci s obcí a také se Zámeckou hospůd-
kou byl program pestrý, a celý víkend si mohl každý 
návštěvník vybrat podle svého gusta. Ať už páteční 
bigbít, tak také skvělé sobotní gulášové hody za do-
provodu country  a nebo pohodovou  tradiční ne-
děli.

Děkujeme, že na akce chodíte, a podporujete tím 
místní kulturu a také ty, co pro Vás vše připravují.

Děkujeme také za to, že tyto akce mohou stále na 
výletišti probíhat, vážíme si toho moc. A v neposled-
ní řadě díky také za toleranci všech místních, přede-

vším těch, co bydlí v okolí výletiště. Těžko se regulu-
je hluk a ruch, i když se o to vždycky snažíme. Stejně 
jako o úklid všech přilehlých prostor.

Budeme se dál snažit dál o to, aby všechny akce, 
které pro Vás připravujeme byly zajímavé a bavily 
všechny zúčastněné.

A co plánujeme?

 9.10.2021 Branný závod pro děti ¨

10.10.2021 Drakiáda a bramboriáda

Bližší informace budou upřesněny těsně před akcí 
v závislosti na počasí.Za SDH Jana Janečková
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Letos na téma Za zrcadlem v kouzelné říši divů.

A opravdu jsme kouzlili a divili jsme se. V nádher-
né lokalitě chaty Hradečanky, kousek od Rychno-
va nad Kněžnou.

Po příjezdu nás přivítal Kloboučník a provedl nás 
přes zrcadlo do kouzelné říše.

Řekl nám, že si přeje ke svým nenarozeninám, 
aby jsme si s ním zatančili tanec Futrovák, až na-
dejde den NÁDHERŇAJS, na který všichni čekají.

Také jsme se dověděli jsme se, že máme zachrá-
nit říši divů před nadvládou Rudé královny. S tím 
nám měli pomáhat kouzelní obyvatelé říše.

Bílá královna spolu s houseňákem Absolomem 
vyzkoušeli chrabrost táborníků. Potrhlá dvojča-
ta Tydlidýn a Tydlidum udělali bláznivý celý den, 
který byl v duchu  obnovy vesnic v Bílém králov-

ství. Strategické body zněly : postavit sochu Klo-
boučnika, zvon radosti, kostel, hřbitov, obchod a 
samozřejmě hasičárnu.

Kouzlo v podobě zmenšovacího nápoje a zvět-
šovacích koláčků umožnilo zachráncům průchod 
králičí norou.

Časosběrač přesunul týmy pomocí přenášedel do 
školy čar a kouzel, kde se jich ujal učitelský sbor. 
Zkusili si hodinu lektvarů, obranu proti černé ma-
gii, věštění a také kouzelné tvory. Za odměnu do-
stali Vorpálový meč.

Program vrcholil skolením draka Tlachapouda, 
poražením červené armády, soubojem královen 
a jejich smířením. Kloboučník nás naučil tančit 
Futrováka a ode dneška je každý další den NÁD-
HERŇAJS jak vyšitý.

Jana Janečková

HASIČI ŽERANOVICE
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HASIČSKÝ TÁBOR 2021

HOSTÝNSKÝ VÝŠLAP A STANOVÁNÍ 2021

Jako každoročně vyrážíme s mladými hasiči na 
Hostýnský výšlap se stanováním na jelení louce.

I letos tomu nebylo jinak. Přálo nám k tomu po-
časí. Sluníčko svítilo a noc byla mimořádně tep-
lá. Účast hojná jak ze strany dospělých, tak dětí. 
Všichni si to užili, a ani našlapané kilometry ne-
vadily.
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SPOLEK RYBÁŘŮ ŽERANOVICE

Zdravím všechny příznivce Petrova cechu. I v le-
tošním roce proběhly na rybnících v Pasece tra-
diční rybářské závody dospělých i dětí.

28. ročník rybářských závodů pro dospělé se 
uskutečnil ve dnech 3. – 4. července 2021. Zápis 
všech účastníků závodů proběhl v čase od 14 do 
16 hodin. Poté byly závody zahájeny v počtu 57 
sportovních rybářů ze všech koutů našeho okre-
su. Slunečné počasí nám přálo, noc byla vlahá a 
jasná, akorát rybám se na háček moc nechtělo. 
Celkově bylo uloveno 76 kaprů, 2 amuři, 2 can-
dáti a 1 štika. Rybáři ale nezoufali a čas strávený 
u vody prokládali návštěvou výborně zásobené-
ho občerstvení. Podávala se zabíjačková polévka, 
klobásky z udírny, makrely z grilu, vepřový guláš 
a vepřo-knedlo-zelo. Na čepu pivo Kozel a žlutá 
limonáda „kombajnerka“. Závody byly ukonče-
ny závěrečným hvizdem v neděli ve 14 hodin. Po 
vyhlášení výsledků rybářských závodů proběhlo 
ještě losování tradiční tomboly a volná zábava.

Výsledková listina: 

1. místo: Jiří Menšík, Lechotice - amur 82cm

2. místo: Leoš Vajda, Žeranovice – candát 69cm      

3. místo: Lubomír Solař, Horní lapač – kapr 65cm 
Dětské rybářské závody se uskutečnily ve dnech 
27. – 28. srpna 2021. V pátek od 17 hodin byl 
pro všechny děti připraven program, střelba ze 
vzduchovky nebo z luku, poznávání ryb, opékání 
špekáčků a spaní ve stanech. Pro malé nocležní-
ky byl budíček nastavený v sobotu na 5 hodin, 
den začal bohatou snídaní a přípravou na závody. 
Ty byly odstartovány v 6 hodin a ukončeny v 16 
hodin. Závody byly rozděleny do dvou kategorií 

– kategorie dospělých a kategorie dětí do 15 let. 
Občerstvení bylo opět bohaté, pro dětské závod-
níky díky sponzorskému přispění obce zdarma. 
Atraktivní ceny od sponzora závodů KOVIN FISH 
– rybářské potřeby Pavel Kováč přilákaly 50 zá-
vodníků. 

Výsledková listina kategorie dospělých:

1. místo: Tomáš Stoklásek, Mysločovice – kapr 65cm

2. místo: Tomáš Čuřík, Žeranovice – kapr 53cm

3. místo: Radek Kadlčák, Žeranovice – kapr 52cm

Výsledková listina kategorie dětí:

1. místo: Antonín Vyňuchal, Žeranovice – kapr 59cm

2. místo: Viktorie Petříková, Bílavsko – kapr 52cm

3. místo: Tomáš Cholasta, Žeranovice – kapr 51cm

4. místo: Marek Klapil, Štípa – kapr 49cm

5. místo: Štěpán Cholasta, Žeranovice – kapr 47cm

6. místo: Vojtěch Zapletal, Žeranovice – kapr 46cm

7. místo: Valerie Petříková, Bílavsko -  kapr 42cm

Nejvíc ulovených ryb: Jaromír Linhart, Žeranovi-
ce – 3ks kapra o celkové délce 133cm.

Jak dětské rybářské závody, tak i hlavní rybářské 
závody se velmi vydařily. Děkujeme za přízeň 
všem závodícím i všem návštěvníkům. Velký dík 
patří také sponzorům, obci Žeranovice a v nepo-
slední řadě i organizátorům a spolupracovníkům, 
kteří se na přípravě závodů podíleli. Těšíme se na 
Vás všechny opět v příštím roce. PETRŮV ZDAR!

Za RS Žeranovice Miroslav Cholasta

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2021
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PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Ani koronavirus nám nezabránil, abychom letos 
ve farnosti přivedli děti k 1. svatému přijímá-
ní. Děti se připravovaly na přijetí Pána Ježíše v 
eucharistii jak doma s rodiči, tak i, po uvolnění 
restrikcí a návratu dětí do školních lavic, několik 
posledních týdnův hodinách náboženství. Otec 
Radek si před slavností stihl se všemi dětmi i je-
jich rodiči pohovořit při individuálních setkáních 
na faře. Devět dětí z naší farnosti poprvé přijalo 
svátost svatého přijímání při mši svaté začínající 
v 9:30 v neděli 13. 6. 2021. Na závěr mše nemoh-
la chybět tradiční modlitba rodičů nad dětmi a 
krásná píseň Haleluja, kterou děti poděkovaly 
svým rodičům. My také děkujeme všem rodičům, 
kteří své děti museli připravovat doma, učili je 

modlitby a vypracovávali s nimi pracovní listy a 
za to, že je vedli a neustále vedou k Bohu a při-
jímání svátostí. Milí rodiče a děti, neustále se za 
vás ve farnosti modlíme.

POUŤ KE SV. VAVŘINCI

Letos nám svatovavřinecká pouť připadla na ne-
děli 8. srpna. První mše svatá v 8:00 byla slou-
žena za živé a zemřelé farníky, po skončení mše 
následoval průvod k nové cisterně žeranovských 
hasičů, kterou otec Radek požehnal. Ani letos ne-
chyběla druhá mše v 10:00, která byla obětována 
za farníky, kteří se letos dožívají významného ži-
votního jubilea. Obě mše sloužil náš otec Radek 
Němeček a byly pro nás velkou a krásnou osla-
vou naší farní rodiny. Děkujeme všem hasičům, 
panu varhaníkovi, zpěvákům, ministrantům, 
kostelníkům, lektorům, těm, kdo kostel uklízeli 
a zdobili, a všem ostatním, kteří slavnostní mše 
připravovali.
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POUŤ NA SV. HOSTÝN

Po roční covidové pauze jsme se opět jako far-
nost vydali na pouť na Svatý Hostýn. Letos se ale 
tradiční pouť konala v trošku netradičním termí-
nu. Ačkoli dříve se pouť na konci června, popř. na 
začátku července, pořádávala v neděli, letos pro-
běhla v sobotu 3. července. Autobus vyjížděl ko-
lem osmé hodiny ráno a v 10:15 začínala poutní 
mše, kterou sloužil náš otec Radek a otec Richard 

Greisiger ze sv. Hostýna. Takže jsme přede mší 
svatou měli čas na občerstvení těla i ducha, jak 
kdo potřeboval. Naši pouť jsme zakončili svátost-
ným požehnáním, pakjsme vybaveni požehnáním 
a ochranou Panny Marie Hostýnskéodjeli zpátky 
do našich domovů. Moc děkujeme panu Potůč-
kovi a KDU ČSL Racková za zajištění autobusu a 
uspořádání moc krásné pouti.

PŘÍPRAVA NA PŘIJETÍ SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ

V sobotu 4. září započaly pravidelné schůzky kan-
didátů na přijetí svátosti biřmování. Budeme se 
scházet přibližně dvakrát do měsíce. Biřmování 
by mělo proběhnout na podzim roku 2022. Biřmo-
vanců je, společně i z farností Ludslavice a Kuro-
vice, prozatím přihlášeno 21. Mnoho lidí si myslí, 
že by přípravou neprošlo, protože by museli být 
zkoušeni z katechismu, Bible nebo znalostí jiných 
náboženských věd, ale tomu tak v naší farnosti 
nebude. Biřmovanci se při přípravě budou snažit 
prohloubit svůj vztah s Bohem, například budou 

procházet školou modlitby, žádné těžké zkoušení 
znalostí je nečeká. Příprava se bude řídit poky-
ny (směrnicí) z olomouckého arcibiskupství.Již 
nyní se každou mši svatou po přijímání modlíme 
modlitbu za biřmovance. Její znění je přístupné i 
na našich webových stránkách farnostzeranovi-
ce.cz. Chtěli bychom i Vás poprosit o modlitbu, 
jak za biřmovance, jejich rodiny a přátele, tak za 
otce Radka, katechetky a přizvané přednášejí-
cí hosty, kteří nám s přípravou budou pomáhat. 
Děkujeme Vám.

ŽEHNÁNÍ AKTOVEK

Při nedělní mši svaté 5. září otec Radek dětem 
požehnal přinesené aktovky, a také jim řekl pří-
běh, o jedné paní z otcové předchozí farnosti. 
Ta paní, když se jí vnuk zeptal, proč se žehnají 
aktovky, odpověděla, že proto, aby mu učení do 

PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU

V neděli 19. září jsme v naší farnosti děkova-
li Bohu za úrodu. Lidé mohli donést do kostela 
svoje výpěstky ze zahrádek, z polí nebo už zpra-
cované produkty z nich. Ženy z farnosti z přine-
seného ovoce, zeleniny a jiných plodů a produktů 
udělaly krásná aranžmá. Další symbolické plody, 
produkty (např. med, víno, chléb nebo koláče) a 
jiné Boží dary (např. vodu) jsme při mši přináše-
li v obětním průvodu, děkovali jsme za všechny 
Boží dary a prosili jsme za celou farnost, za naše 
předky, rodiny a děti. Děkujeme všem, kteří něco 
obětovali a přinesli a všem, kteří vytvářeli krásná 
aranžmá. Bůh Vám žehnej.

Za pastorační radu napsala Hana Zavadilová a fotografie poskytla Lenka Andrýsková

hlavy samo naskákalo. Otec Radek dětem vysvět-
lil, že takhle to nefunguje. Ale ujistil děti, že je 
Bůh bude provázet celý školní rok a dá jim sílu 
plnit školní povinnosti, když o to v modlitbě bu-
dou prosit.
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LETNÍ REKONSTRUKCE V ZÁKLADNÍ ŠKOLE ŽERANOVICE

Vážení čtenáři,

dovolte mi, abych se s vámi podělila o radost z naší 
velké letní rekonstrukce. Za všechny děti i zaměst-
nance naší školy chci nejdříve poděkovat celému za-
stupitelstvu, převážně panu starostovi, za přidělení 
financí pro nutnou rekonstrukci odpadů a výdejny 
jídel v naší škole.

Na katastrofální stav jsme byli hygienou stále upo-
zorňováni, ale nejde vše hned řešit, hlavně když se 
jedná o nedostatek financí.

Neustálé prosakování odpadů, které vedlo pod stro-
pem ve výdejně jídel nás nenechávalo spát. Stále se 
zvětšovalo a zvětšovalo. Nakonec nám bylo umož-
něno se do této rekonstrukce pustit. Škoda, že jste 
neviděli ty velké zvětšující se skvrny, ten malý dřez 
na umývání dvacetilitrových várnic, tu vylitou vodu 
po každém obědě, na které paní pracovnice výdej-
ny každý den balancovala. O netekoucí teplé vodě 
nemá cenu ani psát. Prostě jsme si ji ohřívali v kon-
vici, poté se nalévala do dřezu.

Naše škola je krásná, ale bohužel, rozvody vody, 
elektřiny, odpady a podlahy, okna i střecha jsou na 
staré budově ve špatném stavu. Proto jsme se roz-
hodli řešit tu nejkritičtější závadu.

Pár dnů před začátkem prázdnin nám místní zed-
nická firma slíbila spolupráci, ale bohužel poslední 
červnový den oznámila, že se do rekonstrukce ne-
pustí. Byl to velký a pro mne nepochopitelný šok…

Naštěstí nás zachránila firma Jiří Nesrsta s.r.o. a 
postarala se o demolici i stavbu příček či obklá-
dání nových ploch. S nejdůležitější rekonstrukcí 
odpadů a vodovodního potrubí si pohrála firma 
MIPAK s.r.o. Těm se u nás velmi líbí a stále tady 
spolu řešíme nepochopitelný problém. Prostě 
se nenudíme. Firma p. Aleše Chudárka v čás-
ti výdejny a chodby v MŠ vyměnila nevyhovují-
cí elektrické rozvody a osvětlení. Ještě bychom 
potřebovali vyměnit osvětlení ve třídách, ale to 
bude našim přáním v další době. Dveře i podlahu 
položila firma PDK STYLE, moc děkuji panu Po-
nížilovi za ochotu a konzultace. Pan Erik Smýkal 
nám pomohl s dodělávkou obkladů. Školu během 
prázdninového klidu rozveselil hlas a zpěv pana 
Svatopluka Andrýska, který přeměněné místnos-
ti nádherně vymaloval. Novou kuchyňskou linku 
vyrobil a instaloval pan Marek Mikl.

Velké poděkování patří všem zaměstnancům a 
jejich rodinným příslušníkům za vystěhování a 
zpětné nastěhování veškerého vybavení. Převáž-
ně však děkuji paní Hubíkové a paní Řihákové za 
úklid po všech řemeslnících, panu starostovi, že 
mi pomáhal s výběrem obkladů a řešil se mnou 
všechny vyskytující se stavební problémy.

Naše děti si zaslouží mít krásnou a bezpečnou 
školu.

Petra Smolová
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Výuka probíhá již „v plném proudu“ a s ní i odpolední 
mimoškolní aktivity. V tomto školním roce máme vý-
uku rozdělenou na více samostatných hodin, což na 
malotřídních školách nebývá často zvykem. Výuka 
angličtiny a některé hodiny českého jazyka či mate-
matiky probíhají samostatně po ročnících, což je pro 
děti velkou výhodou.

Během školního roku mohou děti navštěvovat ce-
lou řadu kroužků. Vybírat si mohou z deskových her, 
divadelního kroužku, sportovních her, náboženství, 
dále naše škola nabízí keramický kroužek, který je 
pod záštitou Tymycentra Všetuly a výuku hry na hu-

dební nástroj, hudební nauky a nově hudební školič-
ky, kterou zřizuje ZUŠ Holešov. Další novinkou je vče-
lařský kroužek pod vedením pana starosty, na který 
se děti velmi těší.

V měsíci říjnu, a to konkrétně 7. 10., nás čeká oslava 
150 let (+2 roky) založení školy. Bohužel se tato osla-
va odsouvala 2 roky kvůli nepříznivé situaci. Během 
oslavy bude připraven doprovodný program, škola 
bude otevřena pro všechny bývalé i současné žáky a 
příznivce naší školy. Všichni jsou srdečně zváni.

Pavla Šiblová

VÝUKA, MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY, OSLAVA ZALOŽENÍ ŠKOLY

PRVNÍ DEN V 1. TŘÍDĚ

Tak jako každý rok i letos nastalo ono magické datum 
1. září, které pro mnohé děti znamená velkou změnu 
v jejich životě. V tento slavnostní den přišli prvňáč-
ci se svými rodiči a poprvé zasedli do školních lavic. 
V očích prvňáčků byla znát jistá míra nervozity, ale 
nakonec zvítězila zvědavost, jaké to v té škole bude.

Celkem devět prvňáčků přivítal pan starosta Antonín 
Vyňuchal, paní ředitelka Mgr. Petra Smolová a jejich 
paní učitelka třídní Mgr. Petra Logajová. Paní učitelka 
každému na uvítanou dala odznáček JSEM PRVŇÁ-
ČEK a pamětní list. Děti si vybraly lavici, ve které se 
jim líbilo, pěkně si sedly a prohlížely si svou novou 
třídu a dárky nachystané na lavici. Paní učitelka za-
zvonila zvonečkem a začalo první vyučování. Prvňáč-
ky čekalo nejen uvítání, ale také těžký úkol. Museli 

se představit a na tabuli najít lísteček se svým jmé-
nem. Za odměnu pak dostali malou pozornost, nové 
pracovní sešity a potřeby do výtvarné výchovy. Děti 
si vše schovaly do ve svých nových k školních akto-
vek, které si přinesly s sebou a společně s rodiči se 
vydali do 1. oddělení školní družiny za paní vycho-
vatelkou Veronikou Cholastovou. Paní vychovatelka 
děti přivítala a ukázala jim družinku, ve které budou 
trávit čas buď ráno před vyučováním nebo odpole-
dne po obědě.

Věřím, že se dětem první školní den líbil a přejeme 
jim do nové životní etapy mnoho úspěchů.  

Petra Logajová



LETNÍ KEMP V NAŠÍ ŠKOLE

Ve dnech 12. – 16. července se naše škola zapoji-
la do projektu, který pořádala Asociace školních 
sportovních klubů na podporu naučně-populár-
ního vzdělávání žáků.

Program dne byl rozdělen na dvě části. Dopoled-
ní vzdělávací část a odpolední volnočasovou část. 
Náklady za vstupné, dopravu, obědy, výtvarné a 
sportovní potřeby hradila v plné výši AŠSK.

Projektu se účastnilo 33 žáků ze všech ročníků 
školy. Děti byly rozděleny podle věku do dvou 
skupin. Staral se o ně náš táborový tým Petra 
Smolová, Renata Valová, Ludmila Kadlubová, 
Alexandra Cholastová a Veronika Cholastová.

Navštívili jsme Holešovský zámek, na kterém 
probíhala výstava Leonardo Da Vinci. Žáci měli 
tak možnost vyzkoušet si např. virtuální realitu, 
skládání různých hlavolamů či vyplňování pra-
covních listů o jeho životě. Zavítali jsme také do 
města Kroměříž, kde nás čekala návštěva místní-
ho muzea. V muzeu bylo pro žáky připraveno za-
jímavé bádání po staré půdě. Úkolem žáků bylo 
za pomocí mapky a baterky vyluštit úkoly a najít 
poklad.

Navštívili jsme také koupaliště, kde jsme se všich-
ni osvěžili. Žáci se s chutí pouštěli i do sportov-
ních aktivit jako je bowling, fotbal, házená, ping 
pong atd.

Do našeho programu jsme zařadili i malovaní 
putovních kamínků, děti je poté zanechávali na 
různých místech, které jsme navštěvovali. Vyro-
bili jsme si mýdlo a prováděli různé pokusy. Na 
samotný závěr kempu si žáci vyhledali postup k 
výrobě palačinek na školní zahradě. A připravili si 
těsto. Společnými silami jsme usmažili palačinky, 
které si děti dle své chuti ozdobily. Zkrátka jsme 
se ani minutu nenudili a pět sportovně-vzděláva-
cích dnů jsme si náramně užili.

Veronika Cholastová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

V pátek 3. září se na naší školní zahradě usku-
tečnilo zážitkové odpoledne pro všechny děti ze 
základní i mateřské školy. Začátek školního roku 
nám přijel zpříjemnit pan Jakub Šneidr z Holešo-
va se svými kolegy instruktory. Na začátku vyjas-
nili co můžeme očekávat a jakou formou budou 
rodiče a děti zapojeni do dění na hřišti . Účelem 
akce bylo vzájemné poznání a uvědomění si dů-
ležitosti spolupráce nás všech. Dané úkoly plni-
ly jednotlivé rodiny i větší spojené skupiny. Děti 
musely prokázat určitou pohybovou zdatnost i 
znalosti z učiva. Každý z instruktorů dětem i ro-
dičům dodával odvahu a chuť ke splnění úkolů v 
jednotlivých disciplínách. Největší zábavou pro 
děti bylo žonglování s jablky, míčky a talířky. Pro-
bíhání pod točícím lanem bylo zážitkem i pro ro-
diče. Odměnou pro všechny bylo závěrečné opé-
kání špekáčků a společné povídání u ohně. Tato 
akce se velmi povedla.

OKÉNKO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ráda bych Vás seznámila s další novinkou letošní-
ho školního roku – s otevřením druhého oddělení 
školní družiny.

V minulých letech byla školní družina s kapacitou 
25 žáků určena především pro děti z první až třetí 
třídy. Těmito mladšími žáky byla plně obsazená a 
žádosti rodičů o umístění dětí ze čtvrté případ-
ně páté třídy jsme byli nuceni zamítat, i když byl 
ze strany rodičů velký zájem. Díky obrovskému 
úsilí, spoustě vyplněných kolonek a nespočtu 
odeslaných e-mailů se podařilo od školního roku 
2021/2022 navýšit kapacitu školní družiny na 40 
žáků. Mohli jsme proto otevřít i druhé odděle-
ní, které je určené pro starší děti. Nově je tedy 
školní družina rozdělená do dvou oddělení. První 
oddělení pro žáky 1. a 2. ročníku s p. vychovatel-
kou Veronikou Cholastovou a druhé oddělení pro 
žáky 3., 4. a 5. ročníku s p. vychovatelkou Lenkou 
Cholastovou. Školné zůstává v původní výši 100 

Kč za měsíc. Nově bylo zavedeno snížené školné 
– 50 Kč za měsíc, které hradí rodiče dětí, které 
budou ve školní družině čekat na začátek odpole-
dního vyučování, na výuku náboženství nebo na 
začátek zájmových kroužků. Odpolední družina je 
v provozu od ukončení vyučování do 16.40 hodin. 
V provozu je nadále i ranní družina, a to v čase od 
6.15 hodin do začátku vyučování. Obě oddělení 
jsou plně obsazená. Mladší žáci mají své zázemí 
v původní družině. Pro starší byla upravená velká 
třída (nyní třída s druháky a čtvrťáky). Na podla-
hu v odpočinkové části byl položen nový koberec, 
děti mají k dispozici sedačku, bylo také uprave-
no místo s umývadlem-pyšní se novými obklady. 
Děláme maximum pro to, aby se dětem nejen ve 
škole ale i ve školní družině líbilo a rády v ní trá-
vily svůj čas.

Za ŠD Lenka Cholastová
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Naší JSDH posílila nová cisterna, jedná se o cisternový 
speciální automobilLIAZ101.860 KAROSA CAS K 25, o 
výkonu 220kW, s objemem nádrže 3,5m3, v 9-místném 
provedeni a rokem výroby 1992. 

Její pořízení vyvolali stařecké neduhy původní cisterny 
„Neřízené střely“ Škoda 706 RTHP CAS 24, Trambus z 
roku 1984. Kluci koncem minulého roku začali prosazo-
vat myšlenu nové cisterny, z počátku jsem z toho neměl 
velkou radost, ale postupem času se klukům podařilo 
přesvědčit mně i zastupitelstvo obce. Vlastní výběr této 
29-letékrásky, také nebyl jednoduchý. Období hledání, 
se střídalo s nadšením, a to se několikrát změnilo ve 
zklamání. Nakonec se ji podařilo najít v Husinci u Prahy. 
Cisterna byla zakoupena z rozpočtu obce za 300 tis Kč 
a 20 tis. spolklo její zprovozuschopnění. Další potřebné 
finanční prostředky si kluci řeší společnými brigádami. 
Velký dík patři i jejich zápalu a velkému množství od-
pracovaných hodin.

Kluci ji přivezli v sobotu 8. května na den vítězství, tak 
jsme ji pojmenovali Viktorii, zkráceně Viky. Prodělala u 

nás již u nás pár cvičení, a dokonce pomáhala i při do-
zoru v Holešově při Music Tonu. Požehnání za ochranu 
z vyšších míst se jí dostalo při letošních hodech. Dou-
fám, že bude sloužit dlouho a spolehlivě a trochu pa-
radoxně doufám, že nebude nikdy potřeba při řešení 
nějakých velkých průšvihů.

Na závěr bych rád krátce vzpomenul již zmiňovanou 
„Neřízenou střelu“, která byla pořízena od obce v roce 
2015, se kterou jsme se nemohli z důvodu epidemiolo-
gických nařízení rozloučit podle našich představ. Opus-
tila nás 12. 5.2021 a v tuto chvíli je již na lepším místě, 
konktrétně na Slovensku v Ivance při Dunaji. Tamní 
jednotka byla z naší stařenky tak nadšená že ji dali za 
nemalé množství eur dohromady způsobem,že bude 
bezpochyby sloužit ještě dlouhá léta. Prožili jsem s ní 
za těch pár let, co u nás sloužila pěkné i horší chvíle při 
ostrých výjezdech a její ohlušující řev při 80 km/h bude 
dlouho znít v našich uších.

Tonda Vyňuchal

VIKY – NOVÁ ŽERANOVSKÁ KRÁSKA

HASIČI ŽERANOVICE
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ZÁVODY MLADÝCH HASIČŮ

O prázdninách většinou ani netrénujeme, děti jsou 
na prázdninách a tak je problém poskládat druž-
stvo a ani nebývají závody, ale letos je vše jinak. Zá-
vody, které měly být už na jaře, jsou buď úplně zru-
šené nebo posunuté na srpen, září. Letošní rok pro 
některé děti je poslední rok v kategorii mladších, a 
tak je nutné využít jejich schopnosti a zkušenosti. 
14. srpna jsme vyrazili až do Zdislavic, kde se sou-
těžilo ve třech disciplínách: štafetě dvojic jsme 
se umístili na 3. místě, ve štafetě 4x60m také na 
3.místě a v požárním útoku na 1. místě, výsled-
kem byli stříbrné medaile i pohár za 2. místo. 
V sobotu 28. srpna  proběhlo v Roštíně okresního 
kolo hry Plamen jako malá náhrada za zrušené jarní 
kolo kvůli Covidu. Disciplíny byly jen dvě, ale o to víc 
si soutěž všichni účastníci užili. Závodilo se odhodlaně, 
s vervou a zápalem. I počasí nám vydrželo a nezmokli 
jsme. Na závod jsme vyrazili jen s mladšími žáky. I když 
se závod konal ještě o prázdninách, některé děti byly 
ještě na dovolených, tréninky také nebyly v plné účasti, 
ale  i tak se poskládaly dvě družstva na štafetu dvojic 
a jedno družstvo na požární útok. Na požárním útoku 
jsme se umístili na 1.místě. Při štafetě dvojic první hlíd-
ka udělala chybu a tak závod byl neplatný, druhá hlíd-
ka nejmenší děti, nás doslova zachránila a to jsme je 
vzali jen ať zkusí a sbírají zkušenosti, vysoutěžili 3.mís-
to. Celkově sečteno podtrženo a vezeme domů zlato. 
Okresní kolo hry Plamen v kategorii mladších žáků 
vyhráli hasiči z SDH Žeranovice, druzí byli mladí hasi-
či z SDH Šelešovice a třetí mládežníci SDH Morkovice. 
V neděli 29. srpna v Nětčicích jsme malinko změnili se-
stavu dětí - někdo chyběl. Ale i tak jsme dětem věřili, že 
by to mohlo dopadnout dobře. Ale zrovna při naší pří-
pravě začalo pršet, sice nám bylo umožněno se scho-
vat a až se déšť zmírní dokončit přípravu i útok. Ale už 
nám všem byla zima a  děti byly ztuhlé. Čas na jednom 
terči byl horší, a tak už to nestačilo na stupínek. Ale co 
následovalo po závodu mě chytlo za srdce i nos :-) Jed-
no dítě bylo smutné, naštvané, chtělo za každou cenu 

vyhrát, hledalo chyby na jiném, nepřálo soupeřům, a 
to se nestává, to v žádném případě děti neučíme. Byla 
jsem z tohoto chování zklamaná – „předchozí vítězství 
jim stouplo do hlavy, už nejsou jeden tým, co se děje?“ 
To a další se mi  honilo hlavou. Když mi, ale dítě jeho 
postoj vysvětlilo, byla jsem v šoku. Vůbec nemyslelo 
na sebe, chtělo vyhrát medaili, aby ji mohl darovat ji-
nému dítěti, které se ze zdravotních důvodu nemohlo 
zúčastnit a je doma smutné. Tohle je jistě pro každého 
trenéra mnohem víc něž zlatá medaile, máme správné 
týmové hráče a uznejte, kdo z dospělých by to udělal.

V dalším víkendu 3. 9. na nočních závodech v Roště-
ní mladší žáci vyhrávali 2. místo a také i 4. 9. z Rusavy 
si přivezli stříbrný pohár. 11. září se konečně zadařilo i 
starším žákům, prolomili nesčetné smůly náhod a na 
Machové se umístili s čase 15:43 na 2. místě. 18. září 
starší žáci ve Zdislavicích s poruchou pojistky obhájili 
3.místo.

Všem dětem gratuluji a děkuji za výsledky, také je-
jich rodičům děkuji a všem členům SDH co se 
věnují mládeži a veškerému chodu sboru, vše 
se vším souvisí a všichni jsou potřební. DĚKUJI 
Sice závody s vodou už skončily, ale my trénujeme dále 
a to na podzimní hru Plamen -branný závod  a požární 
útok CTIF, tak nám držte palce, ať se nám to podaří jako 
v jarním kole:)

 Simona Zapletalová   



ÚSPĚCHY NAŠICH SPORTOVCŮ

Na našem sportovním areálu v Žeranovicích je už 
hezkou řádku let vychovávána Karlem Klimkem celá 
generace mladých fotbalistů. Sluší se říct, že má ale 
celou řadu dobrých pomocníků z řad tatínků a příz-
nivců mládežnického fotbalu. A také by bylo možná 
dobré poznamenat, že kluci a holky nejsou na hřišti 
vychováváni jen k fotbalovému umění, ale jsou ve-
dení k větší pohybové všestrannosti a kolektivnímu 
pojetí sportu. 

V letošním Covidovém jaru byly soutěže zastaveny 
a naši starší žáci se zúčastnili pouze dvou turnajů. 

První kvalifikační  turnaj se odehrál ve Zdounkách, 
kde si s domácími a našimi ještě poměřila síly muž-
stva Těšnovic a Prusinovic. Naši kluci z přehledem 
postoupili z prvního místa.

Druhý turnaj byl 28. 6. 2021 v Dřínově a zúčastnila 
se ho mimo domácích a Žeranovských hráčů ještě 
mužstva Těšńovic a Chvalčova. Naši starší žáci po-
stupně porazili Chvalčov 1   -  0, potom Těšnovice 3  
-  0 a nakonec remízovali se staršími žáky Dřínova 1  
-  1. Nejlepšími hráči našeho mužstva byli vyhláše-
ni Heš Jakub, Lukaštík Oliver a Adam Klimek, který 
byl zároveň vyhodnocen i nejlepším hráčem celého 
turnaje. Tyto akce byly sehrány jako náhrada za ne-
dohranou sezonu a byl to takový důstojný konec pro 
kluky, kteří se loučí s kategorií starších žáků.

Také přípravka odehrála dva turnaje a to jeden v 
Prusinovicích a druhý jsme pořádali u nás doma v 
Žeranovicích. Naši malí fotbalisté si teprve získávají 
fotbalové zkušenosti  a zbylo na ně poslední místo, 
ale nejlepším hráčem byl vyhlášen náš benjamínek 
Roman Pšurný.

V nadcházející sezoně bychom rádi opět hráli jak s 
přípravkou tak i se staršími žáky. Dá se ovšem oče-
kávat, že výsledky nebudou tak zářivé, protože řada 
opor se posunula do vyšších dorosteneckých kate-
gorií. 

Rád bych touto cestou pochválil práci Karla Klimka, 
který se už třináct let poctivě stará o výchovu našich 
fotbalistů a moc bych mu poděkoval za nás všech-
ny příznivce Žeranovského fotbalu a také za rodiče 
a vedení klubu. Karle, děkujeme moc. Samozřejmě, 
že s ním spolupracuje celá řada dalších dobrovolní-
ků a tatínků. Za všechny bych rád jmenoval Mariana 
Dobeše, zvaného též Bob, a Romana Klimka. 

A na našem hřišti válí také naši dospělí hráči. Ne-
mohli jsme si nevšimnout jejich nádherných výsled-
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ků letošního podzimu, kde až na jedno zaváhání šlo 
o velmi pohledný fotbal, který naši hráči předvádí, 
proto budeme moc rádi, když nás přijdete podpořit 
a fandit dobrému fotbalu. 

A rád bych ještě pokračoval ve výčtu úspěchů na-
šich sportovců. Tentokrát ovšem nejde o fotbalisty, 
ale nohejbalisty. Jedenáctého září se naši tři stateční 
mušketýři Milan Janál, Stanik Zámorský a Franta Če-
lůstka zúčastnili turnaje v Mysločovicích, kde získali 
bronzovou medaili, a to prosím za účasti dvanácti 
mužstev a přítomnosti bolesti zad a kolen. Konečně 
jsme tak zúročili dlouholetou a poctivou přípravu na 
tréninzích. Kluci, jsme na vás hrdi. 

Do dalšího sportovního života přejeme všem spor-
tovcům hodně zdraví.

ŽERANOVICKÝ ULTRAMARATONEC

Na start Rohálovské 50 se letos postavili také ul-
tramaratonci. Mezi nimi nechyběl teď už občan 
Žeranovic Lukáš Hrančík, který se odhodlaně vy-
dal vstříc kopcům i srázům krásného, ale náročné-
ho závodu. Zvládl jej na výbornou, do cíle dorazil 
za 6 hodin a 17 minut. Gratulujeme k hezkému 
výkonu. Ještě před startem ale všichni přítomni 
věnovali vzpomínku a minutou ticha uctili památ-
ku běžce a kamaráda Ondry Tabarky z Rymic, kte-
rý v srpnu tragicky zahynul.Hana Helsnerová

Žeranovják - periodický tisk územního  
samosprávného celku, MK ČR E 23805 

vydává obec Žeranovice, Žeranovice, č.p. 1,  
769 01 Holešov

IČ: 00287971

pod redakčním vedením Hanky Helsnerové

náklad: 260 ks, vychází 30. 9. 2021, vychází 3 x ročně 
e-mail: zeranovice@volny.cz, www.zeranovice.cz 

grafická úprava: Hana Talašová (JT Grafika) 
tisk: Typoservis

Výtisk neprošel jazykovou korekturou

SPORTOVNÍ KLUB ŽERANOVICE BUDE SLAVIT
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V příštím roce oslaví SK Žeranovice 70. výročí od svého založení. Při této příležitosti vzniklo také 
nové logo a vlaka klubu, která jsou dílem Pavla Řiháka a nesou barvy týmu a neopomenutelně také 
krásného a "dravého" kocúra, bez kterého by to nešlo.  V rámci oslav má dojít také k obměně dresů 
a uskutečnit by se měla také společenská událost. Ale o tom zase příště.  
   Hana Helsnerová



Odstrčil Jiří, Andrýsek Jiří, Bakala Jaroslav, Mezírková Ludmila, Halašta Petr,  
Novák Karel, Janoch Jan, Žáček Miroslav, Žůrek František

Adam Matula, Břetislav Gořalík, Mia Lauman, Štěpánka Vaňharová

Zpravodaj obce Žeranovice

KVĚTEN - ZÁŘÍ

De Oliveira Pedrosa Renata, Icelová Jana, Čmolík Dalibor

Juráň Oldřich, Mališka Josef, Zakopalová Alena, Juráňová Libuše

Polách Rostislav, Sedláčková Věra, Maková Magda, Žůrek Josef,   
Fuksa Josef        Krajča Luděk, Vyňuchal Antonín Václav

JUBILEUM 50 LET

JUBILEUM 75 LET

Žeranovice

JUBILEUM 65 LET

Všem jubilantům upřímně blahopřejeme.

Spurný Josef, Matoušková Jana, Šimčíková Věra

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

JUBILEUM 55 LET

JUBILEUM 60 LET

JUBILEUM 70 LET

NAROZENÍ

Odstrčilová Jarmila

JUBILEUM 80 LET

JUBILEUM 85 LET

JUBILEUM 90 LET

ÚMRTÍ

Čápová Anežka

Žůrková Marie, Voráčková Marie, Špringlová Zdenka

Špringl Josef

Šimčík Milan, Vajda Milan

CELOREPUBLIKOVÁ PIETA ZA ZESNULÉ HASIČE

V neděli 19. 9. 2021 proběhla celo-
republiková pieta za uctění památky 
tragicky zesnulých hasičů jednotky 
Sboru dobrovolných hasičů obce Ko-
ryčany, při výbuchu rodinného domu 
v Koryčanech dne 15.9.2021. Na všech 
budovách HZS ČR byli vyvěšené černé 
vlajky. Jednotky HZS vyjeli se zásaho-
vou technikou před požární stanice a 
se zapnutými výstražnými majáky pří-
slušníciv pravé poledne uctili jejich pa-
mátku minutou ticha.
      
  Tonda Vyňuchal


