
Milí Žeranovjáci,

adventní čas na nás opět působí svojí nenapodobitelnou atmosférou, jakou 
v jiném ročním období nezažijeme. Nutí nás to více se zamýšlet, vzpomínat 
a možná i bilancovat. Na jednu stranu jde o čas nervozity, zda všechno stihne-
me do Vánoc, čas nostalgie, kdy myslíme na ty, kteří s námi už ke štědrovečerní-
mu stolu neusednou, čas nejistoty, protože nevíme, co si budeme moci dovolit 
a jaký bude ekonomický vývoj… Na druhou stranu je ale tato doba čekání a pro 
děti doba „těšení se“ velmi krásná, ba dokonce kouzelná. Proto se snažme ji 
brát právě z této druhé stránky. A zkusme si říct, že co se do Vánoc nestihne, to 
nemusí být hotovo. Těm, kteří už tu s námi nejsou, pošleme tichou vzpomínku 
nebo zapalme svíčku. A co že si budeme moci dovolit? No přece hlavně to, co 
je zadarmo – úsměv, objetí, lásku a čas věnovaný tomu druhému. Tyto „ko-
modity“ jsou stejně ty nejlepší a ani tím největším pytlem zlata nevyvážitel-
né. Mysleme na to nejen o Vánocích, toto je platné vždy a za všech okolností. 

Krásné vánoční svátky a v novém roce buďte hlavně zdraví a šťastní.          Hanka Helsnerová

Žeranovják
obce Žeranovice

3/2022
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JARMARK A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Překvapení, to je asi to správné slovo, které 
mne napadlo, když jsem viděl takovou spoustu 
lidí, kteří se sešli na vánoční jarmark a rozsví-
cení vánočního stromu. Již tradičně se vánoční 
strom rozsvítil první adventní neděli.  I když pa-
novalo relativně teplé počasí a sníh nás opravdu 
nezasypal, myslím si, že atmosféra byla opravdu 
vánoční. Vždyť také se vánoční strom mohl slav-
nostně rozsvítit po dvouleté covidové pauze. 
Sněhové vločky nakonec opravdu padaly, a do-

konce tak moc, že si děti mohly postavit i sněhulá-
ky. A to vše v podání dětí ze základní školy, které si 
pro nás připravily stínové divadlo a pár vánočních 
písní.  Na návsi se také konal vánoční jarmark, 
ochutnávalo se dobré občerstvení a zahřívali jsme 
se svařákem. Děkuji všem, co přišli a užili si před-
vánoční čas spolu se svými rodinami, přáteli, sou-
sedy nebo jen náhodnými známými. 

Tonda Vyňuchal



LAMPIONOVÝ PRŮVOD 

Když tma zahalila vše kolem sebe a páteční večer 
11. 11. se nachýlil ke konci, sešlo se spoustu dětí, 
ale i dospělých u našeho kostela. Čestná stráž, 
pan starosta, pan farář a všichni zúčastnění uctili 
památku padlých za 1. světové války.  Po pietním 
aktu se všichni přidali do lampionového průvodu 
a potemnělou vesnicí se vydali směr zámecké vý-
letiště. Přes hlavní cestu nás bezpečně převedla 
jednotka hasičů, za což jim moc děkujeme.  

Výletiště se proměnilo v místo, které osvítilo 
spoustu světýlek a strašidelných dekorací. Starší 
děti ze základní školy si pro menší děti připravily 
kouzelné stolečky, kde si formou hry vyzkoušely 
své dovednosti. Ten, kdo měl trochu víc odvahy, 
se mohl vydat na strašidelnou stezku.  I já jsem 
si stezku prošla. A i když jsem věděla, co mě tam 

čeká, vždy mě někdo překvapil. Starší hasiči, kteří 
na stezce strašili, si to velmi užívali a vtáhli do 
děje spoustu dětí i nejednoho dospělého. Ti, co 
nepobrali dost odvahy, mohli zůstat sedět u pl-
ného stolu dobrot a zahřívat se teplým čajem 
nebo výborným svařákem.  Děkujeme všem, co 
dobroty přinesli a mohli se tak podělit s ostatní-
mi o své kuchařské umění. 

Děkujeme také všem, kteří naši akci navštívili. 
Přeci jen to děláme pro vás a vaše děti. 

Doufáme, že se na příští akci sejdeme opět v tak 
v hojném počtu. 

Za žeranovské maminky  
Romana Vyňuchalová 
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Ať se nám to líbí nebo ne, konec roku je opět 
tady. Čas běží pro všechny stejně a mám pocit, že 
poslední dobou víc a víc rychleji. Nechali jsme za 
sebou celý rok, který přinesl spoustu zvratů, ale 
i překvapení. Jsem rád, že jste ve mne vložili dů-
věru a mohu i nadále vykonávat povolání staros-
ty. Blahopřeji všem nově zvoleným zastupitelům. 
Přeji jim, ať se jim daří a doufám, že spolupráce 
bude i nadále fungovat. Chtěl bych také poděko-
vat všem, co napsali své jméno na kandidátní lis-
tinu a voleb se zúčastnili.

Letošní rok byl opět plný zajímavých zkušeností. 
Něco se povedlo, něco ne. Všichni víme, že dneš-
ní doba není úplně jednoduchá, ale každý se sna-
žíme si z ní vzít, co to jen jde. Dotační programy 
jsou plně rozběhnuty, a tak i my např. žádáme 
o dotace při realizaci výměny veřejného osvětle-
ní v obci na úspornější Led osvětlení.

V rámci zmírnění inflace se zastupitelstvo shod-
lo na převodu peněz na termínovaný vklad, a to 
v hodnotě 7 mil. Kč.

V současné době se připravuje rozpočet na příští 
rok, který bude počítat s většími investicemi.

Opravy: víceúčelové hřiště na hřišti, oprava čás-
ti chodníku a sítí na hřbitově, investice do oprav 
kanalizační sítě, rekonstrukce třídy ve škole

Projekty: spuštěním projekčních prací na rekon-
strukci návsi, energetických úspor na škole, pro-
jekt na rekonstrukci přízemí zámku a projekt na 
opravu střechy Sálu u Sedlářů

Doufám, že vše, co jsme si naplánovali, se nám 
podaří, i když v dnešní době často narážíme na 
omezené kapacity řemeslníků i projekčních kan-
celáří.

Do nastávajícího roku přeji všem to, co si přejí, 
ale dobře si to rozmyslete. Může se stát, že se 
vám to splní.

Tonda Vyňuchal

SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 2022-2026

SLOVO STAROSTY

FINANČNÍ VÝBOR:  
Předseda: Jana Hauptmannová,  
členové: Ing. Vladimír Řihák,  
Ing. Kristýna Šidlíková, DiS. 
 
KONTROLNÍ VÝBOR:  
Předseda: Miroslav Odstrčilík,  
členové: Václav Bouška, Ludmila Kadlubová

KULTURNÍ A SOCIÁLNÍ VÝBOR: Jitka Řiháková
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Starosta obce: Ing. Antonín Vyňuchal 
Místostarosta: František Čelůstka

Členové zastupitelstva: 

Václav Bouška 
Jana Hauptmannová 
Ludmila Kadlubová 
Miroslav Odstrčilík 

Jitka Řiháková 
Ing. Vladimír Řihák 
Ing. Kristýna Šidlíková, DiS.



Vážení spoluobčané a čtenáři tohoto obšťastní-
ku, dovolte mi, abych po dlouhodobém nátlaku 
našeho starosty a vrchní žurnalistky, které jsem 
v srpnu slíbil příspěvek  o činnosti našeho My-
sliveckého sdružení, v krátkosti shrnul již skoro 
uplynulý rok aktivit mužů v zeleném (Men in 
green). Paní žurnalistce Helsnerové bych k to-
muto nátlaku odpověděl slovy našeho známého 
nástrojáře: „Chlap, když něco slíbí, tak to udělá 
a není potřeba mu to každých pět let připomínat.“    
 
Důvod, proč Myslivecké sdružení nepublikuje 
v průběhu roku, je několik. Tím hlavním je však 
to, že bereme ohled na spoluobčany, kteří mají 
přes letní měsíce práci na zahrádce, a čtení to-
hoto místního tisku by mohlo vést k extrémní-
mu zaplevelení pěstovaných plodin tak,  jak se 
tomu stalo loni u našeho porostu krmné řepy. 
Pojďme se tedy v krátkosti poohlédnout za naší  
čiností. 

Hned v lednu již tradičně pořádáme zimní zá-
vod Vaťák trap, který je prvním rozhýbáním pro 
sportovní střelce po nabraných kilech z vánoč-
ních svátků. Jelikož i lékaři říkají, že příliš rych-
lé hubnutí spíše škodí, připravujeme i zvěřino-
vé pochutiny a to nejen pro samotné střelce. 
V zimních měsících se dále také věnujeme hlav-
ně přikrmování zvěře a tlumení zvěře škodné. 
Jelikož epidemie Covidu nám už druhým rokem 
nedovolila pořádání mysliveckého plesu, který 
byl v předchozích letech dlouhodobě jediným 
plesem v naší obci. Věříme, že v nadcházejícím 
roce tento ples už proběhne bez jakýchkoli ome-
zení  a my budeme schopni Vám nabídnout stan-
dard, na který jste byli zvyklí. Proto přijměte po-
zvání na tento ples, a to v termínu 11. 2. 2023. 
 
Začátek jara je pro nás důležitý  především z dů-
vodů zakládání kultur našich mysliveckých po-
líček, na nichž pěstujeme plodiny důležité pro 
celoroční přikrmování, ale které hlavně zvyšují 
zastoupení dnes už netradičních plodin (krmné 
řepy, ovsa, hrachu….) v nemalých výměrách ře-
pky. Nemohu nevzpomenout založení porostu ví-
cedruhové směsky v podání našeho hospodáře, 
který je přesvědčen o tom, že založil myslivecké 
políčko v mysliveckém políčku. Já jsem však pře-
svědčen o tom, že zapomněl spustit secí stroj.   
Dále se také věnujeme výsadbě stromků, jarních 

ořezů ovocných dřevin a údržbě nově založených 
keřových porostů. O to více nás pak mrzí, když 
nedovoleně dochází k radikálnímu odstraňování 
jakýchkoliv dřevin z krajiny, která je dnes  pozna-
menaná výstavbou dálnice, a zvěř vyhledává kry-
tinu i v těch zdánlivě nepatrných remízcích a pří-
kopech s náletovými dřevinami. 

Jelikož areál střelnice je v dnešní době poněkud 
nemalý a jeho údržba zabere taky pár brigádnic-
kých hodin, aby byl v kondici nejen na náš hlavní 
závod, který se koná poslední červnovou neděli, 
navazuje na něj červencový gulášfest, srpnový 
den s dětmi, zářijové parkourové závody a me-
zitím několik tréninků od dubna do října. Podle 
výčtu akcí je patrné, že v areálu nestačí dorůstat 
tráva a pan Mališka (vrchní sekáč) nemá co sekat, 
proto musel začít sekat dobrotu. 

Doufám, že všechny vyjmenované akce jsou pro 
Vás dostatečně atraktivní ať už z pohledu spor-
tovního, rodičovského nebo gurmánského, a to 
i přes nepřízeň počasí především na dětském dni, 
kde muselo být zrušeno oblíbené stanování.  I tak 
se však bečka dopila. Našim cílem je, abyste od 
nás odcházeli se slovy člena, který říká, že:  „člo-
věk, který tu byl, si připadal jak na kraji v nebi“. 
Po povedené akci taky říká: „Už je to nalítý, nedá 
se nic dělať, mosí se to vypiť.“ 

V létě také sklízíme oves a uskladňujeme obil-
niny na potřeby přikrmování v zimním období. 
Jelikož žně v dnešní době jsou záležitostí 10 až 
14 dnů, tak již od srpna rozvážíme krmnou řepu, 
která je v suchých měsících ideálním zdrojem 
vody a živin pro zvěř.  Na podzim už tradičně po-
řádáme společný výlet do Záhlinic  na lov kachen 
při večerním tahu. Z mého pohledu už vím, proč 
ochránci přírody bojují za zákaz používání olově-
ných broků, osobně jsem vystřílel asi 3 kg olova 
bez jakéhokoliv ranivého efektu. Koncem měsíce 
září jsme zahájili sklizeň krmné řepy ve dvou eta-
pách, a to nejdříve s chrástem a o měsíc později 
i okráté. Jelikož letošní výnos byl celkem nema-
lý, velká část úrody této komodity byla prodána 
a zvažujeme i její zařazení jako přílohy k cenově 
dostupnějším pokrmům na našem plese. 

Hlavním důvodem nátlaku starosty na vydání 
tohoto příspěvku bylo nedávné setkání občanů 

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
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u rozsvícení vánočního stromku,  kde jsme při-
spěli prodejem zabijačkových tácků a guláše, kte-
rý byl teplejší než svařák, a doufám, že alespoň 
trochu zahřál.  Výtěžek z prodeje jsme se rozhodli 
věnovat spolu s financemi, které si děti zaslou-
ženě vydělaly pod odborným dohledem Václava 
Boušky při sběru žaludů pro lesní školku Lesů 
Baťa, na nákup učebních pomůcek do naší školy. 
Tyto pomůcky budou samozřejmě spjaty s příro-
dou a věříme, že děti zaujmou více než moderní 
aplikace mobilních telefonů, učitelskému sboru 
pomohou při výuce problematiky spojení člově-
ka s přírodou a třeba přispějí i k výchově nových 
myslivců. 
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Co říct na závěr? Snad jen to, že jde jen o velmi 
rychlý průlet naší činností v roce. Myslím si, že 
občané, kteří naši činnost nepřehlížejí, vidí, že se 
nenudíme. Můj názor je, že je zbytečné mluvit, 
ale je potřeba konat.  Dále bych Vás rád pozval 
jménem MS na štěpánský hon, který se koná na 
Štěpána (26. 12.),  sraz bude v 8:00 na naší cha-
tě. V neposlední řadě bych Vám za naše sdružení 
poděkoval za přízeň v tomto roce a popřál pří-
jemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, 
štěstí, spokojenosti a energie, (která už taky není 
nejlevnější), při vstupu do nového roku. Nezbývá 
nic než doufat, že nadcházející rok bude lepší než 
roky předešlé.

Petr Buček



ZE ŽIVOTA FARNOSTI

ŽEHNÁNÍ AKTOVEK

V září začal nový školní rok, pro děti tak výrazný mezník, že si troufám říct, že téměř všechny děti 
z naší farnosti si nezapomenuly v neděli 4. září donést své aktovky do kostela k oltáři. Otec Radek 
dětem požehnal a vyprosil jim Boží pomoc v novém školním roce 2022/2023.

BIŘMOVÁNÍ

V neděli 18. září v 10 hodin začala v naší farnosti 
událost, na kterou jsme se rok těšili a připravo-
vali se na ni. Tou velkou událostí byla mše svatá 
s udělením svátosti biřmování 21 farníkům z far-
ností Žeranovice, Ludslavice a Kurovice a málo 
i z jiných farností, např. holešovské. Všichni žada-
telé o biřmování byli starší 14 let a byli mezi nimi 
zástupci napříč generacemi, s výjimkou genera-
ce seniorské. Mohli jsme se těšit z návštěvy olo-
mouckého pomocného biskupa Mons. Antonína 
Baslera, který svátost biřmování uděloval. Kromě 
něj mezi nás zavítali i další vzácní hosté: paní ka-
techetka Tamara Suchánková z Kroměříže, která 
v rámci přípravy biřmovanců vedla několik setká-
ní a sestřička Helenka, která účastníkům sepsa-
la dopisy od Krále, které v rámci školy modlitby 
biřmovanci celý rok dostávali a mohli z nich du-
chovně čerpat. Pan biskup Antonín Basler, hos-
té, někteří biřmovanci a jejich kmotři, katecheté 
a otec Radek se pak sešli na příjemném posezení 
v Zámecké restauraci. Myslím si, že slavnost i se-
tkání s panem biskupem Antonínem, který svou 
laskavou a skromnou povahou přinášel pokoj, 
byla pro celou naši farnost velkým duchovním 
obohacením.

foto Jan Miklík
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V neděli 27. 11. jsme slavili 1. neděli adventní. 
Otec Radek nám posvětil přinesené adventní 
věnce, aby nám i doma připomínaly dobu očeká-
vání příchodu Pána Ježíše Krista. Všichni jste zvá-
ni na rorátní mše svaté, které se letos v adventu 
konají v úterý v 6:30 v kostele sv. Vavřince v Žera-
novicích. Zveme zvláště děti, které se mohou po 
mši svaté připravit do nového dne také dobrou 
snídaní na faře.

Misijní neděle letos připadla na 23. října. Je to 
neděle, kdy se v katolických kostelích na celém 
světě koná sbírka na podporu Papežských misij-
ních děl, která pomáhají ohroženým lidem v roz-
vojových zemích. Naše farnost se ještě připoji-
la již tradičním Misijním koláčem, na kterém se 
podílí celá farnost: Někteří napečou, jiní farníci 
zabalí a ti ostatní si misijní koláč koupí a všich-
ni tím přispějí dobré věci. Moc velký dík a Boží 
požehnání patří všem, kteří se na misijním ko-
láči podíleli osobně i těm, kteří se za něj, nebo 
za misionáře nebo papeže Františka modlili. Pe-
níze vybrané prodejem misijního koláče již byly 
odeslány na Papežská misijní díla. Více informa-
cí o Papežských misijních dílech a další podně-
ty k prožití duchovního života najdete na inter-
netových stránkách www.missio.cz. Vy, kdo jste 
misijní koláč v naší farnosti nestihli, nemusíte 
smutnit, můžete snadno na výše uvedených in-
ternetových stránkách finančně přispět pomocí 
platební karty pro internetové platby.

PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU

V neděli 2. října při mši svaté jsme Pánu Bohu 
děkovali za úrodu, kterou nás v tomto roce obda-
řil. Lidé mohli před oltář položit, co jim zahrádka, 
pole a les dalo, nebo co se jim podařilo z darů 
země vytvořit. Mše svatá byla rozšířena o litur-
gický průvod při přinášení darů k oltáři a před-
nesením poděkování a přímluv. Děkujeme všem, 
kteří své plody zahrádek zapůjčili. Velký dík patří 

paní Zdeně Janochové z Horního Lapače a týmu 
žen, který se pod jejím vedením na výzdobě kos-
tela podílel.

ADVENT A RORÁTY

foto Hana Zavadilová

foto Mgr. Lenka Andrýsková, text Hana Zavadilová

MISIJNÍ NEDĚLE A MISIJNÍ KOLÁČ
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SPOLEK ŽEN

Milí naši občané,

naposledy v roce 2022 se Vám ozývám, abych v ně-
kolika řádcích pověděla, co bylo náplní naší prá-
ce v poslední třetině tohoto roku. V minulém čísle 
Žeranovjáku jsem Vás zvala na výstavu podzimních 
vazeb. Konala se od 23. do 25. září na zámku a mu-
sím povědět, že se nám velmi povedla. Všechny se 
v aranžování zdokonalujeme, a tak naše výtvory byly 
návštěvníky pochváleny. Staré hračky okouzlily kluky 
i holky od těch nejmenších až po ty v důchodovém 
věku, kteří si připomněli už dávno zapomenutá au-
tíčka, či panenky, se kterými si tenkrát hráli. Byl to 
dobrý nápad.

Druhý velký zájezd se konal 22. října. Jeli jsme do 
Moravského Krumlova na Slovanskou epopej Alfon-
se Muchy. Obrovská, nádherná plátna nás ohromila 
a doporučujeme je vidět na vlastní oči. Krumlovský 
zámek musel být svého času nádherný, ale bohužel 
je dnes zchátralý a oprava bude náročná a to hlavně 
finančně. Zatím se podařilo zpřístupnit jen několik 
pokojů, které jsme viděli. Po vyhlídce ze zámecké 
věže jsme si pochutnali na nudlové polévce a svíčko-

vé na smetaně. Na odpoledne nám zbyla prohlídka  
muzea Vladimíra Menšíka v Ivančicích a několik z nás 
vystoupalo na zdejší věž. Poté jsme se vrátili do Že-
ranovic, kde na nás čekalo občerstvení a promítání 
fotek z minulých zájezdů.

Na menší výlet jsme už jely samy, a to 9. 11. do Ho-
lešova na výstavu korunovačních klenotů. 11. 11. 
jsme se zúčastnily lampionového průvodu a 12. 11. 
koncertu Jabloňky z Martinic. První neděli adventní 
jsme si nenechaly ujít rozžíhání stromečku a náš tra-
diční prodej vánočních, námi vyrobených svícnů, vě-
nečků a andělů. Teď, když píši tento článek, nás ještě 
čeká poslední letošní akce, a tou je tradiční Vánoční 
koncert s kapelou Hulíňané. Tím ukončíme velmi ak-
tivní rok 2022.

Přeji Vám, milí spoluobčané, krásné Vánoce, plné 
radosti a pohody a do nového roku 2023 jen to 
dobré. Hlavně zdraví, štěstí, klid, nějaké ty korun-
ky a hlavně svět bez válek, abychom se mohli se-
tkávat a smát se spolu jako doposud.  

     Za členky Spolku žen Jitka Řiháková



9Zpravodaj obce Žeranovice

HASIČI NA SOUTĚŽÍCH

Mladí hasiči - mladší i starší žáci se v letošním roce zú-
častnili 19 závodů a přivezli celkem 27 pohárů. Sou-
těžili na okrsku, v celoroční okresní hře Plamen, na 
nočních závodech, ve štafetách 4 x 60 m, v požárním 
útoku. Především se velmi úspěšně umístili v soutěži 
Středomoravský pohár mládeže, kde starší žáci získali 
úžasné 2. místo - a to se jim nejvíce dařilo až na konci 
sezóny. Jen škoda, že sezóna končí tak brzy. Kdyby se 
ještě chvíli pokračovalo, kdoví, jak by to vše dopadlo. 
Mladším žákům se dařilo celou sezónu a na posled-
ní závod jeli s tím, že je ještě pořád ve hře celkové 
vítězství. Bohužel se to úplně nepovedlo a nakonec 
získali krásné 3. místo. Děti byly sice zklamané, jen 
2 body jim chyběly na lepší umístění, ale i tak je to 
velký úspěch. Jsme moc rádi, že máme tak šikovnou 
mládež, která reprezentuje náš sbor a hlavně, že je to 
s námi baví.

V letošním roce jsme u nás začali s novým hasičským 
sportem TFA - železný hasič. Na prvních závodech 
v březnu nás reprezentovali jen dva závodníci a na 
konci roku máme 5 nadšenců tohoto sportu.

3. 9. 2022 byla ukončena TFA Moravská liga ve Ve-
laticích. Celkem šlo o 7 závodů, ze kterých se sčíta-
ly body. Této ligy se celkem zúčastnilo 71 závodníků 
a z toho 5 ze Žeranovic. Vít Janečka, Lukáš Langer, 
Michal Maňák, Martin Řihák a Václav Kužela. TFA 
Zlínská liga byla ukončena 17. 9. 2022 na Súkenické 
rozhledně. Soutěžilo se v 8 závodech. Závodilo 32 
mužů a to včetně Vítka Janečky, který se umístil na 8. 
místě, Lukáš Langer na 11. místě, Michalovi Maňáko-

vi chyběl bohužel jeden závod, a tak nebyl hodnocen. 
V této soutěži také závodilo 16 žen, Simona Zapleta-
lová skončila na 8. místě.

I když je tento sport fyzicky náročný, je něčím zajíma-
vý, vyhledávaný a je to znát i v našem sboru, stále je 
větší a větší zájem. Spolupracujeme s SDH Záhlinice, 
připravujeme u nás v dubnu soutěž. TFA je také i pro 
mládež a někteří už měli možnost vyzkoušet. Hned 
na prvních závodech získali 1. a 2. místo, proto se 
v příštím roce budeme věnovat i dětem.  

Simona Zapletalová

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ



RYBÁŘSKÝ SPOLEK ŽERANOVICE

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2022

Zdravím všechny příznivce Petrova cechu. I v letoš-
ním roce proběhly na rybnících v Pasece tradiční ry-
bářské závody.

29. ročník rybářských závodů pro dospělé se usku-
tečnil ve dnech 2. – 3. července 2022. Letošních ry-
bářských závodů se zúčastnilo celkem 69 sportovních 
rybářů ze všech koutů našeho okresu. Zápis všech 
účastníků závodů proběhl v čase od 14 do 16 hodin. 
Poté byly závody zahájeny. Slunečné počasí nám 
přálo, noc byla vlahá a jasná, akorát rybkám se moc 
nechtělo na háček. Celkově bylo uloveno  59 ks ryb, 
z toho 49 kaprů, 1 amur, 4 jeseteři, 1 štika a 4 can- 
dáti. Rybáři ale nezoufali a čas strávený u vody pro-
kládali návštěvou výborně zásobeného občerstvení. 
Podávala se zabíjačková polévka, klobásky z udírny, 
makrely z grilu, vepřový guláš a vepřo-knedlo-zelo. 
Na čepu pivo Radegast, žlutá limonáda „kombajner-
ka“ a jako novinka Birell pomelo-grep. Závody byly 
ukončeny závěrečným hvizdem v neděli ve 16 hodin. 
Po vyhlášení výsledků rybářských závodů proběhlo 
ještě losování tradiční tomboly, která byla letos díky 
sponzorům velmi bohatá.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA:

1. místo: Pluhař Zdeněk     jeseter   84 cm 
2. místo: Bačík Miroslav    jeseter  82 cm  
3. místo: Menšík František   kapr   78 cm

Cenu za nejvíce ulovených ryb získal: Mareček 
Kristián, ulovil celkem 11 ks ryb o celkové délce  
554,5 cm.

Dětské rybářské závody 2022

Dětské rybářské závody se uskutečnily ve dnech 26. – 
27. srpna 2022. V pátek od 17 hodin byl pro všechny 
děti připraven program, střelba ze vzduchovky nebo 
z luku, poznávání ryb, opékání špekáčků a nakonec 
spaní v připravených stanech. Pro malé nocležníky 
byl budíček nastavený v sobotu na 5 hodin, den za-
čal bohatou snídaní a přípravou na závody. Ty byly 
odstartovány v 6 hodin a ukončeny v 16 hodin. Závo-
dy byly rozděleny do dvou kategorií – kategorie do-
spělých a kategorie dětí do 15 let. Občerstvení bylo 
opět bohaté, pro dětské závodníky díky sponzorské-
mu přispění obce bylo pití a párky v rohlíku zdarma. 
Atraktivní ceny od sponzora závodů KOVIN FISH – ry-

bářské potřeby Pavel Kováč přilákaly mnoho závod-
níků. Závodníci byli rozděleni do dvou kategorií: děti 
do 15 let a dospělí. Celkem se zúčastnilo 41 rybářů, 
z toho 26 dětí a 15 dospělých. Během závodů bylo 
uloveno 43 ks ryb (42 kaprů a 1 tolstolobik). Při vy-
hlašování výsledků závodů dostal každý z lovících 
dětských rybářů malou cenu. Mezi dospělé se pak 
rozdělovaly povolenky k lovu od týdenní až po roční.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA KATEGORIE DOSPĚLÝCH:

1. místo: Válka Milan     tolstolobik   90 cm  
2. místo: Šidlík Radek    kapr   57 cm 
3. místo: Kadlčák Radek   kapr   52 cm

Nejvíc ulovených ryb: tato cena u dospělých nebyla 
vyhlašována.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA KATEGORIE DĚTÍ:

1. místo: Kubla Robert   kapr  77 cm 
2. místo: Cholasta Tomáš   kapr   59 cm 
3. místo: Žůrek Václav   kapr   57 cm 
4. místo: Šidlíková Ivana  kapr   54 cm 
5. místo: Pospíšil Vojtěch  kapr   52 cm

Cenu za nejvíc ulovených ryb získal: Pospíšil Voj-
těch, ulovil celkem 4 ks ryb o celkové délce 203 cm.

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 neposlední řadě 
i organizátorům a spolupracovníkům, kteří se na 
přípravě závodů podíleli. Těšíme se na Vás všechny 
opět v roce 2023. 

PETRŮV ZDAR!

Za RS Žeranovice Miroslav Cholasta
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RYBAŘENÍ V ZÁHLINICÍCH

Jako již každý rok, tak i letos jsme se opět vy-
dali s dětmi z rybářského kroužku na rybářskou 
výpravu do nedalekých Záhlinic. Tentokrát jsme 
měli domluveny dva termíny s chytáním přes 
noc. První termín byl na jaře 21. - 22. květ-
na 2022 a druhý na podzim 18. - 19. září 2022. 
Děti se na lov u tohoto rybníka velmi těší, mají 
povoleno chytat na dva pruty, dále mohu po 
domluvě s majitelem i vláčet. Prvního termí-
nu se zúčastnilo osmnáct dětí a šest dospě-
lých, druhého termínu pak dvanáct dětí a čtyři 
dospělí. Měli připraveno občerstvení i oběd. 
V květnu nám vyšlo nádherné slunečné poča-
sí po oba dva dny a docela teplá noc. Při dru-
hém lovu v září nám již počasí tolik nepřálo 
a díky sportovní neděli většiny lovících dětí 
(fotbal a hasič) jsme chytání zkrátili z pláno-
vaných dvou dnů pouze na sobotu. Po příjezdu 
na místo si každé z dětí vybralo své lovné místo 
a připravilo se k lovu. První den se dětem a do-

spělým podařilo chytit 22 kusů krásných kaprů, 
jednoho amura, v rozmezí od 50 cm do 95 cm. 
V noci  ze soboty na neděli se chytili čtyři kapři 
a pět sumců, v neděli pak ještě dalších 12 kaprů. 
V září, i když počasí moc nepřálo, se nám podaři-
lo během jednoho dne ulovit  22 kusů kapra, jed-
noho sumce a osm amurů bílých. Všechny ulo-
vené ryby byly samozřejmě vráceny zpět vodě. 
Další rybářský výlet uskutečníme opět ve dvou 
termínech v příštím roce a budeme doufat, že se 
nám opět podaří nachytat alespoň tolik krásných 
úlovků jako letos 

Chtěl bych poděkovat rodičům i členům rybář-
ského spolku, kteří byli nápomocni při dopravě 
na tuto akci i za pomoc při organizaci v místě 
lovu.

PETRŮV ZDAR, za rybářský kroužek  
Miroslav Cholasta
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Pavel Řihák

Jan Mezírka, Zora Petrášová

Zpravodaj obce Žeranovice

Miroslav Odstrčilík

Zdeněk Makový

Josef Andrýsek, Marie Andrýsková, Daniela Švábová, Otakar Pecháček

JUBILEUM 50 LET

JUBILEUM 80 LET

JUBILEUM 65 LET

Všem jubilantům upřímně blahopřejeme.

Jana Hauptmannová, Jan Blažek, Stanislav Žižlavský, Radim Totek

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

JUBILEUM 55 LET

JUBILEUM 60 LET

JUBILEUM 70 LET

NAROZENÍ

Karla Odstrčilová

ÚMRTÍ Navrátil Vladimír

Žeranovice
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