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Vážení spoluobčané
spoluobčané
Dostává se Vám do rukou čtvrté vydání čtvrtletníku o životě a dění
v obci Žeranovice. Potěšilo nás, že na vydávané informace jsou ohlasy i
mimo obec. Reagují rodáci a rodinní příslušníci našich spoluobčanů
dokonce i samotnými příspěvky. Uvažovali jsme, že po zprovoznění
webových stránek obce budou informace přístupny pouze elektronicky a
papírová verze bude po roce ukončena (ušetří se náklady na papírovou
formu). Každá domácnost však ještě nemá přístup k internetu, střední a
starší generace spoluobčanů mnohdy neumí s výpočetní technikou
komunikovat. Je to právě tato věková skladba spoluobčanů, které se
papírová verze zamlouvá. Vzhledem k těmto skutečnostem a možnosti
přečtení občasníku „při kafé“ budeme pokračovat v této formě ještě v roce
2008.
Že občané nemají zažitu elektronickou komunikaci a konzervativně
zaujímají postoj negace dokladuje skutečnost, že v nabídce minulého čísla
byla možnost zajištění výuky internetu a soutěž kde hledat informace o
obci na internetu naprosto bez odezvy. Vůbec nikdo se nezajímal ani o
výuku internetu, ani o informace z tohoto media. JE TO VELKÁ
ŠKODA, ale říká se že proti gustu žádný dyšputát.
.
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
a s potěšením vítáme nové webové stránky

www.zeranovice.cz
Omluva.
V Žeranovjáku 3/2007 bylo chybně uvedeno, že organizátorem Drakiády
je škola. Skutečným tvůrcem myšlenky a celou organizaci zajišťovali
místní hasiči (SDH). Škola chybku neavizovala, SDH se oprávněně bránil.
Bereme na vědomí jejich kritiku a vážíme si jejich práce s dětmi.

Co jsme nezvládli.
Nepodařilo se nám v termínu uspořádat vystoupení Irských tanců.
Vystoupení taneční skupiny mladých lidí z Olomouce „Fiach bán“. Na
sjednání nápravy se pracuje.
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Ohlédnutí zp t - události tvrtého tvrtletí.
Zasedání OZ –termínové velmi zjednodušené projednávání
projednávání hlavních
bodů jednání.
29.10. 10. veřejné zasedání OZ
2007 a) Nákup kopírky Minolta pro Základní školu a mateřskou školu
Žeranovice /dle předložené cenové nabídky od p. Hrbáčka/.
b) Nákup komunální techniky pro úklid obce, systém VARI – Honda
v ceně do 120 000 Kč.
(pohonná jednotka, sekačka jednobubnová, kartáč, zametací koš,
kropení, vlečka vyklápěcí, radlice na sníh shrnovací, sněhová fréza
c) OZ rozhodlo o pořízení projektové dokumentace k územnímu
rozhodnutí na lokalitu Třešňové sady dle nabídky firmou Inex
Kroměříž.

23.11. 11. zasedání OZ
2007
Se uskutečnilo jako výjezdní zasedání v Boršicích. Hlavním bodem
jednání byly organizačně administrativní opatření. Rovněž byly
projednány vize a plány činnosti jednotlivých členů zastupitelstva a
komisí pro rok 2008. Při neformálním projednávání byla vznesena
spousta námětů „jak na to“. Věříme, že členové OZ byli inspirováni
pro jednotnost a hledání koncensu při mnohdy protichůdných názorech
na řešení problémů. Hosty jednání byli rovněž zaměstnanci a čestný
občan P.Rudolf Chmelař Mgr. který se z rodinných důvodů jednání
zúčastnil jen krátce. OZ vyjádřilo potěšení, že i ve složité životní
situaci si „našel čas“ pozdravit jednání.

12.12. 12. veřejné zasedání OZ
2007
a) Schválení cenové nabídky na hydrogeologický průzkum firmou
Vodní zdroje Holešov. Pan starosta seznámil občany
s výsledkem jednání na ŘSD Brno o možnosti spolufinancování
průzkumných prací k nalezení vody a vystrojení vrtů. Dále
seznámil OZ s cenovou nabídkou na průzkumné práce a
následné vystrojení vrtů od Vodních zdrojů Holešov
v navržených lokalitách.
b) Projednání poplatku za komunální odpad na r.2008. Vzhledem
k tomu, že se stále zvyšují náklady na sběr a odvoz komunální
odpadu, navrhuje OZ zvýšení poplatku za odvoz komunálního
poplatku o 50 Kč ze 350 Kč na 400 Kč. Skutečné náklady za
rok 2006 činily 369 336 Kč a příjmy
278 425 Kč
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Investiní akce a služby
Za obec čistější a chodníky bezpečnější.
V souladu s odsouhlasením nákupu komunální techniky byla tato
zakoupena a řádně uskladněna a je již provozována. Doufáme, že tato
technika usnadní práci pracovní četě při údržbě veřejných ploch. Technika
bude sloužit ve všech ročních obdobích.
Technika a naši zaměstnanci však nejsou „všemohoucí“, žádáme proto
občany, aby nestěžovali práci naší četě údržby a byli tolerantní v limitních
stavech sezónních prací (např. sněhové kalamity, sečení trávy ap). Naopak
zastupitelstvo vítá a vnímá obětavou pomoc občanů. Veřejná pochvala
patří např. p.Řezníkové a p.Zavadilové za dlouholetou údržbu čistoty na
autobusových zastávkách v Prosochově, rodině p.Cahla za údržbu okolí
kostela a dalším nejmenovaným občanům, kterých se v naší obci určitě
najde mnoho. Svědčí o tom upravené předzahrádky i očištěné chodníky
před některými domy. Dokonce po uveřejnění kritiky na venčení psů víme
o spoluobčanech, kteří nosí při vycházkách se svými miláčky rukavici,
lopatku a sáček.

První konkrétní kroky na Třešňových sadech.
Byla podepsána smlouva na vypracování projektové dokumentace k
územnímu řízení s firmou Inex Kroměříž. Po zpracování projektové
dokumentace bude veřejnost seznámena s architektonicko - technickým
řešením. Průběžně s konkrétním vývojem akce bude veřejnost
seznamována na veřejných schůzích. V rámci vydávání této brožury není
možné postihnout konkrétní výklad řešení. (Občané choďte na veřejná
zasedání!!)

Ve škole je zase světlo.
V rámci systémové údržby Základní a Mateřské školy v Žeranovicích byla
provedena hromadná výměna světelných zdrojů v osvětlovací soustavě.
Vyhořelé a nefunkční zdroje byly nahrazeny novými zářivkami s indexem
barevného podání Ra>80. Tato výměna má být prováděna po třech letech,
nebo po prokazatelném snížení světelného toku trubic. Výměna byla
provedena specializovanou servisní firmou. Součástí výměny zdrojů bylo
rovněž vyčistění a omytí reflektorů, mřížek a stínících krytů.
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Dočkali se i místní hasiči.
Dlouho nárokované doplnění výstroje místního hasičského sboru se dočkalo
nákupu speciální obuvi pro zásahovou jednotku. Věříme, že SDH se podaří
získat do svých řad nové mladé lidi a stabilizovat tak kádr jednotky pro
případný zásah při požáru nebo živelné pohromě.

Částečně splněný slib občanům k bezpečnosti dětí.
Avízované dopravní značení na průtahu obcí bylo částečně splněno instalací
svislého značení (montáží reflexních dopravních značek). Vodorovné
značení (na ploše vozovky) nebylo realizováno pro nepřízeň počasí.
Komplexně bude akce ukončena jak to počasí dovolí – tj. na jaře 2008.

Omlazení staré zeleně.
Odborná firma provedla v době vegetačního klidu ořez přestárlých lip v okolí
zámku. Tímto se snaží obecní zastupitelstvo zajistit hezké životní prostředí a
v neposlední řadě i bezpečnost osob a zaparkovaných aut v prostoru u
zámku.

Kulturní a spoleenské akce
Pozvánka do knihovny s hádankou:
Kdo je na fotografii?
Starší generace občanů si jistě vybaví
tuto rázovitou a slavnou postavu
našeho mládí. Vy mladší, nechte si
o ní vyprávět. Nabízíme možnost
zapůjčení knihy s názvem Lukoveček,
kde si na str. 253 – 255 o muži z
fotografie můžete přečíst. Prozradím,
že muž pocházel z nedaleké vesnice,
naší obcí prošel mnohokrát do roka a
byl znám na polovině Moravy. Autor
knihy
Miroslav
Ticháček
obdivuhodným způsobem zpracoval
své vzpomínky a především historická
fakta o rodné vesnici i okolí, kam patří
také Žeranovice. Naše obec je tu
několikrát vzpomínána, proto má
kniha co říci i naším občanům.
Doporučujeme k přečtení a těšíme se
na vaši návštěvu.

,

Jarmila Odstrčilová, knihovnice
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Vítání občánků.
Dne 4.11.2007 proběhlo vítání
nově narozených občánků v roce
2007.
Přesněji
řečeno
od
funkčního
období
současně
zvoleného zastupitelstva. Vítání
občánků bylo obnoveno po 18.
letech za určitých rozpaků, avšak
s nevšední
zodpovědností
organizátorů. Při slavnostním
obřadu se nechtěně vloudila
chybička, kterou však mnozí ani
nepostřehli, jiní ji jednoznačně
tolerovali. Odměnou organizátorům byla zaplněná zasedací místnost.
Účastníkům přivítání nových občánků do kolektivu spoluobčanů Žeranovic i
čtenáři se dává ke zvážení historická správnost počinu zrušení tohoto aktu.
Vždyť už mají „Kocůři“ zase tři kočičky a dva kocourky – teoreticky vzato
dobrý poměr !!!!! (video je k dispozici v místní knihovně)

Barborka Režná

Eliška Janálová

Liduška Žižlavská

Štěpánek a Tomášek Cholastovi
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Vánoční výstava lidové tvořivosti.
Ve dnech 14.12.2007 až 16.12.2007 proběhla výstava ručních prací,
Betlémů a předmětů spojených s motivem Vánoc a charitativní akce vánoční jarmark žeranovské farnosti. Ukázalo se, že zkoordinovaná akce
obou subjektů byla mimořádně úspěšná a setkala se s dobrým ohlasem.
Seznam vystavovatelů – spolutvůrců výstavy–obětavých spoluobčanů.
Tobolíková Ludmila, Šubová Martina, Janochová Zdeňka, Žižlavská Jana,
Cahlová Božena, Voráčková Marie, Žůrková Ludmila , Andrýsek Petr,
Žůrková Blanka,
Vyňuchalová Zdeňka,
Drahotůská Ludmila,
Gořalíková Emilie, Palková
Věra, Zapletalová Jitka,
Kučerová Marie, Kainovi,
Juráková, Žůrková Pavla,
Žůrková Marie, Zapletal
Oldřich, Řiháková Jitka,
Nováková Erika, Němcová
Bohuslava, Langrová
Alena, Dobešová Marie,
Dobešová Jana, Andrýsek
Antonín, Řiháková Jana,
Šimčíková Stanislava,
Andrýsková Lenka,
Andrýsková Marie,
Zapletalová Kristýna,
Hostašová Jarmila
Organizátorky s potěšením přivítaly ruční práce žáků místní základní
školy a školky. Prvními oficiálními návštěvníky byli žáci školy. Bylo
dojemné je sledovat, jak si poznávají své
výrobky a mají z nich upřímnou radost.
V zápětí zase rodiče hledali co to naše
dítko vyrobilo. To byl skutečný smysl
výstavy, záměrem nebylo představovat
umělecká díla jak to snad možná původně
bylo chápáno ze strany pedagogů. Každý
si vyrobil a našel to své. Děkujeme
pedagogickému sboru za vedení dětí
k vytváření správného vztahu k vánocům.
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Když už se výstavou prolínala pohoda vánoc, dárky, prostírání, cukroví,
kterému dominují ženy, tak proč už ne zpívající ženy (FŽ). Po původních
rozpacích jak to dopadne přece jenom vystoupily do pozadí (zvukového
studia) a daly výstavě tu potřebnou „třešničku na dortu“.
S chutí a od srdce zpívaly vánoční koledy a písně s vánoční tematikou.

V závěru výstavy se zpívající ženy osmělily a vystoupily ze svého „hudebního
studia“. Potom přišla na řadu i
píseň Pod Hostýnem aneb
Nejsme Haná ani praví valaši.
To že umí a mají ze zpívání
radost dlouhá léta jim nelze
upřít
i
když
nebyly
v kompletní sestavě a program
prakticky neměly nacvičený,
bylo to super.
Nezaskočilo je ani přání
místního faráře, který je z
Valašska a v závěru mu
zazpívaly hymnu (valašského
království) „My jsme valaši“.
Na snímku sedm statečných +1: (Ať jim to teda vydrží !!)
Vajdová, Špringlová, Kožíková, Drahotůská, Cahlová, Gořalíková, Pálková.
I když není výstavní místnost přístupná pro imobilní občany, vzácný host paní Marie
Pařenicová z Kunovic se na výstavě také objevila a ladí tak se skupinkou FŽ.
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Žeranovští rybáři nemyslí jen na sebe a své rybníky.

Je potěšující, že kolektiv místních rybářů myslí i na „pohodlí“ svých
spoluobčanů v předvánočním shonu. Občané si už zvykli na možnost
nákupu kvalitních ryb na štědrovečerní sváteční stůl přímo od rybářů.
Možná trochu větší propagace by určitě přispěla k atmosféře prodeje i
množství prodaných ryb. Výběr těch
„nejlepších“ kousků prováděl zodpovědně
René Košina. Prodej probíhal před dílnou
Dřevovýroby Františka Gořalíka. Věříme,
že v roce 2008 rybáři nezklamou a
provedou prodej ve „velkém stylu“ jako
společenskou akci, tak jak je známe např.
z rybářských závodů. Občané pohlídejte
si termín prodeje a nahlaste si raději
předem velké ryby!!
Nenechávejte nákup náhodě, protože
rybáři byli přistiženi, že ,ty nejlepší
kousky na místě zabíjejí a připravují
přední ceny do tomboly tradičního
rybářského plesu. Tímto jste zároveň
všichni zváni na rybářský ples který
se v roce 2008 uskuteční 26.ledna.
K tanci a poslechu bude hrát Žopanka.
Vždyť ceny do tomboly pro Vás už
připravil Zdeněk Zapletal společně
s René Košinou.
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Co dělali hasiči když nehořelo!
Hodnotili uplynulé období

Dne 9.12.2007 proběhla výroční členská schůze sboru. Byla vyhodnocena
činnost za uplynulé období a sestaven plán činnosti na rok 2008.
Důležitým mezníkem v organizaci spolku je skutečnost výměny starosty
sboru. Dlouholetý člen SDH a dosavadní starosta sboru p. Václav Čáp
odstoupil z funkce starosty ze zdravotních důvodů a na jeho místo byl
zvolen František Konečný č.p.145. Odcházejícímu starostovi je dlužno
poděkovat za obětavost a iniciativu s jakou sbor dlouhá léta řídil.
Od nového mladého starosty se očekává krátkodobá i dlouhodobá vize
fungování sboru, jak po stránce prevence tak i zásahu při živeních
pohromách a požárech. V dalším čísle čtvrtletníku seznámíme
spoluobčany jak se chovat, s kým a kdy komunikovat při událostech
vyžadujících odborný zásah sboru hasičů. Zároveň se od něj očekává
zachování udržování lidových tradic a spolupráce v rámci okrsku (tj.
součinnost sborů Lechotic, Martinic, a Horního Lapače).
Další personální změnou byla výměna velitele sboru. Odstupujícího
velitele p. Stanislava Němce nahradil ve funkci p. Josef Vojáček. V obou
případech se jedná o dlouholeté iniciativní a flexibilní členy sboru SDH.
Odstupujícímu veliteli sbor děkuje za léta strávená ve funkci a novému
veliteli sbor přeje výjezdy pouze na kondiční cvičení s dobrým umístěním
a minimum výjezdů k nutným zásahům při ohrožení majetku nebo zdraví
spoluobčanů.
Nežijí jenom ohněm a živelnými pohromami, ale starají se i o kulturu,
udržování tradic a práci s dětmi.

Tradiční drakiáda určená pro děti i dospělé, která se konala 13.října 2007
na poli za ulicí příhon měla opět
úspěch i když jí počasí moc
nepřálo. Účast byla veliká,
zapsaných soutěžících bylo 32
různé
věkové
kategorie.Ve
vzduchu létalo spoustu draků jak
dělaných tak i kupovaných. Dále
byly připraveny pro děti soutěže,
ukázka
dobrovolných
hasičů
z Holešova a občerstvení. Na akci
proběhla soutěž o nejhezčího
dělaného draka, která byla
odměněna cenami.
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Další akcí byl Mikuláš
který navštívil naší vesnici
5.prosince s třemi anděly a
šesti čerty. Tito v naší obci
procházeli v odpoledních
hodinách. Celkem navštívili
čtrnáct rodin s dětmi.
Následující den Mikuláš
navštívil se svou družinou
v místní škole mikulášskou
besídku kde rozdal dětem
dárečky.

Ohlédnutí za mysliveckým podzimem
Poslední čtvrtletí každého roku znamená již tradičně pro mysliveckou
veřejnost čas ,,mysliveckých žní.“
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Toto sousloví však dnes zůstává spíše vzpomínkou na dřívější léta, kdy téměř
v každé brázdě ležel zajíc a na mezích se natřásali bažantí kohouti. Přesto se
tradice podzimních společných honů uchovala dodnes a není tomu jinak i
v naší obci.
Hony se už nepyšní bohatými
výřady ulovené zvěře, o to více
však plní svoji společenskou
úlohu.
Setkání
kamarádů
myslivců, honců a ostatních
příznivců myslivosti je dnes
hlavní náplní podzimních honů.
Vždyť je třeba důkladně probrat,
co se za celý uplynulý rok událo.
Myslivecké
sdružení
Žeranovice
již
tradičně
naplánovalo 3 společné akce.
První hon v listopadu, druhý v prosinci. Třetí akcí byla velmi oblíbená
štěpánská vycházka, při které každý ,,vychodil“ to, co mu na váze přibylo
během svátků vánočních. Za celoroční starost a péči o zvěř se nám svatý
Hubert odměnil ulovením zvěře škodné, několika desítek bažantů a na
každém honě i jeden ušák zaplatil za svoji neopatrnost. Jinak naše
myslivecké sdružení už více jak deset let zajíce neloví, vždy jen jednoho pro
zpestření tomboly. Přece jen není větší odměny pro poctivého honce, který
s vytrvalostí a námahou prochází každou houštinu a porosty trnitých keřů,
aby lovcům zvěř vyhnal, než výhra takového ušáka v tombole.
Rok 2007 skončil, avšak zima je ještě dlouhá a je před námi ještě mnoho
dnů plných povinností s přikrmováním zvěře, intenzivní péčí a její ochranou.
Prostřednictvím tohoto časopisu bychom Vám vážení občané Žeranovic rádi
poděkovali za přízeň v uplynulém roce a popřáli mnoho zdraví, štěstí a
rodinné pohody do roku 2008, kdy se s Vámi rádi uvidíme na všech akcích
pořádaných naším mysliveckým sdružením. První společenskou akcí v roce
2008 bude již tradiční myslivecký ples. Ples se uskuteční v sále u Sedlářů
dne 16.2.2008. K tanci a poslechu bude hrát kapela MELODY-BOYS.
Pořadatelé pro Vás připravili bohatou tombolu a těší se na hojnou účast
myslivců, přátel myslivosti i široké veřejnosti.
Jakub Zapletal
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Co nás znepokojuje a neradi to vidíme ?
Ještě že se“nic“ nestalo !!!
V pátek 14.12.2007 nepřízeň
počasí zapříčinila předčasné
zaparkování link. autobusu
na autobusové zastávce
v Prosochově.
Celý večer do pozdních
hodin
byla
nočních
zastavena dodávka elektrické
energie v ulici ke Mlýnu, Na
rybník, Prosochov a Losky.
Ať nejsme pesimisté, snad se
to projeví v
přírustku
obyvatel, aby místní škola
plnila i ve výhledu své
lavice.

Co nás t ší a z eho máme radost ?
Spokojenost
ve
tváři
mladého
návštěvníka
výstavy. Snad našel pod
stromečkem ten vytoužený
dárek který si tolik přál.
Je moudré od rodičů, že
své děti nevodí jenom po
supermarketech a ukazují
jim i ruční provedení
drobných dárků, které si
děti mohou pro své rodiče,
sourozence a prarodiče
vyrobit sami.
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Pohled dop&edu - co se p&ipravuje ?
V lednu 2008
Obec Žeranovice po dohodě s duchovním správcem žeranovské farnosti P.
Antonínem Ptáčkem Mgr. uspořádá v kostele sv. Vavřince v Žeranovicích na
konci vánoční doby Vánoční-tříkrálový koncert pěveckého sboru
TREGLER z Bystřice pod Hostýnem za doprovodu komorního orchestru a
sólistů. Zpestřením koncertu bude vystoupení dětského sboru z Bystřice pod
Hostýnem, který bude zpívat koledy.
Tímto jste všichni zváni k slavnostnímu ukončení vánoční doby. Koncert
se koná v neděli 6.ledna 2008 v 15.00 hod. Vstupné bude dobrovolné a bude
využito pro pokrytí nákladů honorářů účinkujících. Pokud se rozhodnete
navštívit koncert, žádáme Vás abyste přišli včas a nerušili vystoupení
účinkujících. Určitě nebudete zklamáni. Zazní skladby Jakuba Jana Ryby –
Slavíček, J.A.Selinga – Pastorela, Heydna – Triova sonáta pro dvoje housle a
varhany, Žirošická vánoční mše koledová a jiné skladby v podání sólistky
Katky Hájkové.

V únoru 2008
V neděli 17.2.2008 v 16.hodin v zasedací místnosti Žeranovského zámku
proběhne beseda (přednáška) na téma Legionáři Žeranovic a okolí.
Přednášejícím bude Ing. Dúbravčík místní rodák, který se problematikou a
historií legionářů profesionálně zabývá.

V březnu 2008
Obec Žeranovice uspořádá očekávané vystoupení Irských tanců, které se
uskuteční v sále „U Sedlářů“ dne 8.3. 2008 v 17.00 hod. Všechno platí jak
bylo uvedeno v „žeranovjáku 3/2007“ jenom původní termín se jaksi nepodařil
organizátorům zajistit. Přijďte podpořit mládí a pohyb. Akce je pro všechny
věkové kategorie. Těší se na vás Bílí havrani z Olomouce. Vystoupení bude
upřesněno formou propagačních poutačů a v místním rozhlase.
V týdnu od 17. března do 21.března 2008 (prvního jarního dne) vyhlašují
zastupitelé obce akci „Ať si každý zamete před vlastním prahem!“ Název je
zvolen obrazně, nemusí se každý držet svého prahu, může zamést i veřejné
prostranství. Budou přistaveny kontejnery na odpad. Jinými slovy očekáváme
od občanů pokud to počasí dovolí generální úklid obce. Kdo má ruce, hrábě,
smeták, pilku nebo motyčku ať se předvede a přiloží ruku ke společnému dílu.
Od spolků se očekává rovněž účinná pomoc v podobě sběru kovového šrotu,
úpravy veřejných prostranství a sadová úprava obce. Materiál (např. laky-tuky,
stromky keře apod.) a techniku, kterou budou spolky a organizace požadovat –
včas nárokovat- zajistí Obec Žeranovice. Výzva platí rovněž pro farníky
k údržbě prostranství hřbitova a hrobů.
Odměnou – chcete li v dnešní terminologii honorářem bude pro každého
v pondělí 24.3.2008 pohodový šmigrus, šibačka nebo chcete-li šlahačka.
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Co připravují hasiči?
V lednu 2008
V sobotu 19.1.2008 uspořádají místní hasiči dětský karneval, který se bude
konat tradičně na sále u Sedlářů. Začátek bude v 15.hod Pro děti budou
připraveny soutěže a odměny. Vše vyvrcholí dětskou diskotékou. Hasiči
srdečně zvou rodiče, babičky a příbuzné dětí i ostatní spoluobčany.
V únoru 2008
Bez maškar si nejde představit končiny - zahájení postní doby. Jak již je
v obci tradicí, organizaci vodění medvěda za doprovodu nejrůznějších
masek zajišťuje spolek hasičů. Při účasti na vodění medvěda hasiči uvítají
zájem ostatních spoluobčanů k účinkování na této akci! Vyzývají především
mládež k zachování vesnických tradic a jsou zároveň otevření pro vítání
nových členů do sboru.
Iniciativy soukromé.

Místní rodák a voják v záloze

Ing. Dubravčík zpracovává v dlouhé chvíli
knižní dokument o historii legionářů za 1. světové války. (viz. rubriku zprávy a
odezvy občanů a první volnou přílohu tohoto vydání žeranovjáku).
avav (amatérské video antonína vyňuchala) ve spolupráci a amatérským
kameramanem Josefem Vojáčkem a soukromými fotografickými archivy
spoluobčanů tak jak bylo avízováno v žeranovjáku 3/2007 připravují program
dokumentů pro každý poslední víkend v jednotlivých měsících roku 2008. Promítat
se bude v pátek a v neděli večer. Tvůrci programů žádají spoluobčany, kteří mají
možnost zapůjčení dataprojektoru na promítací dny o spolupráci.

Na co se můžete těšit v prvním čtvrtletí roku 2008
datum

prostor

25.1.2007 Zámek
Upřesni se

27.1.2007 Zámek
Upřesni se

29.2.2008 Zámek
Upřesni se

2.3.2008 Zámek
Upřesni se

28.3.2008 Zámek
Upřesni se

30.3.2008 Zámek
Upřesni se

Poznámka:

název filmu (dokumentu)

„Střídání duchovních správců farnosti žeranovské“ aneb
P.Chmelař odchází a P.Ptáček nastupuje.
„Film o filmu „Střídání duchovních správců“ aneb Jak se žije
hodným kněžím mezi zlými kameramany a fotografy.
„Střídání duchovních správců farnosti žeranovské“ aneb
P.Chmelař odchází a P.Ptáček nastupuje.
„Film o filmu „Střídání duchovních správců“ aneb Jak se žije
hodným kněžím mezi zlými kameramany a fotografy.
Opakování z výstavy Zažloutlé fotky – pro ty kterým se to
líbilo a pro ty kteří v létě nemají čas „Rybáři a Fotbalisté“
Opakování z výstavy Zažloutlé fotky – pro ty kterým se to
líbilo a pro ty kteří v létě nemají čas „Myslivci a Soukromí
vystavovatelé – fotografie obce“
„Cestáři náš – těžkou práci tady máš!“ aneb jak se jezdí po
novém průtahu obcí Žeranovice.
Cestáři náš – těžkou práci tady máš!“ aneb jak se jezdí po
novém průtahu obcí Žeranovice.
Filmy budou uloženy v knihovně pro zapůjčení do domácích DVD
přehrávačů. Již nyní je možné v knihovně zapůjčit DVD –Vítání občánků
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Z &ímskokatolické farnosti Žeranovice
Vánoční jarmark.
Paní Bohuška Němcová, Jana Dobešová a Jana Žižlavská - dobrovolné organizátorky
vánočního jarmarku zorganizovaly a velmi zdařile provedly charitativní akci na
pomoc indickým dětem postižených leprou a tuberkulózou. Společně s Vánoční
výstavou ručních prací organizovanou Obcí Žeranovice se jarmarku zúčastnili rovněž
farníci ze sousedních obcí patřících do žeranovské farnosti. Jarmark předčil
nejbujarejší sny organizátorek. Výtěžek z prodeje a vstupného mohl být odeslán jako
celek protože výstavní prostory a zázemí poskytla bezplatně Obec Žeranovice.
Na konto LL (likvidace lepry) Londýnská 44, 120 00 PRAHA2

č.ú. 189914227/0300, VS111 bylo odesláno celkem 18 167 Kč.
Organizátorky jarmarku děkují všem, kteří
poskytli své práce k prodeji. Jsou si vědomy
toho, že honoráře za které byly produkty
prodávány mnohdy neodpovídaly ani
zdaleka
použitému
materiálu
a
vynaloženému úsilí tvůrců.
Zároveň je nutné
vyzvednout ochotu
zastupitelstva Obce Žeranovice k umožnění
této akce.
V neposlední řadě patří velké poděkování
všem návštěvníkům, kteří nic nekupovali,
jen tak si potěšili oko a přispěli finanční
částkou do pokladničky určené na pomoc likvidace lepry. Částky poskytnuté vlastně
v milodarech byly mnohdy velmi zajímavé.

Betlém jako samozřejmost?
Tak to chápou farníci a návštěvníci kostela sv. Vavřince v Žeranovicích. Přijedou si
jej prohlédnout, vhodí andělíčkovi minci do náručí, on jim za to kývne a odcházejí
spokojení do svých domácností. Je však nutné podotknout, že Vánoční výzdoba
včetně sestavení Betléma a jeho
opětovného uskladnění je náročná práce
„jak jednoduchou věc je složité sestavit“.
O dobrou atmosféru v kostele a perfektní
sestavení Betléma se léta stará rodina po
jeho duchovním tvůrci kostelníku p.
Gořalíkovi.
Respektive
už
rodiny
Řihákova, Němcova, Petrášova a jejich
pomocníci. S potěšením lze konstatovat že
se do „akce“ zapojují i ti nejmladší
členové. Na snímku jsou sourozenci
Ladislav a Zdeněk Řihákovi při kotvení obrazu. Je třeba si uvědomit, že Betlém je
skutečným unikátem v okolních farnostech a kulturním dědictvím našich předků.
Určitě by zasloužil větší pozornost a propagaci než se mu doposud dostává.
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Spoleenská kronika
Jubilea 4čtvrtletí 2007
Jubilanti 50 let: Andrýsek Josef
Krejčí Dagmar
Pecháček Otakar
Jubilanti 65 let:

Odstrčilová Karla

Jubilanti 80 let:

Krajčová Anna

Jubilanti 85 let:

Bartíková Jarmila

Narození:

Matula Štěpán
Dvorníková Izabela

Úmrtí:

Janálová Marie
Krajča František

Svatby:
Zuzana Hodková (Žeranovice)–Dan Škráček (Bohuslavice u Zlína)
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Zprávy a odezvy oban+
Legionáři z Žeranovic.
V tomto roce uplyne devadesát let od vzniku společného státu Čechů,
Slováků a Podkarpatských Ukrajinců - bývalého Československa.
Chtěl bych připomenout cestu několika mužů z Žeranovic - do války, do
legií a nakonec do vytouženého domova. Ze Žeranovic odešlo do války téměř
150 mužů, někteří ještě v jinošském věku, jiní na prahu stáří. Za „císaře pána a
jeho rodinu“ jich padlo nebo na válečné útrapy zemřelo okolo dvaceti. Do legií
vstoupilo celkem osmnáct žeranovjáků a všichni se dočkali konce války, i když
někteří s válečnými zraněními.
Dnes už Československo neexistuje a většina legionářů odpočívá na
žeranovském hřbitově. Přesto jejich daleká cesta a válečné útrapy nebyly
zbytečné. Během letošního roku si v „Žeranovjáku“ (samostatné příloze)
připomeneme ve čtyřech dílech cestu mužů ze Žeranovic do I. světové války,
bojiště, kde bojovali a umírali, jejich cestu do legií, návrat domů a v některých
případech i boj proti Maďarům a Polákům v roce 1919. V prvním díle si ale
něco zopakujeme z historie Žeranovic.
Dúbravčík Jan Holešov č.1247

Všude dobře doma nejlépe!
Už jsme dříve narození (ročník 1943), proto se rádi scházíme v rodné
vesnici – žeranovském zámečku, kde vzpomínáme na své dětství a mládí,
které jsme tu prožili. I když nejsou mezi námi již někteří vrstevníci
(František Vajda, Josef Řezník, Jaroslav Svačina, Josef Brázdil), na které
vždy rádi vzpomínáme.

František Bezděčík, Ludmila Kamenářová-Janovská, Jiřina Bakalová-Andrýsková, Marie
Andrýsková-Sedláčková, Marie Slavíková-Smýkalová, Anežka Vyvíralová-Andrýsková č.186,
Jiřina Sovadinová-Fuksová, Josef Totek

Anežka Vybíralová
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Sout ž pro pam tníky
Protože nemá kdo s kým soutěžit - na ústní komentáře „kdo je kdo a co je co“
se nemůžeme spolehnout rubrika je dočasně pro nezájem čtenářů zrušena.
V roce 2008 se předpokládá předložit občanům historii legií a konec 1.světové
války formou samostatných příloh ke čtvrtletníku.

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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Členové obecního
zastupitelstva
všem občanům Žeranovic
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přejí

vše dobré v roce 2008.
Očekávají, minimum kritiky, maximum návrhů na
zlepšení
zlepšení života občanů a obce samotné. Spolupráci
při realizaci volebního programu a podpoře akcí jak
investičních, tak kulturně společenských. Zároveň
očekáváme větší účast občanů na veřejných jednáních,
kde můžete vyhodnotit práci jednotlivých zastupitelů a
kolektivu Vašich zástupců jako celku. Nebojte se
vyjádřit
k nešvarům
nebo
vznášet
konstruktivní
návrhy k řešení.
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Milí spoluobčané, byl jsem požádán, abych napsal pár řádek do 4.vydání
„Žeranovjáku“, který se Vám právě nyní na počátku roku 2008 dostal do rukou. Nejdříve
bych si dovolil uvést stručně pár údajů ze svého životopisu.
Narodil jsem se 31.3.1963 v Přílepích, po ZDŠ v Žeranovicích a v Holešově jsem
vystudoval SEŠ v Kroměříži, kterou jsem v roce 1982 ukončil maturitou. V témže roce
jsem nastoupil dvouletou základní vojenskou službu. Po návratu z vojny na podzim roku
1984 jsem byl přijat do Čokoládoven , závod Svinx Všetuly, jako expedient, ale záhy na
to jsem tuto práci vyměnil v témže podniku za místo řidiče nákladního vozidla.
Posledních osum let až do konce roku 2002 jsem pracoval jako řidič kamiónu.
Rok 2002 byl pro mne vůbec celkem zlomový a dá se říci významný. V tomto roce jsem
se oženil, narodil se nám syn Štěpán a brzy na to jsem byl zvolen starostou obce, i když
někdy se ptám sebekriticky sám sebe, zda na tuto funkci vůbec patřím, nebo ne. Jinak
velmi dobré zázemí mi poskytuje celá moje rodina, která je zároveň i mým koníčkem.
Společně s manželkou vychováváme 3 kluky a psa.
Co se týče naší obce, myslím, že spousta dobrých a užitečných akcí se za éry našich
předchůdců podařila vybudovat a zcela určitě nám nasadili vysokou laťku. Vždyť
pěknou moderní školu s tělocvičnou a vlastní obecní vodovod nám právem závidí řada
obcí. Ale je neustále co zlepšovat, tvořit a budovat. Především je potřeba připravit nové
stavební pozemky v „Třešňových sadech“ a přivést k nim veškeré inženýrské sítě. První
kroky jsme již provedli, pracuje se na projektové dokumentaci. Ale na druhé straně,
když se ohlédneme zpět, za posledních pět let, bylo v naší obci postaveno 11 nových RD
a 6zrekonstruováno, takže výstavba zde nestagnuje. Ale je třeba vyhovět zákonným
normám, které kladou důraz na čistění odpadních vod z našich domácností. Na projektu
výstavby ČOV pracujeme již několik let, tento problém byl prodiskutován na řadě
zasedání a nyní jsme na prahu definitivního přiznání finanční dotace na tuto stavbu.
Počítáme se zahájením výstavby v tomto roce. Také je ale v naší obci co dohánět oblasti
zlepšování prostor pro kulturní i sportovní využití, chybí dětské hřiště. Ale i sebelepší
věc se nepodaří bez dobré spolupráce zastupitelstva i vás občanů naší obce. Vskutku
velmi dobrou činnost vykazují zastupitelé v oblasti kultury, věřím, že se mnou
souhlasíte, např. poslední akce „Vánoční výstava 2007“ se tvůrcům opravdu vydařila.
Zároveň bych chtěl poděkovat všem Vám, kteří nám fandíte, snažíte se obci ku
prospěchu pomáhat, ale i vám kteří nás nešetříte kritikou. Do nového roku 2008 vám
všem přeji především pevné zdraví, pohodu, více citu, lásky a porozumění člověka
k člověku.
Všechny Vás srdečně zdraví Antonín Dokoupil, starosta obce.
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