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Milí spoluobčané,
rok 2017 nám pomalu končí a na řadu přichází dlouho očekávané období Adventu a Vánoc. Pojďme se letos naposled ohlédnout za uplynulým obdobím společně s časopisem Žeranovják.
Ať chceme, nebo ne, opět se ke slovu hlásí bilancování. Co jsme
za uplynulý rok stihli, co se nám podařilo, co naopak moc ne a co
nás asi bude čekat v příštím roce. I když už do obce přijíždím jen
jako návštěvník, na vlastní oči vidím, jak naše obec vzkvétá. Udělala další velký krok vpřed, povedlo se uskutečnit spoustu akcí,
mnoho projektů je rozpracovaných, zastupitelé i spolky odvedli
kus dobré práce. Možná není vše dokonalé, ale to přece není vždy
ani v našich životech a ani my samotní. Buďme tedy ohleduplní
a mějme pochopení, že ne vždycky lze vyhovět všem. V dnešním
konzumním světě se sice zdá, že nic není nemožné, opak je ale
pravdou. Pravdu, lásku, štěstí ani mír si za peníze nekoupíme.
Společnost si tvoříme sami, záleží tedy na nás, jak kvalitně budeme žít. A začněme u sebe. V adventní době bychom měli trávit
čas společně, ale nezapomínejme, že společné chvíle jsou jistě
příjemnější u rodinného krbu než v nákupních centrech. Nemusíme se hnát za slevami ani nakupovat jako
před koncem světa. Snažme se raději najít si čas jeden pro druhého a nezapomínejme ani na naše blízké,
babičky nebo dědečky, je přece škoda každého stolu prostřeného pro jednoho. Přeji nám všem, ať jsme
k sobě hodní a ne falešní, ať se setkáváme a ne míjíme a ať se máme prostě a jednoduše rádi. V novém
roce tedy nezapomínejme a žijme.
Hana Helsnerová

Pf 2018
„Zastupitelé obce Žeranovice přejí všem
občanům klidné a spokojené Vánoce
a šťastný vstup do nového roku.
V novém roce pak pevné zdraví
a spoustu krásných zážitků"
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INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA
V zasedací místnosti obecního
úřadu proběhlo dne 31. srpna
2017 jednání Zastupitelstva obce
Žeranovice.

Důležitou informací pro občany
je rovněž předpokládaný termín
schválení územního plánu obce
v listopadu 2017.

Na tomto 17. veřejném zasedání
byl mj. projednán vklad naší obce
do rozpočtu Mikroregionu Židelná na projekt protipovodňových
opatření. Zastupitelé také řešili
dlouhodobě neudržitelný stav vytápění v Sále u Sedlářů. Výběrová
komise provedla nabídkové řízení
na zhotovitele a s vítězem tendru
byla uzavřena smlouva na  rekonstrukci zdroje tepla za celkovou
cenu 406 000,- Kč. S realizací této
zakázky se počítá na přelomu září
a října.

Kompletní text zápisu ze všech veřejných zasedání tohoto volebního
období je k dispozici na internetových stránkách:
www.zeranovice.cz.
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vých rodinných domů schválilo
dlouhodobě neudržitelný stav vyzastupitelstvo zpracování projektápění v Sále u Sedlářů. Výběrová
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dotaci ze Státního fondu životního prostředí na vybudování vodovodního přivaděče od studny
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stávajícího.
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schválení územního plánu obce
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(Úryvek z rodinné kroniky „Vzpomínky“ od Jana Juráně)
Vašik byl dítě bezproblémové a všechno nasvědčovalo
tomu, že takovým zůstane. Jenže zdání klame. Ještě ani
pořádně nemluvil a už vyběhl kdysi z kuchyně přes síň
na schodky a s pláčem volal na svého rodiče, který v otevřené stodole opracovával dřevo: „Tati, poďte poľovnať
Aničku!“ Tatínek nechtěl odcházet od práce a také věřil,
že se konflikt mezi dětmi urovná. Proto Vašika odbyl:
„Ale dyť ona je rovná! Enem se na ňu podívé!“ Nevím,
Anička se mi vždycky zdála být štíhlá a rovná, ale Vaša
to hold viděl v tu chvílí jinak. Nechápal jsem.

Tak po jedné takové nedělní pobožnosti, asi to bylo v únoru, šla
maminka s Vašikem do školy. My
doma čekali, s jakou se vrátí, jako
bychom tušili, že náš bratříček
vynikne už i u zápisu, jak potom vynikal po celou dobu
svého vzdělávání. Když jsme se konečně dočkali, tak Vašik vyprávěl, kolik tam bylo děcek a že se mu ve škole
líbí, že už se těší. Byl už z domu natrénovaný, aby pěkně
pozdravil a choval se tiše a způsobně. To všechno vyšlo,
ale pan řídící se najednou Vaška zeptal, jak se jmenuje
Takový hodný chlapeček to byl! Jednou také něco prove- tatínek. Véna se nenechal zaskočit a svým zvučným hladl a prostě dostal. A asi dost! Vzlykal a tatínek na něho sem odvětil: „Juráň Tatínek!“
zhurta: „Jak to bylo, tož mluv!“ Véna vzlykal, utíral slzičky. - „Počkejte,až pobečím!“
Véna byl ale úspěšný i tenkrát, když se mu nedařilo. To byla první oslava 28. října po válce. Děcka ve škole
Čas utíká jako voda. Najednou tu byl zápis do školy. Ten nacvičovala s pány učiteli básničky a písničky a byl lambýval v Žeranovicích vždycky v neděli po kostele, tedy pionový průvod dědinou a šlo se
když skončily ranní bohoslužby. Bylo to pro rodiče výhodné, škola je hned vedle kostela. V té době tam cho- k Sedlářům, kde byl v sále program. Venda přednášel
dili téměř všichni, dospělí i děti, i když zbožnost u růz- v hanáckém kroji báseň Viktora Dyka. Najednou se zaných lidí byla různá.Sedláci většinou postávali před razil a nevěděl, jak dál. Začal se škrábat na hlavě až si
kostelem pod lípami a povídali si o hříbatech, jak se jim pohodil kloboučkem a vyrazil
daří prasata a jaké to bude, či bylo s úrodou. My, kluci
a děfčiska, jsme klekávali v prostoru před lavicemi, tak- ze sebe: „Šak, šak, šak ...“ Když mu paní učitelka z kuže nás děti měli na očích, ale i tak jsme prováděli dost lis pomohla, Vašik to celý rozzářený dodeklamoval. Při
lumpáren, hlavně při kázáních, která míval Velebný pán tom jeho „šak“, ale byl takový potlesk, jaký nesklidil
na konci básničky ani on sám, ani žádný druhý umělec.
velice dlouhá a pro nás nezáživná.

Rodina Juráňů žila v domě č. 100. Měli 9 dětí. Autor „Vzpomínek“ se narodil jako čtvrté dítě od konce v roce
1933. Všechny děti byly pracovité, ve škole dobře prospívaly, každé dítě bylo něčím výjimečné. Bratr Vašik,
o kterém byla řeč (nar.1937), měl velký dar výřečnosti. Zastupoval v dospělosti celou rodinu vždycky a všude,
kde bylo potřeba zvučný hlas a inteligentní projev.
Jarmila Odstrčilová, knihovnice

PRODEJ KAPRŮ
pátek 22. 12. 2017 od 15.00
u Gořalíkového
Zpravodaj obce Žeranovice
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI
SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ
V neděli 22. 10. do našeho chrámu zavítal nově vysvěcený biskup
olomoucké arcidiecéze P. Josef
Nuzík, byl hlavním celebrantem
děkovné mše svaté za zdárné
ukončení oprav našeho kostela,
o kterých psal P. Antonín Ptáček
v minulém vydání Žeranovjáku.
Slavnostní mše začínala, na rozdíl od pravidelné nedění mše svaté, v 10 hodin. Pan biskup P. Josef Nuzík nenavštívil kostel sv.
Vavřince poprvé. Na svatovavřineckých hodech v roce 2016 byl
čestným hostem sloužícím obě
hodové mše svaté, tehdy ještě
jako generální vikář olomoucké arcidiecéze. Neděle 22. 10.
2017 byla zároveň misijní nedělí.
Na potřebné a strádající lidi jsme
mysleli v přímluvách při přinášení obětních darů. Obětní dary
přinášeli jak děti, tak senioři, jak
celé rodiny, tak i mládež, všichni

jako jedna farnost. Jako poděkování od nás otec biskup Josef
kromě kytice dostal dort zdobený uměleckým obrázkem našeho
kostela sv. Vavřince na jedlém
papíře vyrobeným podle kresby
pana Oldřicha Zapletala.
Po mši svaté byli členové pastorační a ekonomické rady, kostelníci a hlavně pracovníci, kteří se
účastnili oprav kostela a odmítli mzdu, a jiní farníci, kteří svůj
volný čas věnují službě ve farnosti, pozváni na oběd s panem
biskupem na zámeček. Po obědě

Zpravodaj obce Žeranovice

se rozpoutala diskuze. Nejprve
všichni napjatě poslouchali životní příběh otce biskupa Josefa
i příběh jeho rodičů a každý se ho
pak mohl na cokoli zeptat nebo
doplnit svoji myšlenku. Když otec
Josef odjížděl, svěřil se otci Antonínovi, že se u nás cítil příjemně
a velice se mu líbila diskuze, která probíhala mezi všemi účastníky oběda společně. Díky Bohu,
že nám dal otce biskupa P. Josefa
Nuzíka a díky všem, kteří se podíleli na přípravě slavnostní mše
svaté.
ADVENTNÍ JARMARK

DUŠIČKY
Prvního listopadu v církvi slavíme
slavnost Všech Svatých a následujíci den vzpomínku na všechny
věrné zemřelé. V naší farnosti
jsme tyto svátky oslavili při mších
svatých, tradičně začínajících
v 17:10 hod. Pobožnost za všech
věrné zemřelé probíhala odpoledne v neděli 5. 11. 2017. Po čtení
Božího slova v kostele směřoval
průvod se svíčkami na žeranovický hřbitov, kde dušičková pobožnost byla zakončena modlitbou
a požehnáním.
VÝROBA A ZDOBENÍ
ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Na svátek sv. Ondřeje 30. 11.
v družině naší místní školy se sešli maminky s dětmi, aby si společně nazdobily adventní věnce,
které na první neděli adventní
otec Antonín na začátku mše
svaté požehná.

Již tradičně na 1. neděli adventní jsme se shromáždili na prostranství před obchodem, a při
rozsvěcení vánočního stromu
otec Ptáček požehnal adventní
věnec, na kterém byla zapálena
první svíce. Po celou dobu programu probíhal adventní charitativní jarmark. Tento rok vyšla
1. adventní neděle na 3. prosince a v církevním kalendáři tento
den slavíme svátek sv. Františka
Xaverského, který je patronem
misií a misionářů a my stejně
jako každý rok výtěžek z jarmarku věnujeme na program
na podporu dětí ze zemí třetího
světa, který zprostředkovávají
Papežská misijní díla. Loni k nám
jako host zavítala paní Zehnalová, ředitelka Papežských misijních děl za brněnskou diecézi,
protože olomoucká arcidiecéze
svého ředitele tehdy ještě neměla, nyní je tomu již jinak a my
jsme letos jako hosta mohli přivítat paní ředitelku Papežských
misijních děl za olomouckou arcidiecézi RNDr. Olgu Loučkovou,
která je zároveň i ředitelkou Církevní základní školy v Kroměříži.
Ačkoli je ředitelkou Papežských
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misijních děl jen krátce, s misijní
činností má jako pedagog dlouholeté zkušenosti a při své promluvě nás upozornila na potřebu
pomoci lidem v nouzi. Děkujeme
všem dětem, pánům i paním učitelkám z mateřské i základní školy v Žeranovicích za jejich nápadité a kreativní dárečky. Zároveň
děkujeme i ochotným pekařkám,
cukrářkám, kuchařům a všem,
kteří upekli Misijní koláč nebo
donesli něco jiného na potěšení
chuťových pohárků, nebo aranžérkám za krásné výrobky. Díky
vám se podařilo velké dílo. Velké díky i myslivcům za zajištění
chutného guláše. Hlavně děkujeme vám všem, kteří jste přišli
a na misie přispěli, díky vám se
vybralo zase více než v loni. Děkujeme obci, hasičům a všem, co
přiložili ruce k dílu. Pán Bůh vám
to v nebi oplatí několikanásobně.

CO NÁS VE FARNOSTI JEŠTĚ ČEKÁ
Rorátní mše svaté  			
středy 6. 12., 13. 12., 20. 12., v 6:30 hod.
Předvánoční svátosti smíření 		
15. 12. od 15:00 hod. do 17:00 hod.
                                                 		
18. 12. od 19:00 hod.
                                                		
22. 12. od 15:00 hod. do 17:00 hod.
Mše svatá spojená s udělováním svátosti pomazání nemocných
						
22. 12. v 17:10 hod.
Mše svatá 4. neděle adventní 	 24. 12. v 8:00 hod.
Půlnoční mše svatá 			
24. 12. v 22:00 hod.
Boží hod vánoční 				
mše sv. 25. 12. v 8:00 hod.
Svátostné požehnání  			
25. 12. v 14:30 hod.
Vánoční koncert souboru Jabloňka - 25. 12. v 15:00 hod.
2. svátek vánoční   			
mše sv. 26. 12. v 8:00 hod.
Svátek Svaté Rodiny  			
mše sv. 31. 12. v 8:00 hod.
Svátek Matky Boží, Panny Marie 	 mše sv. a Te Deum 1. 1. v 8:00 hod.
Svátek Zjevení Páně (Tři králové)  	 mše sv. 6. 1. v 8:00 hod.
Tříkrálová sbírka   			
6. 1. 		
Zpravodaj obce Žeranovice
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SK ŽERANOVICE „KOCŮŘI“

NEJLEPŠÍM STŘELCEM starší
přípravky byl Aleš Chudárek,
který vstřelil 8 gólů, v mladších
žácích pak exceloval Adam Klimek, který má na svém kontě
gólů 9.

ŽÁCI - STARŠÍ PŘÍPRAVKA (Horní řada
zleva: Trenér Klimek K., Bouška, Cholasta
Š., Dvorníková, Gábová, Chudárek, Novák. Dolní řada: Pšurný, Cholasta T., Asistent trenéra Martinec)

Zpravodaj obce Žeranovice

SK ŽERANOVICE MÁ
TAKÉ DVA ROZHODČÍ
(Jirku Navrátila a Tomáše
Odstrčilová. Hodně úspěchů i jim.)

MONIKA ŘIHÁKOVÁ – KRAJSKÝ PŘEBOR
(Naše odchovankyně hraje fotbal
za Holešovské holky. V podzimní části 2017 dala 4 góly.
Přejeme jí hodně úspěchů
a ještě více gólů.)
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MYSLIVOST
    Vážení  spoluobčané a čtenáří obšťastníku ″Žeranovják„ jelikož se nám blíží konec roku je tedy jasné,
že právě teď čtete poslední vydání Žeranovského bulvárního tisku vedeného bulvární redaktorkou, která
v naší obci bezesporu předčila mnohé bulvární redaktorky neméně bulvárních televizí, které s příchodem období kdy nám začaly tzv. Společné lovy zjišťují,
že se myslivci v loňském roce  na honech nevystříleli
úplně všichni a je tedy nadále o čem psát, protože
automobilových nehod a zatoulaných pejsků bylo
za celý rok celkem dost. Je tedy na místě připomenout, že myslivci jsou i v naší obci. Pojďte se tak spolu
s námi ohlédnout zpět a zhodnotit pomalu končící
rok.

borný dozor do pozdních nočních hodin děkujeme.
V současné době je voda za pomocí naší členské základny testována a pokud do jednoho roku nedojde
k průkazné otravě (vodů) bude prohlášena za pitnou,
nyní je vhodná pro zálivku (trávník po opakované
aplikaci neuvadá), nebo na hasičská cvičení.
   V jarních měsících jsme oseli naše myslivecká políčka pro nás tradičními plodinami mezi které patří oves,
krmná řepa a sedmidruhová směska plodin, které by
mněly sloužit jako krytina a zdroj potravy v období
bez vegetačního krytu až do konce roku. Tato směska
nás každoročně překvapuje, neboť z osetých sedmi
druhů vzejde asi třicet dalších, které v osevu nebyly zařazeny, podle našeho hospodáře je to v pořádku
protože svůj účel to splnilo. U vysetého ovsa se už
druhým rokem potýkáme s výnosem pro nás uspokojivým, neboť ať je výměra jaká chce my máme vždycky fůru. Pěstování krmné řepy v tzv. krycí plodině se
nám už poněkolikáté osvědčilo, protože řepa je tak
dobře krytá, že si jí na frekventované polní komunikaci mezi Lechoticemi nevšimli ani chovatelé domácího
zvířectva a tudíž nám vydržela až do sklizně.

    Kulturní dění pro naše myslivecké sdružení začíná
již tradičně pořádáním Mysliveckého plesu, který byl
v letošním roce zpestřen nejen už tradiční bohatou
tombolou a taneční skupinou FOCUS MINI, ale také
gastronomickou přehlídkou zvěřinových pokrmů nad
kterými jsme se spolu s Vámi udivovali i my. Termín
konání plesu v nadcházejícím roce  připadá na …………
a proto se přijďte přesvědčit o tom, co ti kteří si přeci
jen nějaké vzpomínky odnesli a šířili je dál, tak ne   Se začátkem prázdnin se scházíme v areálu sportovlhali.
ní sřelnice při pořádání pro nás hlavního střeleckého
     Začátkem letošního roku, se nám ukázala zima závodu na lovecký skeet a univerzální trap. Letošní
v plné své kráse a po pár předchozích letech ukázala, ročník se účastí závodníků stal bezesporu rekordním
že se umí ještě občas obléknout do bílého šatu. My a atakoval hranici stovky závodníků celkem zvučných
jsme zase zimě ukázali, že jsme na ni připraveni, a tu- jmen. Je pro nás potěšením když se k nám střelci těší
díž nás nemůže při přikrmovací povinnosti překvapit, stejně jako děti na prázdniny a odjíždí od nás   třeale svou bílou pokrývkou nám naopak pomohla při ba poraženi, ale hlavně spokojeni a šíří svůj zážitek
na dalších střeleckých akcích. Tyto závody jsou však
tlumení zvěře škodné (hlavně lišek).
v posledních letech rekordní také v počtu vydávaných
    Jelikož jsme zjistili, že práce nad zemí už v areálu zvěřinových specialit, mezi které se snažíme neustále
střelnice bylo dost, odhodlali jsme se v zimních mě- zařazovat nové pokrmy, aby se nám, ale i Vám strávsících k vyřízení povolení pro kopanou studnu, proto- níkům, kteří na tuto akci zavítáte ty pokrmy tradiční
že nás někteří proutníci přesvědčovali o tom, že tam takzvaně „nepřejedly“ (n………y). Pochvalou pro naše
voda je. Toto povolení se nám s menšími problémy kuchaře a tzv. občerstvovací management jsou bezepodařilo vyřídit a ještě před střeleckými závody jsme sporu věty, které střelci šíří na konkurenčních akcích,
pomocí nejmodernější výkopové technologie (jejíž jako například: „nestřelil sem dobře, ale o to líp sem
zprovoznění trvalo déle, než vyřízení povolení) za- pojedl“.
hájili výstavbu hlubinného díla. Když se nám ve 4m
podařilo narazit na vodu, odhodlali jsme se pokra-     Radost s vydařených závodů nám trošku překazila
čovat v hloubení a zjistit zda se v nalezišti nenachází situace do níž jsme se možná i vlastní vinnou dostali.
i ropa, v šesti metrech jsme však narazili na kamenné Ti z Vás, kteří navštěvují zdejší multimediální centra
podloží a museli jsme se spokojit možná do budouc- (hospodu, obchod, kostel, obecní knihovnu, atd.) jisna s cennější surovinou (vodů). Pramen vody byl tak tě ví, co mám na mysli. Tato situace nám ukázala, že
silný, že výkop do několika minut zatopil a bez pomo- našim členům a některým spoluobčanům není lhoci asi všem známe  zdejší studnařské firmy by jsme stejné dílo, které jsme společnými silami budovali
skruže usazovali ještě dnes. Za velkou pomoc a od- více než 10 let.

Zpravodaj obce Žeranovice

7

MYSLIVOST
   S blížícím se závěrem prázdnin již tradičně (druhým
rokem) pořádáme setkání s mládeží v našem areálu.
V loňském prvním ročníku jsme byli mile překvapeni a tak jsme s velkým nadšením a novými nápady
připravili pro naše nejmenší spoluobčany areál střelnice, tak aby byl zajímavější než moderní počítačové
hry. Tuto skutečnost nám však překazilo počasí. To
nám však jenom dokázalo, že se v naší dědině o budoucnost myslivosti nejspíše bát nemusíme, protože nás naše ratolesti na střelnici navštívily v hojném
počtu a plné zbroji, tak jak praví jedno myslivecké
pořekadlo, že „myslivec není kuřinec a jenom tak se
nerozmočí“. Doufám, že si děti kromě chřipky odnesly i nějaké poznatky z myslivosti. Příští rok se pokusíme na tuto tradici navázat a s největším čundrákem
p. Václavem Bouškou prověřit naše ratolesti v boji
o holý život v přírodě, kterého se   budou moci zúčastnit i méně vystrašení dospělí.

o naše „pravdivé“ historky.

I když se v dnešní době spíše divíme, když není výřad
obohacen o nějakého toho divočáka. Je nutností seznámit Vás se skutečností, že se nám v letošním roce
podařil odlov divočáků do lapacího zařízení. Většina
těchto prasat byla ubytována do chladících zařízení,
jen selata z první skupiny byly dočasně ubytovány
u našeho člena p. Václava Boušky. Jelikož konstrukce
ubytovny a stravovací režim nebyl nastaven na chov
černé zvěře, opustily v pozdních nočních hodinách
selata ubytovnu. První skupinka divočáků byla chycena ještě před vypuknutím epidemie afrického moru,
a druhá skupina se odchytla v době, kdy v našem
okolí epidemie již probíhala. I když byly prasata pěkné, nelze o nich říct, že by byly morové, což prokázalo
i veterinární vyšetření. Probíhající nákaza afrického
moru prasat je typickým úkazem toho, že člověk nemůže přírodě vzdorovat, ale musí se naučit přírodní
   Konec měsíce září se soustředíme na náš druhý stře- zákony respektovat.
lecký závod, a to v loveckém parkůru. I tento závod
má vzestupnou tendenci v počtu účastníků. Z těchto    Před pár dny také v centru naší obce proběhlo slavdůvodů budeme muset v příštím roce nejspíše žádat nostní rozsvícení Vánočního stromu, kterého jsme se
o mimořádné prodloužení dne, nebo termín sou- letos na rozdíl od loňského roku zúčastnili přímo, když
středit na úplněk, abychom stihli odstřílet za svět- jsme se podíleli na výdeji zvěřinového guláše a zpesla. Kvalita střelců na tomto závodě byla na takové třením nedělního večera hudebním vystoupením
úrovni, že jsem se s více než 50% zásahy musel spo- trubačů. Věřím, že tato událost se stane tradicí a přikojit s předposlední příčkou v celkovém hodnocení. blíží tak kulturu myslivosti v naší obci i těm spoluoOhlasy na provoz naší střelnice nás přiměly uvažovat bčanům, kteří ještě nenašli cestu na námi pořádané
o prvním zimním závodě. Proto mi dovolte, abych i   akce, neboť ať chceme, nebo ne, tak za kulturu obce
Vás spoluobčany pozval v termínu 7. 1. 2018 na tuto jsou sdružení a spolky odpovědné nejvíce. Obec, ktezkušební událost, můžete si s námi střelit, z nás vy- rá neumí činnost společenského života podporovat
střelit, nebo se u nás občerstvit. Z důvodů zvýšené je obcí mrtvou, a proto můžeme být hrdí na to, že
nezámrzné teploty bude pivo podáváno jen jako do- naše obec do této skupiny nepatří.
plněk a budou upřednostňovány kapaliny s nižším
    Jelikož už Vás musí bolet oči s tak obsáhlého příobsahem vody (svařáček, rum s čajem, ………). Jídlo
spěvku, dovolte mi, abych Vám nejen jménem svým,
bude taky.
ale i jménem celého Mysliveckého sdružení Žerano    Jelikož jak jsem výše zmiňoval, časově se  nachá- vice poděkoval za přízeň a spolupráci v letošním roce
zíme v období honů. Hlavní hon v naší obci proběhl a popřál klidné prožití Vánočních svátků v době, ktepřed pár dny, a jelikož se na něm pro televizi nova nic rá o klidu jen sní, rodinnou pohodu, v době, kdy se
zajímavého nestalo (všichni přežili) tak o něm víme o rodině jenom mluví a štěstí o kterém se už toho
moc neví. Také bych Vám chtěl popřát, aby se Vás co
jenom my a ti co se jeho průběhu přímo účastnili.
nejméně ušlapalo při Vánočních nákupech a po VáDruhý hon Štěpánský (spíše vycházka) se již tradičně nočních výprodejích v nákupních centrech. Ze všeho
koná na svátek sv. Štěpána což i letos připadá na 26. nejvíce Vám však přeju do Nového roku hodně zdraví
12. Proto příjmněte pozvánku na tuto akci, jejíž za- a spokojenosti, neboť to jsou hodnoty, kterých si buhájení bude……………………….. Účelem této vycház- deme muset začít vážit nejvíce.
ky není ani tak lov, jako spálení kalorického přídělu
Vánočních svátků. Po vycházce tento kalorický deficit zpětně doplníme na poslední leči a podělíme se
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SPOLEK ŽEN ŽERANOVICE
Krátká rekapitulace činnosti Spolku žen v Žeranovicích za rok 2017
Náš spolek má k dnešnímu dni 20 členek. Přesto, že
se snažíme získat mezi nás nové členky, tento stav se
již dále nemění. Stále probíhají jednou měsíčně naše
schůzky. V letošním roce oslavily svá kulatá a půlkulatá
jubilea čtyři naše členky. K devadesátinám jsme pogratulovaly naší bývalé člence a kamarádce paní J. Juráňové. Bohužel jsme se v květnu musely rozloučit s L. Drahotůskou.
Nadále pokračuje spolupráce s OÚ. Podílíme se na přípravě „Vítání občánků“, „Besedy s důchodci“ a navštěvujeme naše spoluobčany v DD.

navštívili muzeum, zámek a Památník Maxe ŠvabinskéTaké chodíme za kulturní komisi gratulovat jubilantům ho. Druhý výlet byl v září do Zlína na prohlídku Baťova
k jejich kulatým výročím. Letos jich bylo 20.
mrakodrapu a na výstavu „Zlínské nevěsty“. Další výJelikož jsme náš spolek teprve nedávno zlegalizovaly, jezd byl opět do Zlína, tentokrát do Krajské knihovny
a na výstavu České korunovační klenoty. Byly jsme také
proběhla letos v únoru naše I. výroční schůze.
v divadle ve Zlíně na představení Žítkovské bohyně.
V březnu jsme my a další spoluobčané zaplnili Sál
u Sedlářů při koncertu Dua Aramis, současně jsme si
připomněly svátek žen MDŽ. Skupinka našich žen podpořila akci žen v Bohuslavicích u Zlína „Kavárnička dříve
narozených“. J. Odstrčilová nám opět připravila „Čtení
při svíčkách“ i s hostem – paní Stískalovou. V březnu
jsme také nacvičily taneček na Besedu s důchodci.
V červenci jsme vypomáhaly při úklidu a údržbě veřejného prostranství.

Hlavní naší akcí byl dlouho plánovaný zájezd do Čech
pod Kosířem na tamní zámek a do Muzea kočárů a také
do Kunštátu na Hrnčířský jarmark.
Do konce roku nás čeká ještě uspořádat závěrečný večírek.

V září se 8 našich žen zúčastnilo počítačového kurzu pořádaného pod záštitou nadace L. a V. Klausových „Senioři komunikují 2017“.
Jelikož je nás většina v důchodovém věku, máme na to
čas, rozjely jsme se letos za poznáváním svého okolí.
První výlet byl v červnu, a to do Kroměříže. Tam jsme

Zpravodaj obce Žeranovice

A tak tady žijeme a fungujeme. Něco se nám daří podle
našich představ, ale mnohé jsme si představovaly úplně jinak. Nadále se budeme snažit co nejvíce vypomáhat našemu OÚ, trošku zabavit naše starší spoluobčany a svou účastí nadále podporovat činnost místních
spolků, MŠ a ZŠ. Do jaké míry se nám to bude dařit,
posuďte sami.
PS: Všem našim příznivcům přejeme pěkné prožití Vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví v novém roce.
Za spolek žen Jarka Smýkalová
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ŠKOLA
JABLÍČKOVÝ DEN

Paní vychovatelka nestíhala dě- šlehačky, pudinku i nastrouhaných
tem odpoledne krájet jablka. Tak jablíček. Do druhého dne nám
Je to krása učit ve škole a dívat se jim chutnala.
dort krásně ztuhl v ledničce a my
na školní zahradu plnou zralých
jsme mohli mlsat. Samozřejmě
jablek.
Ve výtvarné výchově jsme rozpů- jsme nabídli všem z celé školy.
lili sladké plody a barevně je tiskly
A vážně chutnalo!!!
na papír.
Vytvořili jsme barevné i veselé ob- Zkuste a uvidíte:
rázky. Při matematice jsme si jabDo dortové misky naskládejte pišlečně znázornili slovní úlohy.
koty, na které nalijete vychladlý
V hodině slohu  jsme si dali za úkol vanilkový pudink, pak položíte napřichystat nepečený jablečný dort. strouhaná jablka mírně odšťavena
A jak je známo, nejlepší výuka je a proložíte opět piškoty. Vše ukonprožitkem, proto jsme se prvňá- číte výborně našlehanou šlehačci, druháci i třeťáci pustili do prá- kou, kterou posypete skořicí. Celý
ce. Všichni se vším paní učitelce dort dáte na noc do ledničky.
Petře Smolové a panu učiteli Ivu
      Dobrou chuť za všechny!
Pavlíkovi pomáhali. Nejlepší bylo
Petra Smolová
ochutnávání a dojídání piškotů,
ZOO LEŠNÁ

trnuly, které dítě si brzy zaplave
s vodními živočichy. Naštěstí jsme
Paní učitelky ze školky nám nabí- si nemusely hrát na záchranářky
dly společnou říjnovou návštěvu z pobřežní hlídky a do bazénku
Zoo Lešná.
s rejnoky nemusely skákat.
Protože naši prvňáčci nebyli na poznávacím výletě hlavního města
a neviděli obyvatele ZOO Prahy,
tak to byl fajn nápad. Samozřejmě jsme vzali s sebou i „druháčky“.Před nevlídným počasím jsme
se schovali v   pavilonu „Tropické
Amazonie“, tam nám bylo teplo.
Děti obdivovaly klidné a mírumilovné lenochody, želvy i mrštné
opičky.

Celá zoologická zahrada byla a je
moc krásná. Všechna zvířata si
určitě zasloužila naše pozorování
a přečtení základních informací o jejich životě. Jen nás trochu
honil čas odjezdu. Klobouk dolů
všem ošetřovatelům a investorům. Myslím, že je to vděčné, ale vání. Děti si připravovaly vyprávění
velmi náročné vytvářet takovou o zvířatech a nadšeně nás všechny
krásnou oázu klidu   a odpočinku o jejich životech informovaly.
pro celé rodiny a všechny děti.
Za žáky i paní učitelky ZŠ a MŠ
Největší zážitek měly děti v pa- Byl to krásný výlet, hodně jsme
Žeranovice -  Petra Smolová
vilonu Rejnoků,zde jsme odložili z našich zážitků čerpali ve vyučopláštěnky a my   pedagožky jsme

ZŠ a MŠ Žeranovice

PŘEDVÁNOČNÍ CHVILKA
19. 12. 2017 v 16.00 / Sál U Sedlářů

Zpravodaj obce Žeranovice
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ŠKOLA
VÁNOČNÍ TRADICE

krájení jablíček, pouštěly lodičky
z oříšků, vyráběly malé adventní
V úterý 21. 11. 2017 jsme se zú- věnce, zpívaly koledy, prostě si vyčastnili programu „Vánoční tradi- zkoušely všechny vánoční zvyky.
ce“. Akci pořádalo kulturní středisko TYMY centrum v Holešově. Ochutnaly koláčky a dobrý vánočRáno vyjeli děti mateřské školy ní čaj. Na závěr dostaly obálku
a žáci 1. – 3. ročníku plni očeká- s dopisem pro Ježíška. Na zpáteční cestě přemýšlely, jestli se jim
vání.
jejich přání vyplní. Snad to ten JePo uvítání byly naše děti rozdě- žíšek všechno stihne!!
lené do skupinek a za přítomnosIvo Pavlík
ti „vánočních skřítků“ navštívily
několik stanovišť. Vyzkoušely si
USPÁVÁNÍ ZAHRADY

zřejmě nechybělo výborné pohoštění, které nachystaly místní
I letošní podzim jsme přivíta- maminky, babičky i tetičky a vše
li „Uspáváním zahrady“, spoje- jsme mohli zapít voňavým svané s položením věnců válečným řákem či čajíčkem. Jsme rádi, že
veteránům. Je pěkné, když se přišlo plno rodin s pěknými lamvšichni tak sejdeme.
pióny.
Na hřbitově položili pan starosta
i pan farář věnec našim hrdinům,
potom jsme šli cestou, osvětlenou zářivými lucerničkami,
k místní škole.
Zde na všechny čekal krásný program naší školky i školy. Samo-

Děkujeme všem, kteří přinesli dýně, dobroty a všem, kteří
s námi uspali zahradu.
Za všechny pracovníky školy.
                Petra Smolová

VÁNOCE JSOU TADY!
Nechť čas vánoční provoní Vašimi domovy, ať
všudypřítomná láska je jako dárek, upřímný a něžný.
A tím nejhezčím dárkem je pro Vás to,
že obšťastníte někoho jiného.
Prožijte ty nejspokojenější a pravé nefalšované
Ladovské vánoční svátky.
Všichni ze ZŠ a MŠ Žeranovice
Zpravodaj obce Žeranovice
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ŠKOLA
SLABIKÁŘ
Poslední listopadový den do prvního i druhého ročníku přišli
na hodinu jazyka českého rodiče. Mohli se podívat na všechny
děti, jak se zapojují do výuky, jak
spolu komunikujeme a pracujeme. Konec hodiny nás čekalo velké překvapení ve formě dortu,
který nám přinesl pan ředitel.

Tato sladkost byla k oslavě přebírání SLABIKÁŘE. Všichni se moc
těšíme na práci s novou učebnicí,
lnou krásných obrázků  a textu.                                         
         Ať se nám daří!!
Za všechny pracovníky školy -  
Petra Smolová

NAŠI MALÍ BÁSNÍCI
Během výuky jazyka českého s panem ředitelem si žáci zkusili psaní básní.
Vážně se jim to podařilo.
PODZIMNÍ
Štěpán Matula

VÁNEK
Petr Diatka

LISTÍ A VÍTR
Jan Bouška

Je konec léta, začátek podzimu.
Vítr fouká na sever
a listí padá ze stromu.

Od severu fučí vítr,
nám už mrznou prsty.
A my se vůbec netěšíme,
půjdem hrabat listy.

Padá listí ze stromu,
Je ho plná zahrada.
Vítr nám ho rozfoukává,
moje máma není ráda.

ŠKOLKA
Už po několikáté do naší mateřské školy přijelo Di- hádky do pohádky s Budulínkem. Děti se aktivně
vadlo dětského diváka Přerov. Paní Michaela Bo- na hře podílely a účinkovaly v několika rolích. Porošová dětem zahrála interaktivní pohádku Z po- hádka se všem líbila a děti se dobře pobavily.

Zpravodaj obce Žeranovice
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IV. ŽERANOVSKÝ BAZÁREK
Již několik měsíců před stanoveným termínem se
žeranovské maminky naplno věnují složité organizaci dětského bazárku.  

Bohužel jsme se nevyvarovaly dlouhé řadě u pokladny, což nás velmi mrzí, ale maminky si mohly
alespoň popovídat.
Pro příští bazárek máme pořád co vylepšovat.
Děkuje velmi obci Žeranovice za poskytnutí sálu
u Sedlářů, sboru dobrovolných hasičů za vypůjčení stolů a samozřejmě největší díky patří žeranovským maminkám za ochotu a pomoc při realizaci
tohoto bazárku.

Dlouho očekávaný den padl na sobotu 23.9.2017,
kdy v 9 hodin ráno naplno vypuklo nakupovací šílenství a spoustu maminek se nahrnulo do sálu
u Sedlářů, plné očekávání a naděje, že najdou
zrovna to, co potřebují. Další maminky stály v řadě
a čekaly, kdy na ně přijde řada a budou moci jít
také nakupovat.  

Zpravodaj obce Žeranovice
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ROZHOVOR S HONZOU SEDLÁŘEM
Máme radost z každého občana, který ve své kariéře něčeho dosáhl. Jedním z nich je i Hanz Sedlář,
který se kromě působení v kapele Janka Ledeckého
věnuje i vlastní tvorbě. Pro své skladatelské úspěchy našel již dříve uplatnění například v oceněném
filmu Lidé a město a tentokrát se dočkáme dokonce celého alba. Jednotlivé skladby budou mít také
své videoklipy. První z nich natočil v holešovské zámecké zahradě.  „Rozhodl jsem se, že udělám CD
se skladbami pro Klavír a Violoncello. Pro každou
skladbu chci natočit videoklip. Každý z jiného prostředí a v jiné náladě,“ uvedl Sedlář. Šlo o náročnou
práci hlavně co se převozu a manipulace s klavírem
týče. Váží kolem 400 kg a jde o křehký nástroj, kterému by zvláště muzikanti neradi ublížili. Bližší informace Hanz poskytl v rozohovoru.
Dle jakých kritérií vybíráš prostředí pro své klipy? Proč právě
Holešov? A na jakých dalších místech budeš natáčet?
Plánujeme dělat více klipů, v nejlepším případě ke každé
skladbě z alba. Když ty skladby tvořím doma u klavíru, už mám
představu, jak by mohl vypadat klip. V jakém prostředí, jaké
záběry, kompozice atd. Pak už jen vybrat nejvhodnější prostor
na realizaci. V tomto případě jsme velmi omezení stěhováním
těžkého klavíru, proto budeme točit i v místech, kde už klavír
je. Třeba v koncertním sále. Rozhodně ale budeme točit ještě i v Kroměříži, možná v Praze a taky bychom se rádi vrátili
do Holešova, pokud nám město vyjde opět tak skvěle vstříc,
jako tentokrát. Co se týče venkovního natáčení, musíme mít
v záloze i variantu pro špatné počasí, protože mám kolem sebe
lidi, kteří mají zablokovaný termín, proto kdyby nebylo hezky, budeme točit jinou skladbu, kterou máme naplánovanou
ve vnitřních prostorách, musíme prostě využít čas. Tentokrát
nám to vyšlo na jedničku. Jak se říká, připraveným štěstí přeje.
Jedná se o skladby pro dva hudební nástroje, kdo ovládne
ten druhý nástroj?
Já se samozřejmě ujal klavíru a na violoncello mě doprovází
Iris Moris, známá např. z kapely Inflagranti, nebo z českého
symfonického orchestru vystupujícím po celém světě. Spolupracuje taky s kapelou Lucie, s Pepou Vojtkem, Petrem Aristonem atd. Má navíc zkušenosti s nahráváním ve studiích, což je
pro tento projekt důležité.
Předpokládám, že se jedná o autorské skladby, kolik jich
na desce můžeme očekávat?
Ano, jedná se pouze o moji vlastní tvorbu. Jde o skladby spíše
minimalistické, ale s důrazem na emoce a na to, aby se lidem
všech kategorií zalíbily na první poslech. Podobných projektů
je na světě mnoho, ale většinou dělají cover verze slavných
skladeb nebo filmových melodií. Já si vybral tu složitější variantu své hudby. Mám prostě rád originální věci i za cenu, že
třeba nebudou až tak úspěšné, jako již zmiňované převzaté
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skladby. Jestli se budou líbit veřejnosti, to už záleží na lidech.
Skladeb pro album plánuju kolem deseti. Rozpracovaných jich
mám ale více. V případě, že by se projekt líbil, hned začnu dělat na dalším pokračování.
S kým při přípravě tohoto díla spolupracuješ?
Pro tento projekt se také nadchnul Vladislav Františ – kamarád, se kterým spolupracuji už dlouhou dobu. Mezi naše společné projekty patří např. film Lidé a Město. V tomto klipu se
ujal hlavní kamery. Režii klipu děláme společně, protože mám
určitou svoji vizi, kterou bych chtěl dodržet. Dalšími kameramany pro tento klip jsou Petr Šiška a Vladimír Šiška. Fotografování obstarává Jiří Soporský a jako technickou podporu máme
Jakuba Zapletala. Co se týče zvuku, pro tento projekt jsem si
vybral nahrávací studio Babylon Studios v Teplicích. Podle mě
rozhodně patří mezi nejlepší nahrávací studia u nás. Tam natáčíme violoncello, pro které je zde výborná akustika. Mix, mastering a ostatní postprodukční činnosti si obstarávám sám.
Kdy se na dokončený projekt můžeme těšit? Připravuješ při
příležitosti křtu desky živé vystoupení?
Živá vystoupení zatím v plánu nemám, ale rozhodně na ně
může dojít, třeba právě u příležitosti již zmiňovaného křtu.
Postupně budu odhalovat pár jednotlivých skladeb, jako takovou ochutnávku celého alba. Až budeme mít vše pohromadě,
vydáme to na CD a budeme dál zveřejňovat další klipy. Přesný
termín nemám stanovený, ale počítám, že na jaře 2018 by to
mohlo „klapnout“. Vše je ovlivněno mojí koncertní činností
a lidmi, se kterými spolupracuji, a kteří jsou velmi vytížení.
Další věc, která to může urychlit, či zpomalit jsou samozřejmě finance. Pokud by se na tomto projektu chtěl kdokoliv
podílet, určitě má možnost tento projekt podpořit. Veškeré
dostupné informace najdete na mých webových stránkách
www.hanzsedlar.cz.
Hana Helsnerová

10

JEDEN Z NEBESKÝCH JEZDCŮ MÁ KOŘENY V ŽERANOVICÍCH
V roce 1968 natočil režisér Jindřích Polák film
Nebeští jezdci na motivy
stejnojmenného
románu Filipa Jánského z roku 1964. Úplně
stejný příběh, tedy osud
posádky bombardéru
Wellington za druhé
světové války, která musela několik dnů přežít
Josef Tománek
v záchranném člunu
po sestřelení do kanálu La Manche, prožila skutečně
posádka kapitána letounu Aloise Šišky. Ten příběh
své posádky popsal v knížce „KX-B neodpovídá“, která byla poprvé vydána v roce 1966. Posádka Aloise
Šišky odstartovala 28. prosince 1941 k náletu nad
Německo a při zpátečním letu byl letoun sestřelen
a dopadl do kanálu La Manche. Z šestičlenné posádky jeden letec zahynul ihned a zbylých pět přežívalo v ledových vodách kanálu šest dní, než přistáli
u holandských břehů a padli do zajetí. Mezitím ale
zemřeli další tři členové posádky a přežili pouze tři,
mezi nimi i Alois Šiška.

Josef Tománek s rodiči a sestrou

Františka Tománková, rozená Pavlíčková byla sestrou
Josefa Pavlíčka, Viléma Pavlíčka, starosty Žeranovic
z doby první republiky a P. Šebestiána Pavlíčka, faráře z Přemyslovic u Litovle.

Josef Tománek vystudoval reálné gymnázium v Lipníku nad Bečvou, od mládí létal na kluzácích v odbočce Masarykovy letecké ligy v Přerově a později létal na motorových letounech v Hanáckém aeroklubu
v Olomouci. V roce 1939 odešel přes Afriku do Francie a později do Anglie, kde byl přijat do britského
Královského letectva. Létal u 311. československé
Mezi těmi, kteří na člunu zemřeli, byl i druhý pilot Jo- bombardovací peruti na letounech Wellington až
sef Tománek. Josef Tománek se narodil v roce 1918 do osudného 28. prosince 1941. Zemřel na zranění
v Přerově. Jeho otec Josef Tománek, pocházející a vyčerpání 2. ledna 1942 a ten den ho kamarádi poz Jankovic, byl strojvůdcem a později vlakvedoucím. hřbili do ledových vod kanálu La Manche.
Maminka Františka Tománková, rozená Pavlíčková,
Jan Dúbravčík
pocházela ze Žeranovic č. 48.

VÁNOČNÍ STROM UŽ ZÁŘÍ
Již sedmý ročník tradičního setkání občanů se nesl
opět v duchu vánočního rozjímání. Letošní inovace v podobě nové scény ocenily desítky lidí, které
se na návsi sešly, aby společně přivítaly Advent.
Po vystoupení nejmenších dětí z mateřské školy se
představily také děti ze školy základní. Stejně jako
v minulých letech byl požehnán adventní věnec
a zapálena byla první svíce. Novinkou byla také
účast trubačů, kteří si připravili krátké komentované představení. K zúčastněným občanům promluvil starosta obce Stanislav Němec i místí farář
Antonín Ptáček, který přiblížil význam Adventu. Součástí slavnostního rozsvícení vánočního
stromu byl tradičně dobročinný jarmark i bohaté
pohoštění.

Zpravodaj obce Žeranovice
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Žeranovice
SPOLEČENSKÁ KRONIKA / LEDEN - BŘEZEN 2017
JUBILEUM 50 LET

Šimčík Pavel a Janochová Alena

JUBILEUM 60 LET

Langer Josef

NAROZENÍ
ÚMRTÍ

Fux Jan

DODAT :)

Bílková Anna a Klimková Eva

VESNICÍ CHODIL MIKULÁŠ
Letos se mikulášská družina vypravila do ulic už
v sobotu 2. 12.
V naší obci navštívila 19 rodin. Děti se na příchod
Mikuláše, andělů a čertů svědomitě připravily
a přednesly básničku nebo písničku, ačkoliv někdy
nechyběly ani slzičky. Všechny děti pak byly obdarovány dárečky a poučeny, aby i v dalším roce byly
hodné a nezlobily maminku, tatínka nebo paní učitelky.

PODZIM A ZIMA U HASIČŮ
A děti? Jako již tradičně vyrábějí
něco málo výrobků na vánoční
jarmark.
Kromě opakování požární teorie
si také hrají společné hry a samozřejmě domlouvají vystoupení na karneval.
S příchodem podzimu a zimy
končí sezona venkovních soutěží.
Tréninky se přesouvají do vnitřních prostor a trénuje se tzv.
nasucho. Také se musí zazimovat technika a vybavení. Dospělí
bilancují, chystají se na uzávěrku roku, plánují na další období
a navštěvují okolní sbory na jejich výročních schůzích.

Děkujeme všem našim příznivcům za podporu, rodičům a dětem za vytrvalost a samozřejmě
všem přejeme krásné prožití nadcházejícího adventu a Vánoc.

Co nás čeká
v následujícím
období?
6. 1. 2018 / Výroční schůze SDH
10. 2. 2018 / Vodění medvěda
3. 3. 2018 / Dětský karneval

A v příštím roce u hasičských akcí
zase na shledanou.
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