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Obecní zastupitelstvo Vám děkuje za přijetí čtvrtletníku
„Žeranovják“ jako součást informovanosti a Vašeho aktivního zapojení do
dění v obci. Svědčí o tom Vaše odezvy a drobné příspěvky. Zkušenost
ukazuje, že čtvrtletně předkládaný stručný materiál usnadňuje kontakt
mezi občanem a jednotlivými zastupiteli. S důvěrou se obracíte s náměty a
oprávněnou kritikou na nešvary nebo možné řešení problémů. Vězte, že
Vaše náměty nejdou „jedním uchem tam a druhým ven“. Jsou
konzultovány a řešeny individuelně nebo v širším kolektivu na zasedáních
obecního zastupitelstva. Ne vždy se vše podaří prosadit a zrealizovat.
Hodnotit činy svých zástupců však můžete sami konkrétně nebo
s odstupem času u příštích voleb. Proto nešetřete členy obecního
zastupitelstva (vždyť v každé ulici se nějaký najde) a snažte se řešit
zvelebení obce aktivním zapojením do jejího dění nejenom však kritikou
ale i konstruktivními a průchodnými náměty.
Jsme nesmírně vděční za každou reakci nebo komentář k dříve již
vydaným číslům. Nicméně Vaše příspěvky otisknuté pod jménem jsou
dokladovány v nezměněné formě, proto Vás žádáme o stručné a konkrétní
komentáře. Nebude však asi možné ve výhledu otisknout všechny
příspěvky a už vůbec nebude snadné vybrat které otisknout a které ne.
Proto pokud Váš příspěvek nevyjde, nezanevřete na nás a piště vytrvale.
Vždy před vydáním příslušného čísla MUSÍ DOJÍT k dohodě mezi
pisatelem a vydavatelem.
Úřední hodiny a kontakty pro veřejnost zůstávají nezměněné:
Pondělí: 8.00 hod – 12.00 hod, 19.00 hod – 20.30 hod
Středa: 8.00 hod – 12.00 hod, 19.00 hod – 20.30 hod
telefon: 573 395 964
e-mail: zeranovice@volny.cz

Nabídka nových služeb avizovaných ve 3.čtvrtletí 2007.
MuDr. Pavláková
Připravuje otevření své ambulantní ordinace (praktického lékaře pro
dospělé) v Rackové – bude přijímat nové pacienty. V současné době
nejsou konkrétnější informace.
Paní Pavla Kovářová
Nabízí službu pedikůry v obecním domku.

Nabídka pracovních příležitostí.
Obec Žeranovice hledá hrobníka, případně lépe hrobníky na vzájemné
zastoupení.
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Ohlédnutí zp t - události tetího

tvrtletí.

Veřejné zasedání –termínové velmi zjednodušené projednávání
hlavních bodů jednání.
22.8. 8. zasedání OZ
2007 a) Byla schválena žádost a proveden souhlas s provedením
zemních sond na vyhledání ostatků německých válečných
obětí z 2. světové války na hřbitově v Žeranovicích.
b) Byla zamítnuta žádost odprodeje obecního pozemku
č.p.402/58 manželům Makovým
c) Bylo schváleno udělení čestného občanství P. Rudolfu
Chmelaři Mgr.
d) Byla schválena výjimka z počtu žáků pro ZŠ Žeranovice na
školní rok 2007-2008
e) Byly schváleny rozpočtové změny

13.9. 9. zasedání OZ
2007 a) Organizační záležitosti ZŠ Žeranovice přednesl ředitel školy
Libor Ševčík, zastupitelstvo Obce je vzalo na vědomí.
b) Bylo projednáváno dopravní značení v obci a ořez stromů u
zámku
c) Bylo odsouhlaseno obnovení „vítání občánků“
d) Byl odsouhlasen pronájem místnosti v obecním domku paní
Pavle Kovářové pro zajišťování služeb pedikůry.
e) Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o záměru otevření
ordinace MuDr. Pavlákové PLPD v Rackové
f) Zastupitelstvo bylo informováno firmou Inex Kroměříž o
možnostech posílení zdrojů pitné vody pro zásobování obce
Žeranovice.

Služby
Snahou vydavatele čtvrtletníku bylo sestavení databáze místních
živnostníků, služeb a řemesel na koho se obrátit v případě, že potřebujeme
něco vyrobit, dovést, upravit nebo vylepšit, případně pomoc při
nepředvídaných poruchách v domácnostech apod.
K prvnímu září živnostenský úřad evidoval celkem 88 firem a
živnostníků, které v naší obci působí. Jedná se o služby řemeslné a
poradenské (stavební práce, zámečnické práce, truhlářství, malířství,
autodopravu, čistění oděvů, čalounické práce, kamenosochařství,
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modeling, masérské a rekondiční služby, tesařství, lesnictví, finanční a
ekonomické poradenství, účetnictví, zprostředkování, koupě a prodej,
řeznictví, kovářství, kadeřnictví, projektování, zahradnictví, hostinská
činnost, obchod se zvířaty, kovoobráběčství, překlady a tlumočení, opravy
strojů a vozidel atd.).
Bohužel ze strany podnikajících subjektů je zájem o zveřejnění
minimální takřka žádný. Proto od tohoto záměru bude upuštěno. Dáváme
tedy prostor podnikatelům v tomto čísle, nikoliv v samostatné příloze jak
bylo zamýšleno.
Podnikatel
/ č.p. kontakt
firma
Miroslav Janík 219 603 889 778
ROJAK
199 573 395 050
Roman Klimek
605 103 654
604 168 112
Jaroslav
klimek.jaroslav@post.cz
Klimek
www.calounictviklimek.wz.cz
Jarmila
200 732 764 618
Smýkalová
Mgr.Daniela
Švábová
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m.svab@volny.cz
604 557 859
www.danielapw.com

Ing. Miloslav
Šváb

4

m.svab@volny.cz
603 542 063

Kovářová Pavla 54
Řihák Miroslav 179 603 735 818
Purgerová
88 602 727 898
Helena

PARITA plus 226 vynuchal@parita.cz
s.r.o.
www.parita.cz
Ing.Vyňuchal
777 104 630
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Nabízené služby
Kamenictví
obnova písma
Čalounictví
Sedačky,
interiéry,
automobily
včetně veteránů,
starožitnosti
Čištění textilu ,
sběrna večer
doma č.p.200
výroba dek a
přehozů, šití
drobných
předmětů
Jednoduché a
podvojné
účetnictví
pedikůra
Autodoprava
Zdravá strava,
přírodní léčba,
harmonizace
bytů a zahrad,
numerologie
Projektová a
inženýrská
činnost

Investiní akce
- OZ rozhodlo o vyvolání jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic o
možnosti využití vodního zdroje „U lesíka“.
- Provádí se bezplatný pasport památných soch a reliéfu odborným
restaurátorem. Posudky včetně cenové nabídky budou využity pro
získání dodací na obnovu těchto památek.
- Připravuje se umístění dopravního značení „pozor děti“ u zámku a u
Khainového
- V době vegetačního klidu bude provedena úprava lip u zámku
(odborný prořez)

Kulturní a spoleenské akce
Žeranovští rybáři sobě, dětem a veřejnosti.
Dne 6.a 7.července 2007 uspořádal místní rybářský spolek již tradiční
rybářské závody na obecních rybnících “Na Pasece“. Za velmi pěkného
letního počasí byla účast soutěžících i návštěvníků velká.
Vítězem závodů se stal Rudolf Benko s amurem 70cm. Druhé a třetí místo
obsadili místní borci. Druhé místo Robert Kakaš s kaprem 66 cm, třetí
místo Petr Paar s amurem 66cm.
Po závodech bylo posezení místních i přespolních fanoušků a přátel
dobrých rybích specialit a sousedské pohody. Ze strany pořadatelů akce
byla připravena perfektně.
S ranním vycházejícím sluncem vše umlklo a místním rybářům přibyl další
úkol úklidu rybníků a prostranství pro rybářské závody dětí.
V sobotu 14.července v časných ranních hodinách (v 7.00 hod.) byl
zahájen dětský rybářský závod. Jednalo se o první ročník, byl to vlastně
pokus jak to dopadne. Iniciátorem soutěže byl Josef Drahotuský, který
vede mládež po stránce teoretické i praktické k ušlechtilému koníčku
rybaření. K milému překvapení organizátorů se závod opět vydařil co do
počasí, účasti mladých závodníků i jejich rodičů. Vlivem horkého počasí,
nebyla aktivita ryb v příjímání potravy taková jak se předpokládalo, přesto
byly úlovky závodníků uspokojivé, protože rybníky byly doplněny rybami
na rybářské závody dospělých a celý týden byl zákaz chytání na obou
rybnících.
Je důležité, že tak velké ryby nestáhly některého ze soutěžících do vody,
uplavala pouze jedna udice z protějšího břehu, kterou naštěstí vytáhl Jakub
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Ryška z Jankovic. Měl štěstí i na 51 cm kapra. Tak kapitálním úlovkem
vyhrál celý dětský závod. Na soutěžící čekaly sladké odměny, ale také
velmi zajímavé ceny. Pořadatelé věří, že se z této první vlaštovky stane
tradiční kvalitní soutěž mladých adeptů rybaření.
Bylo rozdáno celkem sedum cen.
7.cena - Hodek Filip Žeranovice - lín 27cm (batbinton), 6.cena - Plhal
Jakub Holešov - lín 30cm (fotbalový míč a dres), 5.cena - Košina Tomáš
Žeranovice - lín 31cm (batoh), 4.cena - Košina Tomáš Žeranovice - kapr
41cm (vezírek), 3.cena - Zubíková Zuzka Žeranovice - kapr 45cm
(podběrák), 2.cena - Ponížil Petr Žeranovice - kapr 48cm (naviják), 1.cena
- Ryška Jakub Jankovice - kapr 51cm (rybářský prut). Zvláštní
hodnotnou cenu (radiomagnetofon) získal za nejvíce ulovených ryb
Macek Josef z Martinic za pět cejnů a jednoho kapra.

Fanoušci soutěžení a rybaření budou zase čekat na první červencové dny
roku 2008, kdy se opět uskuteční závody. Nicméně povolenky je možné
zakoupit kdykoliv u jednatele spolku. Žeranovští rybáři se těší na každého
„kolegu“, který bude respektovat podmínky lovu a provozu rybníků. Budiž
vyjádřen obdiv za nespočet brigádnických hodin členům spolku a
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organizátorům závodů za kvalitní reprezentaci obce Žeranovice, výchovu
mladé generace k hodnotám přírody a kolektivu stejně jako za údržbu
obecních rybníků o jejichž údržbu a provoz se vzorně starají.

Místní hasiči – trvalá záruka společenského života v obci
Víkend s mládeží
První víkend v měsíci srpnu se uskutečnilo dvoudenní soustředění hasičské
mládeže ze Žeranovic na střelnici MVČR v Dobroticích. Účelem
soustředění bylo stmelení kolektivu. Probíhaly různé soutěže a vědomostní
cvičení. Druhý den dopoledne byl proveden výlet do Květné zahrady
v Kroměříži.
Vavřinecké hody 2007
Sbor dobrovolných hasičů jako každoročně se postaral o zdárný průběh
Vavřineckých hodů. V sobotu 11.srpna proběhla "Předhodová zábava" na
výletišti u Zámečku . K tanci a poslechu hrála Javořina Fryšták. V neděli
12.srpna vyšel průvod od hasičské zbrojnice v doprovodu dechové hudby
do kostela sv. Vavřince, kde proběhla slavnostní mše svatá. Po skončení
mše sv. bylo celodenní přátelské posezení s dechovou hudbou a
pohoštěním na výletišti u zámečku. Večer na hodové zábavě hrála skupina
Press.
Těžko na cvičišti, lehce na bojišti
Co jste hasiči, co jste dělali…. Tak se to zpívá ve známé písničce, ale
místní hasiči by určitě něco takového v naší obci nedopustili. Vzorně se
starají o mladou základnu, ale ani „staré páky“ nezahálejí. Svědčí o tom
pravidelná fyzická příprava a účast na soutěžích.
1) V letních měsících se zúčastnili „hasičské soutěže starých pánů“
v Sazovicích, kde se místní družstvo umístilo na pěkném 3.místě a
tak vzorně reprezentovalo naši obec.
2) Za deštivého, nepříznivého počasí se uskutečnilo cvičení v dálkové
dopravě vody, které v rámci okrsku zajišťovali hasiči z Horního
Lapače. Voda se dopravovala z požární nádrže obce Horní Lapač do
Zemědělského družstva Martinice za součinnosti sborů Lechotice,
Žeranovice, Horní Lapač (ve všech obcích se potom sušily hadice,
které byly provětrány, vlastně provodněny).

7/20

Společenské události SDH
Dne 2.6.2007 se zúčastnili zástupci místního sboru „Starého hanáckého
práva v Lechoticich“ Oslavy pořádali tamní hasiči, jejich kolegové a
partneři v okrskové skupině.
Museli se vyplatit ve zlatě a dostali ještě i na gatě

Z dalších aktivit v uplynulém období je třeba alespoň jmenovat účasti na
poutích v Sazovicích a na Machové. Zástupci místního sboru se zúčastnili
slavnostního svěcení praporu a oslav 80. výročí založení hasičského sboru
v Martinicích.
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Střelecké závody
V sobotu 21.7.2007 proběhl v Žeranovicích 12. ročník soutěže ve
střelbě na asfaltové terče. Letos pořadatelé připravili pro střelce čtyři
brokové disciplíny, a to: univerzální trap, lovecké kolo, kachny a zajíce. I
přes nízký počet závodníků (37 střelců z celé Moravy) byl závěr soutěže
dramatický pro vyrovnanost průběžných výsledků více soutěžících.
V tomto boji se na prvním místě umístil Miroslav Matějík st. ze
Záhorovic výsledkem 77 zásahů z 85 možných a odnesl si pohár starosty
obce a zajímavou finanční hotovost. Na druhém místě se umístil po
rozstřelu Zdeněk Janalík z Kurovic, kde porazil Luboše Chylíka od Brna,
který se tímto umístil na třetím místě. Oba byli také odměněni zajímavými
finančními částkami.
Střelci i velký počet diváků si pochutnali na výborné myslivecké
kuchyni, kterou tradičně připravují místní myslivci a také proto se již
všichni těší na příští ročník.
Za myslivecké sdružení
Žůrek Karel

Výstava fotografií „Zažloutlé fotky 2007“
V neděli 5.8. proběhla vernisáž výstavy, vlastní výstava byla otevřena celý
týden a vyvrcholila v hodovou neděli. Materiály pro výstavu byly čerpány
z kroniky SK Žeranovice, Brožury OU Žeranovice 2002, ale hlavně od
individuelních občanů, z nichž někteří nabídli soukromé snímky, nebo
snímky spolkové činnosti myslivosti a rybářského spolku. Zvláštní
poděkování patří všem občanům - vystavovatelům jmenovitě:
Marii Janálové č.13, Miladě Odstrčilové, Anežce Pálkové, Ivetě
Klimkové č.228, Blaženě Klimkové č.26, Řihákové Marii č.44,
Zapletalové Ludmili č.33, Andrýsku Vladimírovi č.p.5, Miloši Bakalovi,
Václavu Bouškovi, Vladimíru Buchtovi, Václavu Jakubíkovi, Petrovi
Halaštovi, Marku Hauptmannovi, Antonínu Klimkovi č.212, Miroslavu
Kovářovi, Josefu Vojáčkovi a Oldřichu Zapletalovi.
Z poskytnutých cca 2500 fotografií bylo vybráno 1793 fotek pro
digitalizaci a skutečně bylo vystaveno cca 600 ks dokumentů. Z fotek které
byly digitalizovány byly sestaveny čtyři témata, Fotbalisté, Myslivci, Rybáři
a Občané – průřez životem obce. Každá z těchto čtyřech prezentací byla
promítnuta během výstavy třikrát. Pro zájem byla na přání promítnuta
v neděli počtvrté jako prémie prezentace Občané – průřez životem obce.
Poděkování patří rovněž návštěvníkům výstavy, bez kterých by výstava
nebyla výstavou, stejně tak jako pamětníkům za komentáře, kdy popisovali a
uváděli snímky mnohdy úplně jinak, než jak je vystavovatelé nebo autoři
výstavy zařadili .
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Co se událo ve sportovním klubu ?
Důstojně oslavené výročí !
Dne 4. srpna 2007 proběhlo u příležitosti 55. výročí založení fotbalového
klubu otevření nových šaten. Slavnostního otevření se zúčastnil člen
poslanecké sněmovny ČR Josef Smýkal (ČSDS), starosta obce a zástupce
okresního výboru fotbalového svazu. Na dlouho očekávaném otevírání
nových šaten jsme mohli vidět mnoho známých tváří, které v minulosti
reprezentovaly náš klub a rády se k nám vracejí.
Mládí má zelenou
Dne 18.8.2007 uspořádal fotbalový klub tradiční žákovský turnaj pod
záštitou Obce Žeranovice. V klání nejmladších fotbalových nadějí
zvítězilo domácí družstvo.
Mimo soutěžní utkání můžete na našem hřišti vidět ještě nově vzniklou
kategorii přípravky, se kterou nám pomáhají činovníci z oddílu v Rackové.
Investice výstavby šaten sportovního klubu k užitku všech spoluobčanů.
V nově otevřených prostorách šaten je vybudována malá posilovnička,
kterou chce fotbalový klub nabídnout pro využití veřejnosti již toto zimní
období. Doba, kdy bude možné posilovnu užívat bude přizpůsobena
požadavkům zájemců. Informaci najdete na internetových stránkách www.
skzeranovice.tym.cz nebo na vývěsce. Dále bude také možné využívat
klubovnu v podkroví k různým oslavám.
A co kocůrovský fotbal?
Po sportovní stránce se A mužstvu v nové soutěži daří, i ostatní dvě
kategorie nezůstávají pozadu. Přijďte se podívat a přesvědčit se –
povzbudit !

Politici a kněží na fotbalovém trávníku
Na základě iniciativy družstva OLD BOYS (staří páni Žeranovice,
v posledním čísle uvedeni jako Trilobiti) proběhl v neděli odpoledne
16.9.2007 „fotbalový turnaj celebrit“. V zájemně mezi sebou změřily síly
mužstva Holešovských radních a policistů, OLD BOYS Žeranovice a
Kněží české a slovenské republiky. Za vydařeného počasí zaplnili místní i
přespolní diváci celou „břehovou i klubovnovou tribunu“. Atraktivní
fotbal „celebrit“ přitáhl rovněž velké množství fanynek. Vidět totiž
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Holešovského starostu nebo policajty upocené v dresech je zajímavé, ale
kněze kteří odloží ornát a dokáží to nemilosrdně „natřít“ ve sportovním
klání svému soupeři bylo přímo jedinečné. Vítězem se stali Holešovští
radní, druhé místo obsadili kněží a poslední příčka zůstala domácím.
Výsledky nebyly až tak důležité,vyhráli všichni, kdo se turnaje zúčastnili a
výtěžek z turnaje, částka 6000,-Kč bude věnována dětskému domovu ve
Zlíně. Fotbalové utkání kněží neúnavně komentoval holešovský kaplan
Josef Svoboda, který se určitě zasloužil o nevídanou podívanou.
SESTAVY
Radní - Mikulášek, Hanák, Sin, Staněk, Nedbal, Vokoun, Janalík,
Roubalík, Ryška, Klanica, Entr (Zalabák, Kaňa, Hala)
Kněží ČR+SR - Vyorálek, Suchánek, Ševčík, Šiška, Kvaltýn, Romer,
Vojtíšek, Nekuda, Šálek, Pavlica, Pacner (Galus, Štefanik, Marko, Bučo,
Horák, Capík)
OLD BOYS - Janečka, Řihák, Ševčík, Marek, Matula, Vajda, Košina,
Hasník, Vojáček, Janál, Skramovský (Odstrčilík, Tobolík, Tomaník,
Žůrek)
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Co nás znepokojuje a neradi to vidíme ?

Už jsou i u nás v naší obci. Míníme tím sprejery, kteří znehodnocují fasády
svými „uměleckými díly“. Žádáme proto občany, aby se na tuto
problematiku připravovali a nenechávali činnost sprejerů bez povšimnutí. Při
přistižení a prokázání činnosti sprejerům chceme učinit tvrdé sankce. Nikoliv
pokuty, ale uvedení fasád nebo ploch do původního stavu – bez přihlédnutí
amortizace stáří fasády. „Obětí sprejerů“ se stal jako první objekt obecního
vodojemu.

Co nás t ší a z eho máme radost ?
Je skutečnost, že naši spoluobčané nemají oči ve věcech veřejných zavřeny a
ani nestrkají hlavu do písku. Jako příklad uvádíme upozornění na černou
skládku a konkrétního viníka. Neuvádíme jméno občana, který na nešvar
upozornil, ani jméno viníka. Předpokládáme, že občan (občané) z Příhona se
nad svým jednáním zamyslí a sami sjednají nápravu.
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Pohled dopedu - co se pipravuje ?
Vítání občánků.
V měsíci říjnu obnovíme tradici vítání nově narozených občánků do života.
Nikoliv z nostalgie ke „starým časům“ ale domníváme se, že narozené děti
by měly být začleněny oficiálně do kolektivu spoluobčanů. Žádáme proto
rodiče, kterým se narodilo dítě za poslední rok (za období funkčnosti
současného zastupitelstva), aby se vítání zúčastnili. Budou vyzváni osobně
pozvánkou. Tato výzva ať slouží rovněž jako pozvánka kamarádů, sousedů a
vlastně všech spoluobčanů rodičů dětí k slavnostnímu průběhu akce. Termín
vítání bude včas zveřejněn.
Drakiáda.
Rodiče dětí ve spolupráci s místní školou připravují tradiční drakiádu.
Termín a organizační zajištění akce bude provedeno obvyklým způsobem,
drakiáda se uskuteční v měsíci říjnu.
Církevní silvestr.
V naší obci je již tradicí na závěr ukončení křesťanského roku setkání
mládeže i dříve narozených farníků v místním sále u Sedlářů. Termín konání
se předpokládá začátkem měsíce listopadu, bude zveřejněn.
V podzimních měsících do sálu aneb pohyb a mládí tak jak je neznáte.
Rádi bychom zprostředkovali vystoupení taneční skupiny mladých lidí z
Olomouce „Fiach bán“ název znamená "Bílý havran" nebo "Bílý krkavec".
Jedná se o předvedení irských tanců ukázkou, teoretickým výkladem a
v případě odvážných mladých dobrovolníků i výukou u které je spousta
legrace. Program má rovněž velmi kvalitní vystoupení stepu. Zveme všechny
věkové kategorie – jedná se o skutečně kvalitní taneční program který stojí
starším za shlédnutí, mladým k vyzkoušení, děti jej tančí automaticky,
protože vystoupení tanečníků je emotivní, lehké až hravé (ve skutečnosti je
však nepředstavitelně náročné).
Výstava vánočního cukroví, receptů a vánoční atmosféry.
Výstava „VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ“ proběhne ve dnech 16-19.
prosince v zasedací místnosti Žeranovského zámku. Na akci která je
otevřena pro všechny vystavovatele (obdobně jako Vavřinecká výstava
fotografií) budou asi dominovat ženy, proto uvítáme jakákoliv překvapení od
mužů. Recepty na vánoční cukroví a úpravy štědrovečerních pokrmů pokud
budou doručeny včas je možné vydat brožurkou, která bude k dispozici
zájemcům na výstavě (materiály bude shromažďovat Zdeňka Vyňuchalová,
která podá případné bližší informace jak připravit exponáty).
Součástí výstavy bude doprovodný kulturní program a výstavka rukodělných
prací – jarmark pro šikovné ruce. Na jarmarku bude možnost zakoupení
drobných vánočních dárečků v podobě suvenýrů, praktických dárků nebo jen
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upomínkových sponzorských předmětů. Celý výtěžek z prodeje bude
zveřejněn a využit pro charitativní činnost. Výtěžek nebude poskytnut např.
Charitě, ale bude využit na konkrétní akci, která bude zveřejněna na
jarmarku. (např. do oblasti misijních pobytů, pro studium v rozvojových
zemích apod).
Dokument mladá historie.
Po kladných ohlasech výstavy „Zažloutlé fotografie 2007“ je zřejmé, že
poměrně velká skupina spoluobčanů má zájem o poznání historie obce,
respektive ráda zavzpomíná na události, které prožili.
Amatérský příležitostný kameramanem místní občan p. Vojáček hodlá využít
svůj bohatý filmový archiv a ve spolupráci střihu a digitalizace materiálů s p.
Vyňuchalem představit uplynulý život v obci od r.2000 do současnosti.
V příštím roce se předpokládá promítání celovečerních filmů různých témat
vždy jeden víkend v měsíci. Žádáme tímto o pomoc všechny amatérské
kameramany a fotografy, kteří vlastní zajímavé filmové klipy, nebo
fotografie z tohoto období, pokud je chtějí zapracovat do dokumentů ať je
zapůjčí. Rovněž zpracovatelé mají zájem o audio záznamy (pouze zvukové
záznamy).

Z ímskokatolické farnosti Žeranovice
Koncem měsíce srpna se rozloučili farníci Žeranovic, Rackové a Horního
Lapače s místním správcem římskokatolické farnosti P.Rudolfem
Chmelařem Mgr. Na jeho místo nastupuje nový správce P. Antonín Ptáček
Mgr. Zastupitelstvo obce se připojilo k vítání a loučení kněží besedou
s faráři dne 24.8.2007, kde jim bylo poděkováno za jejich náročnou práci a
zároveň byla oceněna jejich nezastupitelná úloha v životě občanů, jak
věřících tak nevěřících. P.Rudolfu Chmelaři Mgr. bylo za jeho sedmileté
působení ve farnosti uděleno čestné občanství.
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P. Antonín Ptáček Mgr. se představuje

Chceš něco udělat dobrého, neodkládej to na zítřek. Zítra už bude pozdě,
zapomeneš co dobrého jsi chtěl vykonat.
Říká se: „…každý začátek je těžký…“, ale bez nových začátků bychom nedosáhli
vytyčeného cíle. Je potřeba učit se stále nově začínat. A tak začínám u Vás v nové
farnosti v Žeranovicích. Před příjezdem se mi hlavou honily tmavé myšlenky: „Jaké
to asi všechno bude? Co farníci, přijmou mne mezi sebe? A co místní tradice? Atd.
Přicházím s očekáváním, že společně můžeme vybudovat něco pěkného, co nás i
nastupující generaci bude jednou těšit.
Chtěl bych navázat na započatou farní pastoraci otce Rudolfa – pokračovat ve výuce
náboženství na školách i na faře, rozšířit možnost náboženského vzdělávání formou
katechezí, účastnit se různých aktivit v místě bydliště, podporovat místní tradice a
zvyky, křtít malé děti, věnovat se mladým rodinám, připravovat na přijetí svátosti,
oddávat snoubence, slavit společně s celou farností křesťanské svátky a slavit a
připomínat si památné dny a také vyprovázet ty, jimž dohořela svíce jejich života.
Prostě být zde užitečný lidem a být tu pro ně.
Od farníků očekávám spolupráci, dobrou radu při řešení společných problémů a také
zapojování se do farní pastorace dětí, mládeže, rodin a starších lidí. Věřím, že se nám
společné dílo bude dařit a náš Pán nám bude žehnat.
P.Antonín Ptáček, farář
Žeranovské farnosti
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Spoleenská kronika
Jubilea
Jubilea 3.čtvrtletí 2007
Jubilanti 50 let: Divílková Marie
Dokoupilová Marie
Konečná Marie
Tomaník František
Jubilanti 60 let: Petrášová Božena
Andrýsek Vladimír
Jubilanti 65 let: Totková Božena
Němec Antonín
Jubilanti 75 let: Kučerová Milada
Jubilanti 80 let: Dokoupilová Oldřiška
Narození:

Cholasta Tomáš
Cholasta Štěpán
Janálová Eliška

Úmrtí:

Hybler Lubomír
Šimčík Antonín
Kováčová Marie

Svatby:
Martin Matula (Žeranovice)–Zuzana Kašpárková (Jasenná)
Radek Sedláček (Žeranovice) – Veronika Skramuská (Martinice)
Robert Kubla (Holešov) – Pavla Zapletalová (Žeranovice)
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Zprávy a odezvy oban+
Vzpomínka.
Je tomu již patnáct let co nás náhle opustil náš duchovní pastýř P. Jan
Raška. Plných 38 let strávil mezi našimi farníky, aby je křtil, sezdával a
doprovázel na poslední odpočinek.
Vzpomínám si, jak k nám přišel. Jeho premiéra byla na Boží Tělo v roce
1954. Ještě se chodilo v průvodu po dědině. První oltář byl u Ludmily
Němcové (dnes u Cahlů), druhý u Janovských (dnes Němců), třetí u Kovářů,
čtvrtý u Konečných vedle Sedlářů. P. Jan Raška nesl nejsvětější svátost pod
Baldachýnem, který nesli čtyři hasiči. Již u nás zůstal.
Za jeho působení zvelebil kostel i faru. Byl pořízen i zvon v r.1986 na
elektriku. Byl velmi tichý a skromný. Dne 22.srpna 1992 byla pro něj osudná
sobota, kdy měl sloužit večerní mši svatou. Několik farníků čekalo u kostela,
až se ze dveří od fary objeví náš pan farář. Čekali marně. Ten už spal věčným
spánkem. Nikoho to tenkrát nenapadlo, že od nás tak náhle odejde. Že byl
moc oblíbený a hodný dosvědčuje jeho pohřeb, který byl 29.srpna 1992 zase
v sobotu.
Měl u nás rozloučení s farníky a převezen do svého rodiště v Troubkách
u Přerova. Na pohřbu snad nechyběl ani jeden farník. Kdykoliv jedeme
okolo, tak se zastavíme na jeho hrobě, kde se na nás usmívá z fotografie.
Pomodlíme se rožneme svíčku a zavzpomínáme na hodného kněze.
Marie Řiháková Žeranovice č.44
Vážení spoluobčané, vážení rodiče
Chtěl bych využít možnosti právě vycházejícího čtvrtletníku „Žeranovják“ a
vrátit se k předcházejícímu číslu a to konkrétně k článku p.Libora Ševčíka,
ředitele místní základní školy. Začínám z trochu jiného pohledu. Moje
zaměstnání mne přivedlo do různých koutů naší republiky a dalo možnost se
setkat se spoustou lidí mojí generace. Samozřejmě, že při různých diskuzích
přišla řeč i na děti. Kam chodí do školy, jaké mají zájmy a mimoškolní
aktivity. Když svým kolegům začnu vyprávět o škole, jejím vybavení,
přilehlé tělocvičně, o kroužcích, výletech a jiných aktivitách, vidím na nich,
že ve skrytu duše mě, tedy přesně řečeno nám rodičům takovou školu závidí.
A to bydlí mnohdy ve větších střediskových obcích a malých městech. Jejich
děti musí podstoupit mnohdy krkolomnou cestu za vzděláním, někdy i
několik kilometrů v zimních mrazech a letních vedrech. A tak si říkám, že je
štěstí, že naši dědové a tátové tu naši školu postavili. Tento článek jsem se
rozhodl napsat ne proto, že chci agitovat všechny rodiče, kteří se budou
v příštím roce rozhodovat kam se svým dítětem, do jaké školy, ale z jiného
důvodu. Nedokážu si představit, že bych v této době, kdy je v naší obci
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taková škola posílal svoje děti každý den do takové džungle, jakou je pro
malého školáka městská škola. Jiná situace je v případě, že dítě v sobě skrývá
nezměrný talent, umělecký či sportovní, který na škole našich parametrů jistě
nemůže rozvíjet. Ale jak již jsem popsal na začátku, v činnostech potřebných
pro úspěšný start do života školáka, nemá naše škola v regionu mnoho
soupeřů. Samozřejmě, že toto je můj pocit a určitě se s ním každý neztotožní,
proto je na každém z nás jakým směrem a do jakých podmínek naše děti
povedeme. Až děti nám za čas samy na sobě ukáží jestli jsme udělali dobrou
věc. A taky myslím, že pro tu dobrou věc dělají všichni co mají co
společného s chodem základní školy v Žeranovicích víc než dost.
Roman Smýkal

Je to sobeckost ?
Ráda bych touto cestou – možností uveřejnění osobního názoru v
„našem“ čtvrtletníku Žeranovjáku – reagovala na článek pana ředitele
Ševčíka z minulého čísla. Myslím, že všichni rodiče jsou rádi, že je v naší
obci zrekonstruovaná krásná základní škola. Každá maminka je ráda, když
má možnost svého prvňáčka doprovodit do zajímavé a ještě ke všemu
v místě bydliště umístěné školy.
Ovšem dnešní doba není jednoduchá a spousta rodičů je zaměstnaných
mimo naši obec. A pokud rodičům i dětem vyhovuje, zejména z časových či
jiných důvodů navštěvovat jinou školu, tak proč ne? Dnes je konkurence škol
velká, jejich vedení doslova bojuje o každého žáka. My -rodiče- máme právo
si vybrat pro své děti školu, kterou mohou navštěvovat. Dovolit dítěti rozvíjet
jeho nadání není dle mého názoru sobecké, ale úplně normální! To, že
„ubližujeme škole a obci“ (jak píše pan ředitel) je nám líto, ale my rodiče
jsme nebyli u schvalování pravidel, která určují, že škola dostane finanční
prostředky podle počtu žáků! Nebraňme dětem v rozvíjení jejich školních a
mimoškolních činností.
Proto vzkazuji všem rodičům, nenechte se zastrašit, jděte si za svým
názorem a hlavně myslete na své děti.
Irena Vybíralová

Sout ž pro pam tníky
Který objekt byl zveřejněn v posledním čísle na fotografii ??? Bylo to
nádvoří místní školy. Bezpečně byli poznáni pánové Polášek, Buchta,
Stískal. Na schůzi rady dne 13.září 2007 byli oceněni výherní částkou
100Kč dva soutěžící, kteří uvedli správnou odpověď. Buchta Vladimír a
Pálková Anežka – blahopřejeme.
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a nejen pam tníky
Aby byla soutěž pro všechny generace lze u podzimních plískanic soutěžit
doma v teple u počítačů. Zvýhodněná bude tentokrát mladší generace,
respektive podmínky jsou pro všechny stejné ale musí mít soutěžící základní
znalosti internetu. Záměrem soutěže je, aby se občané začali zajímat o tento
bezedný informační kanál, který je takřka všem snadno dostupný. V případě, že
mladá generace pro rodiče a prarodiče nemá dostatečnou pedagogickou
trpělivost (nedokáží vydýchat jejich negramotnost), naskýtá se možnost
zorganizování kurzů internetu v místní knihovně pro všechny věkové skupiny.
U seniorů je pouze podmínkou vyjít schody do 1.patra místního zámečku a
vytvořit skupinku alespoň pěti lidí. Chce to jenom se nebát, nestydět se a chtít
poznávat nové obzory. Jen tak poznáte, že komentáře typu JÁ UŽ TO NA NIC
NEPOTŘEBUJI, nebo K ČEMU MI TO BUDE přestanete podvědomě používat
po prvních lekcích. Máme před sebou celou zimu, k dispozici techniku a ochotu
zajistit lektora.

A nyní tedy soutěžní otázky (musí být zodpovězeny obě).
1) Na které webové adrese se můžete kdekoliv na světě dočíst o
Žeranovském hrádku – zřícenině?
2) Na které webové adrese se můžete kdekoliv na světě dočíst o
Žeranovském zámečku?
Správné odpovědi budou uveřejněny v dalším čísle Žeranovjáku. Výherce
bude vylosovaný na veřejném zasedání a obdrží volný nákup v místní
prodejně potravin nebo konzumaci v Zámecké hospůdce v hodnotě 100Kč.
Podepsané písemné odpovědi doručte na Obecní úřad nebo do prodejny
potravin. Uzávěrka a losování bude na nejbližším veřejném zasedání OZ.
Pro dlouhé chvíle a pro ty co začínají
Každý řádek, sloupec a každý čtverec (3x3 políčka) musí obsahovat čísla od jedničky do devítky
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S počátkem vydávání našeho čtvrtletníku Žeranovják se stalo tradicí, že na poslední stránce
se Vám, našim voličům, představí jeden z členů obecního zastupitelstva. Nyní přišla řada i
na mě.
Jmenuji se Stanislav Diatka a spousta z Vás mě zná, neboť zde žiji od narození, tedy
celých třicet sedm let. Po ukončení základní školy jsem studoval na SPŠ chemické ve Zlíně
a dále pak pokračoval ve studiu na zlínském VUT. Po absolvování školy v roce 1994 jsem
nastoupil do práce v otrokovických koželužnách na ekonomickém odboru, kde jsem
zaměstnán dodnes. Spolu se ženou vychováváme ročního raráška Petříka.
V obecním zastupitelstvu pracuji již druhé volební období. Jsem velmi rád, že mohu
zužitkovat své zkušenosti ze zaměstnání i při práci na obecním úřadě, ať již jako předseda
finanční komise nebo nyní jako místostarosta. Musím říct, že je to práce zajímavá, ale také
zodpovědná. Lehko se dá naslibovat spoustu krásných věcí a říkat, co bych chtěl, ale jejich
realizace je druhá věc. Jak všichni dobře víme, finanční rozpočet obce není bezedný a je
potřeba platit spoustu všedních aktivit, které na první pohled nejsou vidět. Jako např. úklid
obce, provoz vodovodu, chod školy a školky apod.
Na některé akce se dají získat dotace, ale ne vždy to jde tak rychle, jak bychom si přáli či
potřebovali. Ale stejně profinancování prvotní fáze každé akce od projektu až po vyřízení
stavebního povolení jde na úkor obce a také při získání dotace se počítá s finanční
spoluúčastí obce, která nebývá zanedbatelná..
Ti z Vás , kteří chodí na naše veřejná zasedání, již jistě vědí, že v tomto volebním období
jsme si dali několik hlavních cílů: posílení vodovodu, vybudování kanalizace s čistírnou
odpadních vod a výstavbu inženýrských sítí v lokalitě Třešňové sady, kde je jedním
z kritérií mimo jiné i cenová dostupnost pro mladé lidi ze Žeranovic, kteří by zde chtěli
stavět.
Jsem rád, že se nám podařilo za mého působení v OZ opravit cestu a chodníky, i když
musím říct, že ne vše proběhlo podle našich představ. Některé věci vylepšit půjdou - např.
doplnění dopravních značení POZOR DĚTI (měly by být instalovány nejpozději do konce
roku), jiné bohužel ne (např. na nebezpečném místě v zatáčce u hospody už zákonné normy
nedovolí postavit svodidla).
V letošním roce se nám povedlo také vybudovat pěkné dětské hřiště na výletišti pro naše
nejmenší. Rád bych tímto na ně naše maminky s dětmi pozval, protože je velmi pěkné a
byla by škoda ho nevyužít.
Abych neopakoval, co již bylo napsáno, tak na závěr musím říct, že priority, o kterých se
zmiňovaly moje dvě kolegyně, jsou prioritami i mými a vlastně celého obecního
zastupitelstva, protože práce obecního zastupitelstva je prací kolektivní a i sebelepší nápady
by nešly realizovat bez vzájemné spolupráce. A věřte, že se budeme snažit o
bezproblémový chod obce a realizaci všech projektů, na které finančně dosáhneme.
Samozřejmě uvítáme další zajímavé podněty pro naši prácí od Vás, našich spoluobčanů a
voličů.
ing. Stanislav Diatka
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