obce Žeranovice

Žeranovják
Milí Žeranovjáci, máme tady letošní poslední vydání obecního zpravodaje. Člověk se s blížícím se závěrem roku
dostává do určitého psychického rozpoložení. Je to čas,
kdy bychom se měli zklidnit, očekávat, naslouchat a možná i bilancovat. Ale když se rozhlédneme, co vidíme? Je
to spěch, honba za „něčím“, stres z vrcholících termínů,
touha mít napečeno, uklizeno, potřeba skupovat nákupní
centra... Jako by snad Vánocemi všechno končilo. Nekončí!
A nebo možná vše skončí dříve, než si myslíme. Je jen málo
věcí na světě, které jsou k nezaplacení, a proto jsou zadarmo. Je to v prvé řadě zdraví, protože to pokud není, pak
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není nic. Je to rodina, protože bez ní by život byl smutný.
Jsou to úsměvy, objetí, polibky… Těch máme všichni dost
na rozdávání, a tak je rozdávejme. A v neposlední řadě je
to štěstí, kterému se občas musí jít trochu naproti. A pokud je ta cesta delší, než by se nám líbilo, nebo je klikatější,
než bychom si přáli, vězte, že všechno se děje z nějakého
důvodu. Ono všechno nějak dopadne. Ještě se totiž nikdy
nestalo, že by to nedopadlo. Přeji vám všem pokojné Vánoce plné porozumění a lásky. A v novém roce dostatek
všeho toho, co je zadarmo a k nezaplacení.
Hana Helsnerová
				

ZASTÁVKA DOSTALA NOVÝ EXKLUZIVNÍ KABÁT
Dlouhou dobu jsem přemýšlel, co provést s autobusovou zastávkou u Bednárny. Myšlenka byla ji
zvelebit. Bohužel se mi nedařilo sehnat nikoho,

kdo by se do toho chtěl pustit. Naštěstí přišlo trochu toho štěstíčka a nabídl se nám Tomáš Kojetský, který má blízký vztah k Žeranovicím a velmi
hezky sprejuje. Pustil se tedy ve svém volnu do
práce. Reakce na jeho práci byly rozdílné. Někteří
lidé se zastavovali a nadávali mu, co si to dovoluje. Jiní lidé ho chválili za krásnou práci. Dokonce
mu někdo dovezl svačinu a kávu. Počasí mu moc
nepřálo, bylo velmi sychravo a mrholilo. Přesto
Tomáš vydržel a myslím, že výsledek je velmi povedený. Ohlasy na hotové dílo byly nadregionální. Doufám, že se zastávka nestane opět obětí
vandalů a bude zkrášlovat okolí naší obce. Poznámka na konec: Drobný finanční obnos, který
za tuto práci Tomáš dostal, věnoval na pomoc
potřebným - klobouk dolů.
Tonda Vyňuchal
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AKTIVNÍ A BOHATÁ ČINNOST SPOLKU ŽEN
Milí spoluobčané.
V letošním roce naposled píši pár řádků o našem
spolku. Nejen proto, aby naši občané o nás věděli, ale také, abychom se pochválily s naší bohatou
činností. Mimo naše setkávání na zámku spolu
s děvčaty, či u oslav, promítání videí a fotek, návštěv koncertů, školy při jejím výročí atd. bych
chtěla vyzvednout dvě podzimní akce.

vyhlídky k hradu, rotundě a pivovaru, kde byla
prohídka s ochutnávkou piva.
Po večerní procházce historickým náměstím nás
autobus dopravil domů do Žeranovic k zámečku,
kde jsme výlet zakončili u tlačenky, piva, kávičky,
moučníků a buchet s krásnými písničkami u heligonky Svatě Andrýska. Škodu mají ti, kdo s námi
nejeli. Byla ještě volná místa.

Tou první je beseda „Postel, hospoda, kostel“ se
Zbigniewem Czendlikem 6. října na Sále u Sedlářů. Zážitky ze života, moudrost, vtip a šarm
v jeho vyprávění ocenili diváci smíchem a obrovským potleskem. Na závěr proběhla autogramiáda s prodejem jeho knih. My jsme mu zazpívaly
naši oblíbenou písničku „Pod Hostýnem“ a věnovaly flašku domácí slivovičky. Podotýkám „Velmi
zdařilá akce.“

Bohužel Covid - 19 nám opět překazil vánoční jarmark, koncert a další akce. Věříme však, že v příštím roce už všechno bude klapat jak hodinky,
protože už budeme vědět, jak na toho prevíta.

Druhou akcí byl velký zájezd 6. listopadu do
Znojma. U autobusu proběhla kontrola očkování, test na covid a hlavně test nově vypálených
slivovic. Potom jsme se mohli v klidu bez obav
podívat do znojemských katakomb. U zlaté konve
pro nás připravili oběd, a to vývar a znojemskou
roštěnou. Přímo lahůdka. Takto občerstveni jsme
se vydali ke kostelu svatého Martina, od kterého
se nám otevřela nádherná vyhlídka na hrad, údolí s řekou Dyjí, přehradou, či Louckým klášterem,
která byla umocněna přenádherným počasím.
Procházkou kolem hradeb, starých vinic, střílny,
přes náměstí jsme se dostali na druhou stranu

Za Spolek žen Jitka Řiháková
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Na závěr Vám přejeme krásné, ve zdraví a pohodě prožité Vánoce a do nového roku 2022 hodně štěstí, lásky, úspěchů, pohody a hlavně toho
zdravíčka.
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SLOVO STAROSTY
Od minulého vydání Žeranovjáku se toho bohužel moc nezměnilo. Covid-19 řádí dál a nadále
sužuje naše spoluobčany. Bohužel jsme museli
i letos zrušit rozsvěcení vánočního stromu a jarmark. Na tuto příležitost se chystali nejen spolky,
ale i drobní všeumělové z naší obce.

to doufám, že jej všichni zvládneme nejlépe, jak
umíme. Do příštího roku plánujeme nové investiční záměry, ale vše bude záležet na dotačních
příležitostech a kapacitách obecního rozpočtu.
O všech těchto akcích bych Vás rád informoval
osobně třeba na veřejných zastupitelstvech, kde
účast ze strany občanů stále klesá. Všem přeji, ať
Blíží se nám velmi očekávané období vánočních si každý prožije následující rok v pohodě a dosysvátků. Chtěl bych Vám proto popřát hlavně ta vychutná všechny drobné radosti, které život
spoustu zdraví, psychické pohody a dětem, ať se přináší.
jim splní všechny jejich přáni. Nový rok i s očekávaným „utahováním opasků“ bude náročný, přesTonda Vyňuchal
STŘECHA JAK NA ZÁMKU
V průběhu léta, jak jste si určitě všichni všimli, probíhaly intenzivní práce na zámecké střeše. Jak jsem
popisoval už dříve, oprava střechy byla vynucená
z důvodu jejího špatnému technického stavu a odkládání této hodně velké investice by vedlo pouze
ke zhoršování jejího stavu a tím i navyšování její
ceny. Štěstí v neštěstí bylo, že se podařilo smlouvy
na stavební práce uzavřít na jaře, ještě před velice
výrazným nárustem cen za materiál.
Výběrové řízení na celou akci vyhrála firma Zbyňka
Šimčíka, ale před zahájením stavby byly objeveny
nové skryté vady, které vedly k výraznému navýšení ceny tesařských prací. Proto bylo nutné udělat
nové výběrové řízení na tesařské práce, kde uspěla
firma TESLICE CZ s.r.o. Obě firmy se i přes drobné
problémy po odborné stránce se stavbou poprali ke
všeobecné spokojenosti. Časově se to sice trochu
protáhlo, ale vzhledem k rozsahu a komplikovanosti
akce se není čemu divit.
Stavební práce na střeše byly ukončeny, ale z technických důvodu je ještě nutné dokončit opravu
stropu na chodbě 2. np, se kterým se dříve nepočítalo, a také se musí zvelebit celé 2. np. Tyto práce budeme z části provádět svépomocí začátkem
nového roku. Dále se uvažuje o dalších investicích,
jako třeba vybudování nových záchodů v 1. np, výměně podlah atd. To bude záležet z velké části na
dotačních možnostech a rezervách v rozpočtu obce.

ce z fondu Zlínského kraje (KUL03-21/048) v celkové sumě 300 000 Kč. A Ministerstvu kultury ve
spolupráci s městem Holešov, které podpořilo
opravu 209 000 Kč. V obou případech se jedná
o maximální sumy, kterými mohly přispět. Tyto
prostředky byly vynaloženy rozumně a budou nám
nápomocny s případnými dalšími záměry a při
dalších plánovaných opravách památek v obci.
PŘEHLED FINANCOVÁNÍ CELÉ AKCE:
Projektová příprava a průzkumy, koordinace:
127 000 Kč
Oprava tesařských konstrukcí střechy:
1 461 000,00 Kč
Ostatní stavební práce na střeše:
211 000,00 Kč
Předpokládané vyvolané náklady (jaro 2022):            
500 000 Kč
celkem: 4 299 000 Kč
Dotace ZK a MK:  509 000 Kč
Tonda Vyňuchal

Rád bych touto cestou poděkoval všem, kdo přiložili ruku k dílu a pomohli úspěšně střechu opravit.
Na závěr bych také rád poděkoval Zlínskému kraji
za poskytnutí dotace na opravu zámku Žeranovi-
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INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA
V uplynulých 6 měsících proběhla 3 veřejná zase- Poslední zasedání ZO v tomto roce se uskutečdání Zastupitelstva obce Žeranovice.
nilo v úterý 14. prosince. Hlavními body jednání
bylo schválení rozpočtu obce Žeranovice na rok
Ve čtvrtek 24. června se konalo 16. zasedání ZO, 2022 a rozpočtového výhledu na roky 2022-2024
na kterém byl schválen závěrečný účet obce za i rozpočtu ZŠ a MŠ Žeranovice na rok 2022 a rozrok 2020, účetní závěrka a výsledek hospoda- počtového výhledu školy na roky 2022-2024.
ření obce. Zastupitelé rovněž schválili výsledek Podrobnější údaje o těchto finančních dokumenhospodaření Základní školy a mateřské školy Že- tech jsou zveřejněny na obecním webu.
ranovice. Zastupitelstvo také projednalo mj. dvě
smlouvy se Zlínským krajem o poskytnutí dotací Zastupitelstvo dále schválilo obecně závaznou
naší obci, a to 55 000,- Kč na dovybavení jednot- vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za obecní
ky SDH a 300 000,- Kč na obnovu střechy zámku. systém odpadového hospodářství, v níž je nově
stanovena jeho cena na 500,- Kč za osobu a rok.
Na programu 17. zasedání dne 23. září 2021 byly Rovněž byl projednán plán inventur za rok 2021
zejména následující body – aktualizace Plánu a složení inventurních komisí.
společných zařízení pozemkových úprav v katastrálním území Žeranovic, rozpočtová opatření Kompletní text zápisů ze všech veřejných zasea zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení dání je k dispozici na internetových stránkách
zastupitelstva od 26. 11. 2020 do 24. 6. 2021. www.zeranovice.cz.
Ve druhé polovině schůze se zastupitelé zabývali prodejem 4 pozemků pro výstavbu rodinných
domků v lokalitě Třešňové sady.
ZDRAŽOVANÍ V ŽERANOVICÍCH
Po delší době jsme nuceni přistoupit k navýšení
poplatků za svoz odpadů. V rámci nově schválené obecně závazné vyhlášky 2021/1 byl zvýšen
poplatek za svoz odpadů na 500 Kč/osobu/rok.
I když je to nepříjemné, je to potřeba z důvodu,
že kalkulace provozu odpadového hospodářství
je dlouhodobě podhodnocena a obec musí stále
více doplácet viz tabulka níže.
Za rostoucí cenu může hned několik faktorů:
pravidelně rostoucí ceny všech svozových firem
růst poplatků za likvidaci

vat řádné třídění. Je mi jasné, že je to házení hrachu na zeď. Vysvětlovat, co patří do plastů, a že
haluze nepatří do kontejneru na bioodpad, ale
pár metrů vedle něj. Některé kuriozní případy mi
připadají, že to snad někdo dělá naschvál. Jak si
mám připadat, když se mě zeptá svozová firma,
proč byla v kontejneru na plast vysypána bedna
shnilých jablek atd. Možná to vypadá úsměvně,
ale i tyto věci systém prodražují.
Pár příkladů zpřísňování do budoucna:
Poplatky za skládkování 2021-2029 (dílčí základ
poplatku za ukládaní v Kč/t)

připravované legislativní změny týkající se pře- Využitelný odpad (odpady vymezené zákonem)
devším omezování skládkování (nejbližší spalov2026 1600,na je v Brně a její kapacity jsou omezené a nevím 2021 800,o žádné, která by se v nejbližší době ve Zlínském
2022 900,2027 1700
kraji chystala)
2023 1000,2028 1800
a především nárust množství odpadů produkovaných občany
2024 1250,2029 1850,Z toho vyplývá, že jediné, co udrží ceny, je začít 2025 1500,omezovat produkci odpadů, které bude doplňo-
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Obec je povinna zajistit, aby oddělené soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu
tvořily v kalendářním roce 2025 a v následujících
letech alespoň 60%, v roce 2030 a následujících
letech 65 % a v roce 2035 + alespoň 70 % z celkového množství komunálních odpadů.

Takže bych to shrnul asi takto, jsem přesvědčený,
že by obec neměla doplácet na odpadové hospodaření jejich občanů, ale ani na provozování
vodovodu a kanalizace (nebo alespoň ne moc).
A nejedná se v tuto chvíli ani o to, že by se i radikální změnou myšlení v odpadovém hospodaření
domácnosti mělo zlevňovat, ale spíše o to, aby se
Pěkný je také § 157 (1) zákona 541/2020 Sb. nemuselo dále zdražovat.
„V poplatkovém období do roku 2029 se komunální odpad splňující podmínky podle § 40 odst. Myšlenka na konec, pro ty, kteří se tímto té1 s výjimkou nebezpečných odpadů, jehož pů- matem zabývají více do hloubky. Jsou tu i jiné
vodcem je obec, zahrne namísto dílčího základu možnosti kalkulace odpadů, jako jsou například
poplatku za ukládání využitelných odpadů do díl- zavedení systému slev podle skutečně produkočího základu poplatku za ukládání komunálního vaného množství odpadů z domácnosti, ale pak
odpadu, pokud celková hmotnost takového od- se naráží na problémy spojené s černými skládkapadu uloženého na libovolnou skládku od prv- mi, naschvály mezi sousedy a penězi pro svozové
ního dne kalendářního roku, ve kterém nastane firmy. Časem se pravděpodobně budeme muset
toto poplatkové období, ve vztahu ke kterému vydat tímto směrem, ale v současné době nevím
uplatní obec nárok podle odstavce 2, nepřesáhne o žádné obci v okolí, kde by to měli zavedené.
množství vypočtené podle přílohy č. 12 k tomu- V příštím roce to budou zavádět v Přílepech, tak
to zákonu. Pokud se v poplatkovém období toto se nechme překvapit, jak to zvládnou, držím jim
množství přesáhne, zahrne se do dílčího základu palce.
poplatku za ukládání komunálního odpadu pouze
Tonda Vyňuchal
část odpadu do jeho dosažení.“
Jinými slovy obec dostává slevu na odpady pokud splní požadovanou kvótu na kg na jednoho
občana, které jsou:

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
200 Kg 190 Kg 180 Kg 170 Kg 160 Kg 150 Kg 140 Kg 130 Kg 120 Kg
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ROZPIS ROZVOZU ODPADŮ

FOTOGRAFICKÁ VÝZVA
Jelikož se každý rok vytváří obecní kalendář, chtěl bych vás požádat
o vaše fotografie. Kdykoliv půjdete procházkou naší obcí a jejím okolím
prohlédněte si, co kolem sebe vidíte a zkuste to zachytit na fotoaparát
popř. mobilní telefon. V naší obci je spoustu krásných míst, která se
dají zachytit. Tyto fotografie můžete posílat na email zeranovice@volny.cz . Z nich se bude vybírat do obecního kalendáře na příští rok, tyto
fotografie se také mohou ukládat do obecní kroniky.
Děkuji těm, kteří mě svými fotografiemi zásobují a jejichž fotografie se
již v kalendáři nacházejí.
Tonda Vyňuchal

HLEDÁ SE MAJITEL
Poměrně pravidelně jsem dotazován na nově objevený psí exkrement v předzahrádce, jestli nevím, čí by
to mohlo být, že by to rádi odnesli majiteli zpět. Proto prosím všechny majitele pejsků, psů i psisek, aby
si svá hovínka odnášeli na své předzahrádky. Uklízet po svém psu není žádná ostuda, ba právě naopak.
K úklidu psích exkrementů veďte i své děti. Kdo si nemůže dovolit své vlastní odpadní sáčky, může se stavit
do kanceláře OÚ, rád Vám je zdarma dám.		
Tonda Vyňuchal
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ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM NA MEZIŘÍČÍ
V roce 2017 proběhl na trase budoucí dálnice D49
v úseku Hulín-Fryšták rozsáhlý záchranný archeologický výzkum s cílem prozkoumat a pro budoucí
generace zachránit stopy dávného osídlení v tomto
prostoru dříve, než budou navždy zakryty tělesem
dálnice. Na hranici katastru Žeranovic a Horního Lapače proběhl tento výzkum na soutoku potoka Žeranovky a bezejmenného levého přítoku v místě, kde
údajně stávala středověká ves Meziříčí a to na obou
březích Žeranovky. Záchranný archeologický výzkum
provádělo Archeologické centrum Olomouc pod vedením Mgr. Arkadiusze Tajera.

veny velmi zajímavé stopy jak po lidských obydlích
tak i jeden hrob s pozůstatky žárového pohřbu.
Zájemci se s podrobnostmi tohoto archeologického
výzkumu budou moci seznámit na přednášce, která
je připravovaná na konec ledna 2022 ve spolupráci
Archeologického centra Olomouc a obce Žeranovice.
Jan Dúbravčík

Na zkoumaném území byly objeveny stopy osídlení
jednak z období popelnicových polí, jeho nejstarší fáze – lužické kultury mladší doby bronzové z let
přibližně 1300 až 300 před naším letopočtem a dále
z období vrcholného středověku z let přibližně 1000
až 1300 našeho letopočtu. Z obou období byly objeSDH MLADÍ HASIČI
Když se ohlédnu za rokem 2021, tak se mi vybaví spousta zrušených závodů, zakázané pravidelné
schůzky, děti ochuzené o šanci se vyvíjet a zdokonalovat, ztráta socializace, téměř žádné společné
akce, zážitky a další zápory.

O prázdninách jsme dětem uspořádali tábor, reprezentují náš sbor při Vavřineckých hodech, také se
povedl tradiční výšlap a stanování, sportujeme ve
školní tělocvičně, místo vánočního tvoření si děti vyrobily kožené mincovníčky a náramky.

Ale i v tom málo nacházím pozitiva. Jen co vláda
dovolila, zúčastnili jsme se on-line závodu v běhu
na 3 km a získali 1. místo. Mladí žáci v roce 2021
byli jen na 12 závodech a získali 6 pohárů. Největší
úspěch mají v celoroční hře Plamen, kde v jarním
kole získali 1. místo (bohužel podzimní kolo 2020
nebylo, tak se nemůže hodnotit celý rok). Další
ročník celoroční hry Plamen jsme zahájili podzimními závody, kde se našemu družstvu velmi dařilo
a pokud se i tak připravíme na jaro, mohly by děti
postoupit do kraje.

Na příští rok máme spoustu plánů. Přála bych nám
všem „normální život“ se všemi tradicemi, akcemi,
a tak téma na příští rok už máme. Také pro lepší tréninky jsme pořídili nutné vybavení a zaměřili jsme se
na kvalitu a způsob tréninků.
Všem občanům přeji krásné prožití vánočních svátků a hlavně zdraví v Novém roce.
Všem hasičským sestrám a bratrům velké
díky za jejich dobrovolnickou činnost.
		
Simona Zapletalová za mládež SDH

KDYŽ SE CHCE, (TÉMĚŘ) VŠECHNO JDE…
Myslím, že shrnutí celého roku je vyjádřeno i tímto
nadpisem. Jak tak poslouchám nářky všech okolo, že
to či ono nešlo, nejde… důležité je, že to, co prožíváme, děláme s radostí a pro potěšení všech účastníků. Někdy stačí málo, ale pořádně.
A pojďme se těšit na další období, plánů máme dost
a dost… Všechny naše veřejné akce najdete v obecním kalendáři.

Zpravodaj obce Žeranovice

A z těch nejbližších bych zmínila 12. 2.2 022 Dětský
karneval a 26. 2. 2022 Vodění medvěda.
Děkuji všem, kteří naši činnost podporují ať už
účastí na akcích, a nebo finančně (sponzoři, rodiče,
obec). A děkuji také všem členům sboru za ochotu
něco nezištně dělat pro druhé i pro sebe.
Za SDH Žeranovice Jana Janečková, starostka sboru
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
I v letošním roce proběhlo vítání nových občánků do naší obce, celkem jsme uvítali 11 dětí. Z toho bylo neuvěřitelných 8 děvčat a 3 chlapci.
Starší děti si pro občánky připravily pásmo básniček, říkadel a písniček.
Od vítání občánků po konec roku se narodilo dalších 5 dětí. Je to krásné, jak se naše obec rozvíjí.
Tonda Vyňuchal

Je to jako pohádka,
když se začne život děťátka.
Přinese lásku, radost i smích,
stane se pokladem rodičů svých.
Ať děťátko má všeho dost,
v životě jen pro radost.
Zdraví, štěstí, veselosti,
jak v dětství, tak v dospělosti.
Rodičům ať radost dělá,
budoucnost ho čeká skvělá.
Celý život bez nesnází,
ať ho úspěch doprovází.
Děťátko se přes polibky
dostalo až do kolíbky.
Krásné oči, krásné vlásky,
narozené z velké lásky.
Ať ta láska je vždy stálá,
plná štěstí, neskonalá.

Zpravodaj obce Žeranovice
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ŽIVÝ BETLÉM
Ve středu 15. 12. si děti z naší školy připravily
v kostele sv. Vavřince pod vedením učitelského
sboru živý betlém. Zpestřily nám tak nadcházející
vánoční čas. Nejedno oko zjihlo při pohledu na
krásnou Pannu Marii s Josefem, pasoucí se ovečky, pasáček hrající na flétnu, šikovné kuchařky
a kováře, zpívající anděly, a to vše měl na povel
ponocný. Při zpěvu koled jsme se zase pomaličku
přiblížili k Vánocům. Po vystoupení dětí jsme se
zaposlouchali do písní od spolku žen, které přišly
do kostele nám také zazpívat.
Děkujeme za možnost se v této těžké době zúčastnit takového představení, bylo to velmi hezké a příjemné.
Za spokojené rodiče a přátele školy
Romana Vyňuchalová

COVID V NAŠÍ OBCI
Nárust výskytu onemocnění Covid 19 v uplynu- pomaličku ustupuje a klesá i počet pozitivních
lých 90 dnech se nevyhnul ani naší obci. Vrchol spoluobčanů.
pozitivních záchytů byl 29. listopadu, kdy v obci
bylo 29 pozitivně testovaných. Nyní pandemie Zdroj informací je: www.covidvobcich.cz

Zpravodaj obce Žeranovice
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI
SETKÁNÍ DĚTÍ A RODIČŮ
V pátek 12. 11. přede mší svatou se již podruhé
v tomto školním roce uskutečnilo setkání rodičů
a jejich dětí, které se připravují k přijetí svátosti
eucharistie, tj svatého přijímání. Děti z různých
tříd náboženství pro 3. třídu ZŠ patřící do naší
farnosti se mohli mezi sebou setkat a zajímavou
a zábavnou formou se dozvědět něco více o křtu
a o Pánu Ježíši. Zúčastnilo se všech 13 dětí. Po
setkání rodiče dostali dopis, který jim má být
připomenutím, že příprava na 1. sv. přijímání má
v první řadě probíhat v rodině: Pozváním Pána
Ježíše do našich rodin a praktickým prožíváním
víry a rozhovorem mezi jejími členy. Tyto dopisy
pro rodiče dostávají děti i a některých hodinách
náboženství. Děkujeme všem rodičům, kteří
s dětmi tyto dopisy procházejí a snaží se o plnění

výzev, které dopisy přináší. Bůh Vám za to neuvěřitelně požehná. Setkání budou probíhat nepravidelně 1x za 1 až 2 měsíce, rodiče o termínu
dalšího setkání budou informováni.

ADVENT VE FARNOSTI
Každé úterý v adventní době od 6:45 se slouží rorátní mše svaté. Letos se těší hojné účasti, myslím si, že té nejhojnější, jaká kdy byla v novodobé
historii rorátů. Rorátní mše jsou zasvěceny Panně
Marii, a tak otec Radek oblékne modrobílý mariánský ornát, při zpěvu písně Ejhle Hospodin přijde
přinášíme v průvodu rozsvícené lucerničky před
oltář a na úvod mše svaté se pomodlíme modlitbu Anděl Páně zvěstoval Panně Marii …. Jen na
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první letošní rorátní mši měl otec Radek červený
ornát, protože bylo zrovna 30. listopadu. Na ten
den totiž vychází svátek apoštola a mučedníka sv.
Ondřeje. Myslím si, že Bůh, stejně jako my, je potěšen z velkého počtu dětí, které na roráty chodí.
Děti i ostatní farníci se mohou po skončení rorátů
zastavit na faře na snídani a s velkou chutí a Pannou Marií vykročit do nového dne.
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MISIJNÍ STÁNEK
Po roční odmlce jsme znovu chtěli pomoci chudým lidem na světě a přispět na Papežské misijní
dílo. Ačkoli nám covidová situace nedovolila vyjít
s jarmarkem do ulic k rozsvícenému stromečku,
rozhodli jsme se, že lidé v misiích naši pomoc
potřebují. Připravili jsme malý stánek v kostele
a po mši na první neděli adventní jsme prodali
věci, kteří nám ochotní farníci věnovali. Svým dílem přispěly i děti v hodinách náboženství. Děti
při hodině náboženství na Horním Lapači zdobily
do prodeje svíčky. Se staršími dětmi jsme v náboženství na faře v Žeranovicích reagovali na
papežovu encykliku Laudato si, ve které nás papež František vyzývá k ochraně přírody a božího
stvoření. Děti vyzdobily plátěnou tašku, kterou

věnovaly k prodeji, aby ti, kteří si ji koupí, do ní
mohli nakupovat vánoční dárky a nepoužívali igelitové tašky. Velké poděkování patří maminkám
a ženám z farnosti, které ušily vánoční ozdoby,
hračky a jiné dárky, nebo napekly sladkosti a jiné
dobroty. Děkujeme jim za jejich čas a ochotu,
Bůh Vám žehnej. Děkujeme vám všem, kteří jste
si u misijního stánku něco koupili, a omlouvám
se těm, na které se něčeho nedostalo. Snad už
příští advent budeme moci uspořádat misijní jarmark ve velkém, jako předchozí roky.
Za pastorační radu napsala a fotografie poskytla
Hana Zavadilová

Za pastorační radu bych Vám chtěla popřát požehnané Vánoce
a celý následující rok 2022. Ať Vám to malé děťátko, které se narodilo
pro každého člověka na planetě a které je Mesiášem, naším zachráncem,
přinese do srdce radost, lásku a Boží pokoj.
Abychom měli otevřené oči a otevřená srdce pro něj a pro ostatní lidi.

P. JAN RAŠKA (*30. 11. 1921, + 22. 8. 1992) (vzpomínka na nedožité 100. výročí narození)
Otec Jan se narodil v Troubkách jako druhý syn
manželům Josefě a Theodoru Raškovým. Základní školu absolvoval v Troubkách. Středoškolské
vzdělání získal při studiu na velehradském jezuitském gymnáziu.

Byl to nejdéle sloužící kněz naší farnosti a provedl u nás bezpočet mší, křtů, svateb a pohřbů.
Kdo jste měli to štěstí a poznali ho osobně, věnujte ve svých myšlenkách chvilku jeho památce.

Po maturitě vstoupil do kněžského semináře
v Olomouci a vysokoškolská studia absolvoval
na Cyrilometodějské teologické fakultě Olomouci. Za druhé světové války studia musel přerušit, protože i jako mnozí jiní studenti byl totálně
nasazen na nucené práce v Rakousku. Po válce
dostudoval teologickou fakultu a na svátek sv.
Petra a Pavla, dne 29. června 1948 byl vysvěcen
na kněze. Primiční mši svatou slavnostně odsloužil dne 11. července 1948 v Troubkách. Primičním kazatelem byl jeho bratranec, řádový jezuitský kněz, P. Alois Raška, SJ. Prvním působištěm
otce Jana byla farnost Otrokovice (1948-1954).
V červnu 1954 nastoupil do farnosti Žeranovice
u Holešova a zde působil 38 let až do své smrti.
Zemřel dne 22. srpna 1992 v Žeranovicích, pohřben je v rodinném hrobu v Troubkách.

Zpravodaj obce Žeranovice
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NAŠE ŠKOLA
OSLAVA 150 LET ŠKOLY
Ve čtvrtek 7. října se v naší škole konala oslava 150
let školy. Program s moderátorem Martinem Nedbalem odstartoval v tělocvičně, nejprve s vystoupením písniček a básniček přišly děti z mateřské
školy, následoval program všech tříd školních dětí.
Paní ředitelka vyzvala ke vzpomínkovému slovu i bývalého pana starostu Čápa, pana Němce a pamětnici paní učitelku Odstrčilovou, v závěru pan starosta
Vyňuchal popřál škole a dětem hodně štěstí do dalších školních let. Návštěvníci měli potom možnost
si prohlédnout celou školu, třídy, mateřskou školu,
nově zrekonstruovanou jídelnu a kuchyň, k nahlédnutí byla alba s pamětními fotkami, kde se mnozí
našli a zavzpomínali na školní léta. Byl připravený
i bohatý raut ze Zámecké hospůdky a koláčky od
pana Janocha a paní Divílkové. Děti na akci chystaly
židle ze sálu ve spolupráci pana starosty, pana Boušky a pana Huty.
Pro ty, kteří se oslavy nezúčastnili, je možnost si
prohlédnout celou fotodokumentaci pana Klimka
na nástěnce v místním obchodě.
				

Martina Šálená

MIKULÁŠSKÁ DRUŽINA VE ŠKOLE
V pondělí 6. prosince navštívil naši školu Mikuláš,
krásný anděl a veselý čert. Když nadělil všem dětem v základní škole, tak se zjevil v mateřské škole. Některé děti se bály a objevily se i slzičky. Brzy
zjistily, že je Mikuláš hodný a anděl s paní učitelkou ochrání i uličníky. Čert se pro jistotu schoval.
V kouzelné knize bylo zapsáno, kdo z dětí je hodný
a kdo přes rok trošičku zlobil. Nakonec rozdal Mikuláš všem dětem dárečky - adventní kalendáře.
Děti se osmělily a zazpívaly mikulášské družině písničky. Mikuláši, andělce i čertovi moc děkujeme za
návštěvu a těšíme se, že se příští rok zase uvidíme.
Zdeňka Fuksová

Zpravodaj obce Žeranovice
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NÁVŠTĚVA DĚTSKÉHO SVĚTA
V pondělí 15. listopadu jsme celá škola navštívili
vnitřní areál dětského světa v Kroměříži. Ten se nachází v blízkosti výstaviště Floria. Od samého rána
byly děti natěšené a čekaly na odjezd autobusem.
Z mateřské školy jely některé děti autobusem poprvé. V Kroměříži byl sportovní areál otevřen jen
pro žeranovské děti. Ty si mohly vysloveně zařádit
na nafukovacích skluzavkách, polštářích a trampolínách. U starších dětí zabodovala provazová dráha

s tobogánem. Mladší děti zaujal prostor s barevnými míčky, kde si mohly dostatečně zaskákat, ale
i zahrát na schovávanou. Odtrhnout děti od zábavy a přichystat se k odjezdu zpět nám dalo zabrat.
Děti byly ale ze všeho nadšené a velmi spokojené.
Akce byla financována ze sběru papíru. Byl to náhradní program, protože ve škole tehdy nešla celý
den elektřina.
			

Eva Chytilková

PEČEME VE ŠKOLE
Vykrajovátka, med, mouka, či voňavé koření - jedny nadšením. Děti 1. - 3. ročníku pracovaly s hotovým
z mnoha věcí, které děti používaly v listopadu v pra- těstem, žáci 4. ročníku si už těsto připravili podle zacovních činnostech.
daného receptu samostatně a poté si v rámci slohové výchovy napsali pracovní postup. Děti pracovaly
Díky nové troubě na pečení ve školní kuchyňce mů- ve skupinkách a velmi se snažily - rozvalovaly těsto,
žeme zpestřit výuku pracovních činností či aktivi- vykrajovaly, skládaly vykrojené tvary na plechy, uklíty ve školní družině, využít ovoce ze školní zahrady zely... Na výsledné práci to bylo skutečně znát, pera občas společně s dětmi upéct nějakou dobrotu, za níčky i sušenky se dětem velice vydařily. Doufejme,
což jsme velmi rádi.
že se stejným nadšením budou pomáhat i svým maNaposled děti pekly perníčky i sušenky s krásnými minkám doma při vánočním pečení.
vánočními motivy a zadané úkoly přijaly s velikým
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PLAVÁNÍ
Naše škola společně s předškolními dětmi zahájila
plavecký výcvik 19. listopadu v plaveckém bazéně
ve Zlíně. Děti čeká celkem 10 lekcí plavání, naučí se
základní plavecké dovednosti a případně i odbourají jakési obavy či strach z vody. V úvodu kurzu byly
děti rozděleny do skupin dle aktuálních dovedností
a ty jsou pak dál rozvíjeny. Naučí se první plavecké
styly, skoky do vody, splývání a správné dýchání. Zároveň si užijí spoustu zábavy, protože jednotlivé dovednosti se učí hravou a zábavnou formou. Čeká na
ně řada her a pomůcek, které jim učení plaveckých
dovedností zpříjemní.				
					
Pavla Šiblová
DĚTI DO DIVADLA PATŘÍ
Městské divadlo Zlín nás oslovilo s nabídkou navštěvovat v letošním školním roce divadelní představení
v rámci předplatného, které připravuje ve spolupráci
s divadly z celé republiky pro základní školy. Nabídku
jsme hodně dlouho zvažovali. Naše rozhodování bylo
ztíženo špatnou situací na kulturní scéně v covidové
době, kdy divadla nehrála a vše se na poslední chvíli
rušilo. Jsme ale optimisté a dětem rádi zprostředkováváme různé mimoškolní aktivity, proto jsme se do
programu přihlásili. Navštívili jsme již dvě představení z plánovaných čtyř a moc jsme si je užili. Prvním
kouskem, který naše žáky v divadle uvítal byla pohádka Princezna ze mlejna. Humor, známé písničky, krásné kostýmy, roztomilý čertík a popletený vodník v po-

dání Divadelního souboru Natalie Venturové z Prahy
nás nadchly a už jsme se moc těšili na představení
Maxipes Fík, které pro malé diváky nastudovalo Divadlo Krapet Praha. A když z malého pejska vyrostl velký
pes Fík, byla v divadle psina. Pomáhali jsme myslivci
hledat zajíce, zazpívali jsme si, s Fíkem jsme absolvovali hodinu tělesné výchovy, poctivě jsme si zacvičili
a obřího maxipsa jsme v závěru odměnili velkým potleskem.
V březnu nás v divadle bude čekat Čtyřlístek - Fifinka, Bobík, Pinďa a Myšpulín a také divadelní soubor
Městského divadla Zlín se svou Pohádkou o Palečkovi.
		

Za školní družinu Lenka Cholastová

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY
Dne 14. října uspořádala naše knihovna vzdělávací akci ve spolupráci s organizací MAS Moštěnka
na téma Zvířátka z celého světa v naší knihovně.
Společně jsme si přečetli a prohlédli spousta zajímavých knih o zvířatech. Vyrobili jsme si také lišku
a sovu z papírového tácku. Všechny pomůcky a knihy potřebné v této akci financovala MAS Moštěnka.
Dětem se knihy i tvoření moc líbilo.
				
Veronika Cholastová

Zpravodaj obce Žeranovice
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RYBÁŘSKÝ KROUŽEK ŽERANOVICE
RYBAŘENÍ V ZÁHLINICÍCH
V sobotu 23. října 2021 jsme se opět vydali s dětmi z rybářského kroužku na rybářskou výpravu do
nedalekých Záhlinic. Letos nám oproti minulým letem vyšel pouze jeden podzimní termín.
Děti se na lov u tohoto rybníku velmi těší, mají povoleno chytat na dva pruty, dále mohu po domluvě
s majitelem vláčet nebo chytat na živou nástrahu.
Tentokrát se zúčastnilo chytání patnáct dětí a čtyři dospělí. Pro děti bylo chytání pojato jako rybářské závody. Měli připraveno bohaté občerstvení,
oběd a výherní ceny v hodnotě 8 700 Kč.
V sobotu nám vyšlo nádherné slunečné počasí. Po
příjezdu na místo si každé z dětí vybralo své lovné
místo a připravili se k lovu. Tentokrát jsme čekali na
první záběr skoro hodinu. Poté se podařilo zaseknout
pár krásných ryb, ale ne všechny se dostaly do podběráku a na břeh. To bylo na dlouhé hodiny všechno,
tak se děti bavily lovem bílé ryby a malých okounů,
kterých nachytali několik desítek. Okolo šestnácté hodiny se podařilo ulovit ještě pár krásných ryb.
Děti chytly celkem jedenáct kusů ryb. Deset kaprů
od 59 cm do 82 cm a jednoho karase 33 cm. Za dospělé byl úspěšný Ondra Tomaník s úlovkem dvou
kusů kapra, Antonín Andrýsek s úlovkem dvou
kusů kapra a Michal Bojnanský s jedním kusem
kapra. Celkem bylo uloveno 16 ks ryb, jejichž průměrná váha se pohybovala okolo 10 kg. Všechny
ulovené ryby byly samozřejmě vráceny zpět vodě.
Protože denního světla rychle ubývalo, byly závody v 17 hodin ukončeny s tím, že kdo bude chtít,
může chytat dál. Tuto možnost děti uvítaly a pokračovaly dále v rybolovu, podařilo se jim chytit ještě
čtyři krásné kapry. V 17.30 proběhlo vyhlášení výsledků a předání cen nejlepším rybářům.
Na prvním místě se umístil Vojtěch Pospíšil s kaprem
82 cm, druhé místo obsadil Patrik Doležal s kaprem
80 cm, třetí skončil Tomáš Cholasta a kaprem 68 cm,
čtvrté místo patřilo Jaromíru Linhartovi s kaprem 64
cm, na pátém místě se umístil Marek Klapil s kaprem
63 cm a krásné šesté místo obsadila Lucie Diatková
s karasem 33 cm. Každé ze zúčastněných dětí dostalo
balíček rybářských potřeb v hodnotě 300 Kč.
Další rybářský výlet uskutečníme ve dvou termínech
v příštím roce, kdy máme objednané dva termíny,
vždy sobota – neděle. V sobotu bude chytání vyhrazeno dětem, noc a celá neděle je zamluvená pro ty,
co by měli zájem si zachytat v klidné lokalitě Záhlinických rybníků. Budeme doufat, že se nám opět podaří
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nachytat alespoň tolik krásných úlovků jako letos.
Chtěl bych touto cestou poděkovat rodičům i členům rybářského spolku, kteří byli nápomocni při
dopravě na tuto akci i za pomoc při organizaci
v místě lovu. V neposlední řadě patří díky také obci
Žeranovice, která přispěla finanční částkou a firmě
KOVIN FISH – rybářské potřeby Pavel Kováč za hodnotné ceny.
PETRŮV ZDAR - Za rybářský kroužek Miroslav Cholasta
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Žeranovice
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ŘÍJEN - PROSINEC

JUBILEUM 50 LET

Košina René, Kožík Jan

JUBILEUM 55 LET

Kadlčáková Eva, Gořalíková Zuzana, Andrýsková Karla

JUBILEUM 60 LET

Zapletalová Alena, Andrýsek Antonín, Hutová Helena

JUBILEUM 65 LET

Šváb Miloslav

JUBILEUM 70 LET

Červínek Svatopluk

JUBILEUM 75 LET

Bezděčík Ladislav, Vávra Jan

JUBILEUM 90 LET

Pálková Anežka, Šimčíková Marie, Bojnanská Drahomíra, Sedlářová Marie

NAROZENÍ

Pánek Tomáš, Dobeš Vojtěch, Dobešová Adéla, Žůrková Amálie, Kadlčáková Lucie
Všem jubilantům upřímně blahopřejeme.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD A STRAŠIDELNÁ STEZKA
V pátek 12. listopadu prošel naší obcí lampionový
průvod, tentokrát se o něj postarala obec Žeranovice
a Žeranovské maminky. V 17 hod jsme se sešli u pomníku padlých, kde jsme uctili památku válečných
veteránů, kteří padli za 1. světové války. Slavnostní
položení věnce doprovázela čestná stráž v podobě
dobrovolných hasičů. Atmosféru tohoto aktu zakončila státní hymna, kterou zahrál Tomáš Janečka
na saxofon a všichni jsme si ji společně zazpívali.
Potemnělou obcí jsme se vydali na lampionový průvod směrem na výletiště. Bezpečnost při přecházení
hlavní cesty zajišťovala jednotka dobrovolných hasičů. Strašidelný program byl přichystán pro všechny
věkové kategorie. Kdo se chtěl bát méně, vyzkoušel

strašidelné stolečky, kde se plnily všelijaké úkoly.
Úkoly i stolečky si vymyslely děti z naší školy. Kdo měl
pro strach uděláno, mohl se vydat na strašidelnou
stezku. Na stezce strašila hasičská mládež a ta si to
opravdu užívala. I mě dokázali vystrašit, i přesto, že
jsem věděla, co mě tam čeká. Na startu strašidelné
stezky se tvořila fronta, ale i tak šli někteří vícekrát.
Zima se na nás sice dotírala, ale myslím, že jsme
úspěšně odolávali a zahřívali se čajem a svařákem.
Ochutnali jsme spoustu specialit, které maminky
napekly a přinesly. Atmosféru doplňovala spousta
světýlek a dekorací, které byly rozmístěné po celém výletišti. Děkujeme všem!
Za Žeranovské maminky Romana Vyňuchalová
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