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Milí spoluobčané,
máme za sebou období, které přineslo mnohé
radikální změny, jak v rámci veřejného
dění, tak u mnohých z nás i v soukromém
životě. V naší obci se do čela postavili noví
poslanci, kteří se rozhodli přiložit ruku
k dílu, byli zvoleni a následně se ujali vedení
obce. Věřme, že naše krásná vesnička bude
i nadále vzkvétat, že se podaří s úspěchem
řešit nevyhnutelné problémy, které ji potkají,
a že se v ní bude žít minimálně stejně době
jako doposud. Novému zastupitelstvu bych
ráda popřála, aby si při nelehkém úkolu
zachovali pevné nervy, čistou mysl a zdravý
rozum. Co dalšího se událo v naší obci za
poslední čtvrtletí, na to se můžete podívat
na dalších stranách. Poté už se můžeme
oddávat vánoční atmosféře, která na nás
dýchá ze všech stran, a těšit se, co krásného nám přinese rok 2015. Přeji vám všem klidné Vánoce bez zbytečných
stresů a do nového roku hlavně zdraví, spoustu životního optimismu a v neposlední řadě také štěstí. Z nejčerstvějších
zkušeností musím říct, že tyto tři hodnoty jsou opravdu nejdůležitější. Bez pevného zdraví a optimismu bych se totiž
nedočkala svého životního štěstí. A nejkrásnější na tom je, že to štěstí je zosobněno a má své jméno. Mým posledním
přáním je, aby se i každý z vás dočkal toho pravého štěstí, ať už si pod tímto označením představujete cokoliv.
Zkrátka, buďte šťastní.
Hana Helsnerová

SLOVO STAROSTY
možné dříve odkoupit a k takovým účelům upravit, je v soukromém vlastnictví a případné jednání s vlastníkem nebude jednoduché. Je otázkou,
zda a za kolik se nám jej podaří získat. Když se
projdete naší obcí, všude okolo vidíte upravené
domy a nové fasády, které svědčí o zájmu a snaze majitelů udržovat a zlepšovat vlastní majetek
a tím i zkrášlovat samotnou obec. To bohužel neplatí o obecním majetku, fasáda zámku (a nejen
fasáda) nedělá obci dobrou vizitku. Ještě mnohem hůř je na tom Obecní domek, který úspěšně
chátrá řadu let a nezbytně potřebuje nový kabát.
Je toho dost a to ještě rozhodně není všechno.
Něco „málo“ bychom měli udělat také pro přírodu a proti velké vodě. Mokrý poldr u Skalky
nebyl špatný nápad. Nevyšlo to v prvním kole, ale
neměl by upadnout v zapomnění. V loňském létě
jsem chodil potokem pod Skalkou, stejně jako
když jsem byl malý kluk. Ten rozdíl byl v tom,
když pominu věk, že tam netekla žádná voda. Potok vyschl a bude vysychat vždy, když bude suchý
rok a ty jsou teď pořád. Možná si někdo řekne,
o co mu jde, pár raků a nějaké běličky, v Pasece
ryby jsou. To je pravda, ale v tom potoce ještě pořád teče čistá voda a k ní patří život. Také protipovodňový význam má nemalé opodstatnění, to
ví všichni, kteří mají ,, Na rybníku“ postavené své
domy. Věřím, že když obec nabídne vlastníkům
pozemků výměnu za kvalitativně srovnatelné pozemky, podaří se tuto stavbu, plně hrazenou ze
státních prostředků vybudovat, ochránit majetek
a těm co po nás přijdou kousek přírody uchovat.
Mohl bych pokračovat, ale myslím, že je toho na
začátek dost. Musíme navázat na to, co se již udělalo a udělat to, co se neudělalo, ale udělat se mělo.
Promiňte mi na závěr tu slovní hříčku. Žijeme na
vesnici, je to naše vesnice a je i na Vás, jaká bude.
Věřím na zdravý selský rozum a na to, že víc lidí
víc ví. Zapojte se i Vy se svými názory do řešení
problémů naší obce a nenechávejte to jen těm devíti zastupitelům.
Všem přeji hezké a pohodové Vánoce a hodně
štěstí a zdraví v novém roce.
P. S. Chci ještě poděkovat Haničce Helsnerové
(Sivkové) za všechny, kteří si Žeranovjáka oblíbili
a popřát jí ať ,,to“ dobře dopadne a má ze svého
miminka jenom radost.
Stanislav Němec

Byl jsem požádán, abych se vyjádřil a uvedl
v našem obecním časopise, jak vnímám po volbách situaci v obci, a co vše by se mělo změnit.
Pochopitelně k ,,lepšímu“.
Myslím, že mnohé napověděly již samotné volby. Jednak tím, že proti těm předcházejícím nebyly tak jednostranné a sestavení druhé kandidátky
nabídlo občanům možnost širšího výběru, než
tomu bylo dříve. Dále ukázaly, že na obecní (nebo
jak se také říká na komunální úrovni) nejde o soupeření politických stran, ale o výběr jednotlivých
kandidátů bez ohledu na to, na jaké kandidátce
jsou zapsáni. To, že naši kandidáti získali výrazně větší podporu, bylo dáno programem, kterým
jsme oslovili voliče a především výběrem kandidátů samých. Pro mne osobně nebylo jednoduché
rozhodování, zda mám kandidovat nebo nechat
„věcem“ volný průběh. Rozhodl jsem se pro změnu, tak jako všichni další na naší kandidátce a myslím, že i někteří na té druhé. Zvolením nových
zastupitelů obce se vytvořila skupina lidí, kteří
jsou názorově rozdílní, ale na druhé straně spojeni společným zájmem pro obec pracovat. Nakolik
se to podaří, ukáže až budoucnost. Je podstatné,
že teď, kdy jsme na startovní čáře, si navzájem
nepodrážíme nohy a snažíme se táhnout za jeden
provaz. Ale dost již voleb. Ze všech stran na nás
doléhá realita denního života a ta je někdy stejně drsná jako blížící se zima. Jednoduše řečeno,
jde o to, co je třeba v obci udělat nejdříve a co se
bude musit přesunout na později. Je toho hodně
a na prvním místě vidím dořešení kvality obecní
vody. Koncem měsíce února budou ukončeny čerpací zkoušky na vydatnost a kvalitu vody z vrtu
v Lipině. Snad to vyjde, zadaří se a budeme mít
pomocný zdroj k posílení a také naředění vody ze
Mlýna. To, že mlýnská voda není, co bývala, se ví
již dávno. Pokud to nevyjde, tak musíme hledat
jiné řešení. Rozhodně ho nevidím ve zvyšování
dávek chemikálií přidávaných pro snížení obsahu dusičnanů, tak jako se to dělá nyní. Bude také
nezbytné vyhledat zdroj znečištění a znečišťování
zastavit. Nebude to jednoduché ani levné. Souběžně je třeba řešit i věci související s možnostmi
kulturního vyžití v obci a především získat prostory, ve kterých by se kultura dala provozovat.
V současné době můžeme okolním obcím jen
tiše závidět. Nový obchod výhodně umístněný
ve středu obce na obecním pozemku, který bylo
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OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

SK ŽERANOVICE
Mladší žáci

Na 1. ustavujícím veřejném zasedání Obecního zastupitelstva obce Žeranovice dne 5. 11. 2014 proběhla volba
starosty, místostarosty, předsedů a členů finančních a kontrolních výborů.
Zvoleni byli:
Starosta: JUDr. Stanislav Němec
Místostarosta: František Gořalík
Finanční výbor: Předseda – RNDr. Ladislav Zavadil
Ostatní členové OZ: Antonín Dokoupil
Za občany: František Tomaník
Kontrolní výbor: Předseda – Jana Janečková
Ostatní členové OZ: Josef Vojáček,
Za občany: Ing. Antonín Vyňuchal st.
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Dorost

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO DÁLE ODSOUHLASILO:
• směrnice postupu při zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu
• jednací řád zastupitelstva obce Žeranovice
• zrušení ustanovení OZ ze dne 18. 8. 2014 na odkup pozemku par. č. 670/10
• ustanovení kulturního a sociálního výboru
Zvoleni byli:
Předseda: Z. Fuksová
Ostatní členové OZ: František Čelůstka
Za občany: Jarmila Smýlaková
• ustanovení inventurních komisí
Zvoleni byli:
Komise č. 1 (Zámek a OÚ)
Předseda: RNDr. Lad. Zavadil,
Ostatní členové OZ: František Čelůstka
Za občany: Fr. Tomaník
Komise č. 2 (Mateřská a Základní škola)
Předseda: Zdena Fuksová,
Ostatní členové OZ: Ing. Antonín Vyňuchal ml.
Komise č. 3 (Obecní domek a Hasičská zbrojnice)
Předseda: Josef Vojáček,
Ostatní členové OZ: Jana Janečková
Za občany: František Čelůstka ml.
• rozpočtový výhled na rok 2015 – 2017
• navýšení pracovního úvazku p. Tomaníkové s navýšením odměny
• smlouvu č. 142207660 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
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Spytihněv
Příluky
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NA VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍCH BYLY PŘEDNESENY
INFORMACE:
• o stavu vrtu a poplatku na prohloubení o 10 m v ceně
26.000,- Kč (vrt je v současné době ukončen) v hloubce
80 m dále proběhnou čerpací zkoušky vydatnosti vrtu
• o kompostérech, které již obec obdržela a v blízké době
budou předány občanům k užívání
• o stavu postupu jednání o vyjmutí pozemků ze státních
rezerv cihlářské hlíny
• o výši doplatků z rozpočtu obce Žeranovice za rok 2014
– vodovod – 197.850,- Kč
– kanalizace – 45.257,- Kč
– sál – 176.651,- Kč

Bystřice p. H. B
Chvalčov
Tučapy
Prusinovice
Žeranovice
Ludslavice
Rajnochovice
Martinice
Rymice
Míškovice
Komárno
Zahnašovice
Hlinsko p. H.
Kostelec u Hol. B

Úřední hodiny a kontakty Obecního úřadu
Pondělí:
Středa:

8:00 – 12:00 h
8:00 – 12:00 h

starosta: JUDr. Stanislav Němec
zeranovice@volny.cz
tel.: +420 724 778 317

místostarosta: František Gořalík
goralik.f@atlas.cz
tel.: +420 725 422 150

www.zeranovice.cz
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19:00 – 20:30 h
19:00 – 20:30 h

I V NAŠÍ OBCI UŽ ZÁŘÍ VÁNOČNÍ STROM

Poslední listopadový víkend se nesl ve vánočním
duchu také v naší obci, kde začátek adventu každoročně oslavujeme tradičním rozsvícením vánočního
stromu, žehnáním adventního věnce a dobročinným
jarmarkem. Díky tomu, že pod Farnost Žeranovice
spadají i obce Horní Lapač a Racková, si tento krásný
zvyk oblíbili nejenom obyvatelé Žeranovic ale i hosté
z okolních vesnic. Nabízí se tak možnost prožít příjemné odpoledne, strávit společné chvíle s dalšími
účastníky akce a přispět na dobrou věc například
zakoupením dárku pro své blízké, které je možné si
vybrat z nepřeberné škály různých výrobků. Díky
štědrosti občanů může být výtěžek z charitativního
jarmarku věnován potřebným lidem v nejchudších
částech světa. Kromě dobročinnosti přichází na
řadu po úvodním slovu starosty obce a pana faráře
vystoupení žáků místní školy, školky, dětí ze scholičky a spolku žen. Občané se také mohli občerstvit
svařeným vínem, čajem nebo výborným gulášem.
Zlatým hřebem večera bylo potom slavnostní rozsvícení vánočního stromu, díky kterému je náves
obce Žeranovice zase o něco blíže kouzelné vánoční
atmosféře. Velké poděkování patří všem organizátorům i vystupujícím. Je dobře, že hezká tradice zůstala
zachována, a že se stále těší velkému zájmu občanů.

EXKURZE ZA POZNÁNÍM HI-TECH
Letošní podzimní výlety za poznáním jsme
začali ve čtvrtek 30. 10., a to hned špičkově. Jestlipak víte, co znamená zkratka HI-TECH? Jedná se
vlastně o místa (školy, firmy,…) se špičkovou technologií ve svém oboru. A jedno takové centrum
v Uherském Brodu jsme měli možnost navštívit.
Centrum pro výuku a prezentaci Hi-technologií,
kde jsou žákům ZŠ a SŠ hravou formou prezentovány nejnovější poznatky vědy a výzkumu v oblastech strojírenství, elektrotechniky a „zelených
technologií“. Centrum je při SPŠ a OA Uherský
Brod v areálu Slováckých strojíren Uherský Brod.

Žáci naší 4. a 5. třídy měli možnost si například
naprogramovat pohyb malého robotka, „zahrát“
si s ním kopanou, poznali termokameru, tablety – s nimi si pomocí QR kódů zahráli hru,
sestavovali pomocí elektrotechnické stavebnice
jednoduché obvody, virtuálně „pluli“ na raftu, či
se dostali do minulosti do doby brontosaurů v 3D
kině. Snad si aspoň někteří odnesli v koutku duše
to nadšení pro techniku kolem nás a zkusí tyto
obory studovat. Uplatnění určitě bez problémů
najdou.
Mgr. Radovan Machálek
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KOSTELECKÝ SLAVÍČEK
Dne 24. 10. se konala tradiční pěvecká soutěž
Kostelecký slavíček. Z naší školy nás vyjely reprezentovat Nikola Dvorníková a Barbora Jakubíková. Obě děvčata předvedla velmi pěkný výkon,

Nikolka navíc získala čestné uznání za obdivuhodný kytarový doprovod své písně Nothing else
matters.
Erika Nováková

SLABIKÁŘOVÁ SLAVNOST
Děti v 1. ročníku se již dva měsíce pilně snažily
seznamovat s tajemství prvních písmenek a slabik.
Nyní již umí bezchybně mnoho z nich přečíst, což
nám dokázaly a zasloužily si všechny dostat svůj

nový Slabikář. Přeji všem, ať se jim tímto otevře
nový svět knih a najdou potravu pro svou zvědavost
i fantazii.
Erika Nováková

VÝCHOVNÝ KONCERT
Dne 9. 10. přijeli za dětmi ze školy i školky hudebníci
žesťového kvartetu Amicus tet. Představili dětem své
zajímavé nástroje – trubky, pozoun, tubu a zahráli velmi
pěkné pásmo písniček a skladeb z pohádek. Dětem se
vystoupení velmi líbilo, protože vidět tyto nástroje z takové blízké vzdálenosti a slyšet jejich zvuk, je opravdu
zážitkem. Navíc se jedná o výborné a zkušené hudebníky

s velmi pěkným přístupem i k dětskému publiku. Těšíme
se na ně znovu v předvánočním čase, kdy za námi 3. 12.
opět přijedou a vystoupí v dopoledních hodinách v místním kostele.
Pro bližší seznámení s tímto hudebním tělesem můžete navštívit jejich stránky http://www.lukaskmenta.com
Erika Nováková
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RYBÁŘI
Zdravím všechny rybáře i nerybáře, po našich hlavních rybářských závodech na Pasece, které byly 4. a 5.
července, měly děti prázdniny, které jako vždy hodně
rychle utekly.
A jak v loňském roce, tak i letos v poslední prázdninovou sobotu, jsme uspořádali pro děti i dospělé
rybářské závody.
Počasí nám vyšlo nádherné, jen těm rybám se na
háček moc nechtělo.
Dětského závodu se zúčastnilo celkem 18 malých
rybářů, uloveno bylo 14 kusů ryb.
1. cenu získal Drahotůský Vojtěch, chytil štiku 60 cm.
2. cenu získal Klimek David, chytil štiku 48 cm.
3. cenu získal Šidlík Lukáš, chytil kapra 47,5 cm.
4. cenu získal Ťažký Patrik, chytil cejna 30,5 cm.

Závodu pro dospělé se zúčastnilo celkem 20 sportovních rybářů, uloveny byly 4 kusy ryb.
1. cenu získal Sadil Václav, chytil kapra 57,5 cm.
2. cenu získal Cagaš Zdeněk, chytil štiku 55 cm.
3. cenu získal Blažek Roman, chytil štiku 52,5 cm.

Cenu za nejvíce ulovených ryb získal Sadil Václav,
který ulovil celkem 2 ryby o celkové délce 103,5 cm.
V letošním roce už pro nás rybáře ze spolku práce na
rybnících skončily, až na nějaké drobné výjimky, ale jen
co se na jaře vyčasí, máme v plánu opravit rybářskou
chatu v podobě nátěrů a drobných stolařských prací.
Hodně úsilí a času bude stát dobudování výdřev a úpravy břehů. Momentálně nás čeká doba zimního klidu
a ryby můžou odpočívat až do prvních jarních paprsků.
Za rybářský spolek Zapletal Jaroslav

Cenu za nejvíce ulovených ryb získal Šidlík Lukáš,
který ulovil celkem 3 ryby o celkové délce 98,5 cm.
Všichni malí rybáři si odnesli ještě něco dobrého na
zub v podobě sladkých pochutin.

POZVÁNKA
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HASIČI
DRAKIÁDA
12. 10. 2014 v naší obci létali draci. Opět jsme
drakiádu uspořádali U Větřáku, protože tohle místo
nás snad nikdy nezklame, vždy tu aspoň trochu fouká, a tak draci krásně létali. Byla to krásná slunečná
a teplá neděle, kdy si mohli občané příjemně posedět
a občerstvit se. Pro děti byla připravena soutěž vlastnoručně vyrobených draků o krásné ceny a balónková honěná.

MIKULÁŠ
Jde vidět, že o Mikuláše, andílky a čerty je stále
zájem – jen letos v Žeranovicích navštívila tato družina 33 domácností. Je to sice náročné, ale stojí to za
to, vidět nejdříve ustrašené pohledy dětí, které se ale
nakonec přemění na překvapené reakce a nakonec
radostné úsměvy. Některé děti se osmělí a pohladí si
i čerta a hlavně slibují, jak budou celý další rok hodné,
tak snad jím to alespoň ten večer vydrží.

TVOŘENÍ VÝROBKŮ NA VÁNOČNÍ
JARMARK
I mladí hasiči s rodiči se zapojili do tvoření vánočních výrobků na jarmark. Vystřihovali, kreslili, lepili
a skládali. Byla to velká zábava a nejvíc nás těší, že
se vše prodalo, nic se nám nevrátilo a přispěli jsme
k dobré věci.
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI
PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU

byly ku zdraví a prospěchu tělesného i duševního.
Neboť jak praví naši moudří předkové: „Bez Božího
požehnání, marné lidské namáhání!“.

Vděčnosti není nikdy dost, tak i letos jsme vyjádřili svůj dík Bohu, tím, že jsme při nedělní mši sv.
12. 10. poděkovali za úrodu našich polí a zahrádek,
za vše, čím nás Bůh obdařil, abychom byli schopni
uživit sebe a své rodiny. Otec Antonín posvětil
naše přinesené potraviny, aby nám s Boží pomocí

GENERÁLNÍ OPRAVA VARHAN
Tento rok jsme si vytyčili jako jeden z hlavních cílů
uskutečnit generální opravu našich historických varhan. Na začátku roku proběhlo výběrové řízení, z kterého vzešlo, že varhany bude opravovat pan varhanář
Stehlík. Na jaře byly zahájeny restaurátorské práce na
celém hudebním nástroji. Kompletně byla rozebrána
varhanní skříň a hrací stůl. Píšťaly byly odvezeny do
varhanní dílny. Na svátek svatého Vavřince mohl pan
varhaník po několikaměsíční pauze opět zasednout ke
hraní. Slavnostní žehnání varhan po generální rekonstrukci proběhlo v neděli 26. 10. v 11 hodin v kostele
sv. Vavřince za účasti pozvaného hlavního celebranta
P. Ing. Vojtěcha Kološe z arcibiskupství olomouckého.
Celou mši doprovázeli naši hosté z Olomouce – Svatocecilský chrámový sbor pod vedením p. Jana Gottwalda. Jsme vděčni, že se nám oprava podařila a že vzácný
historický hudební nástroj bude takto zachován pro
další generace farníků a bude při každé mši sv. oslavovat Boha.

VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Před začátkem adventní doby ve čtvrtek 27. 11. jsme
se sešli ve škole s dětmi a rodiči při výrobě adventních
věnců. Děti si donesly zelené větvičky a ozdoby a své
výrobky pak mohly donést do kostela, kde je otec
Antonín první adventní neděli v kostele požehnal.
Děkujeme maminkám, které přivedly své děti, za
ochotu a spolupráci při oživování vánočních tradic.
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SVATÝ MIKULÁŠ

RORÁTNÍ MŠE SV.

Jeden z nejoblíbenějších svátků prosince, svátek
svatého Mikuláše jsme prožili s malými i velkými
dětmi po páteční mši svaté. Mikuláše jsme přivítali společně s andělským doprovodem, který
dárkovými balíčky obdaroval každé dítě a nakonec neodešli s prázdnou ani samotní andělé. Sv.
Mikuláš nás ujistil, že za rok zase rád zavítá do
naší farnosti. Můžeme se na něj za dvanáct měsíců opět těšit.

Letos poprvé jsme obnovili v naší farnosti starobylé
Roráty, které jsou bezprostřední adventní přípravou
na Vánoce. Každou středu brzy ráno jsme se sešli
v tichu neosvětleného kostela, lucerničky v rukou
dětí zářily během rorátní bohoslužby a zakoušeli jsme
takto hluboký duchovní prožitek. Po ukončení děti
odcházeli na malé občerstvení na faru a pak hned spěchali s aktovkami do školy. Příští rok bychom chtěli
znovu tuto prastarou církevní tradici obnovit.

ADVENTNÍ JARMARK
Rok s rokem se sešel a my jsme vstoupili do adventu již tradiční akcí pořádanou farností ve spolupráci
s obecním úřadem – adventním jarmarkem. Díky
spolupráci šikovných a ochotných lidí a štědrosti
mnohých z vás se podařilo uskutečnit dobré dílo,

taktéž i malá schola pod vedením paní Hurtíkové. Na
závěr vystoupily zpěvačky z naší obce. Jako tečkou
za celou akcí rozsvítil pan starosta vánoční strom.
Chceme tímto poděkovat všem, kteří se jakýmkoli
způsobem zapojili do přípravy a průběhu jarmarku.
které napomohlo ke zmírnění bídy a chudoby dětí třetího světa. Úvodem promluvil pan starosta, pozdravil
všechny přítomné, potom otec Antonín vysvětlil význam doby adventní a jejího duchovního prožití, pak
požehnal a zapálil první adventní svíci na věnci. Poté

vystoupila jako vzácný host diecézní rěditelka PMD
sestra Luisa z Kroměříže, která nás uvedla do problematiky konkrétního využití misijních prostředků.
Děti z mateřské a základní školy se svými učitelkami
po milém hudebním pásmu sklidili nadšený potlesk,
9

OMALOVÁNKY
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ŽERANOVICKÁ TVRZ
Nejen na Hrádku, ale i přímo v Žeranovicích stála
od pradávna tvrz. První písemná zmínka o ní pochází asi z roku 1385. V tomto roce prodal Petr z Vičic
Žeranovice s tvrzí a Sirotčí Lhotu za 170 kop grošů
Mikuláši z Labudě. Že se jedná o tvrz přímo v Žeranovicích svědčí další zápis v Zemských deskách olomouckých z roku 1387, kde Mikuláš z Labudě zapsal
své manželce Kateřině věno 60 kop grošů na šesti
lánech v Žeranovicích, které se táhnou od tvrze. Tvrz
na Hrádku bývala vždy uprostřed lesa, takže zřejmě
se jedná o tvrz přímo v Žeranovicích. Tvrz stávala na
místě dnešního zámku.
V 15. a 16. století se pravidelně v zápisech o prodeji
Žeranovic objevuje zmínka i o tvrzi, žádné podrobnosti o ní ale neznáme. Pravděpodobně na přelomu
16. a 17. století byl k tvrzi přistavěn panský dvůr, první písemná zmínka o něm pochází ale až z roku 1628.
V té době začala drobná šlechta hledat zdroje příjmů
i ze své dominikální (panské) půdy, protože příjmy
od sedláků v podobě činže a naturálních dávek už
nestačily. Samozřejmě to znamenalo i prudký nárůst
robotních povinností. Panská pole se táhla od tvrze
směrem k Zahnašovicím, Martinicím a k Rackové až
po potok Židelná. Panský dvůr byl přistavěn k tvrzi
ze severní strany a stával na místě dnešního výletiště.
Na tvrzi pravděpodobně žeranovická šlechta do 18.
století celoročně nebydlela. Například Rudolf Maxmilián Říkovský z Dobrčic, který vlastnil Žeranovice
od roku 1664 do roku 1677 byl nejvyšším zemským
písařem a hejtmanem Kroměříže, kde i bydlel. Už ale
z roku 1715 máme v matrice zemřelých žeranovické
farnosti záznam, že zde 13. října zemřel Ferdinand
Ignác Elborgner a následně v roce 1719 jeho manželka Kateřina. Oba tito majitelé Žeranovic zde
pravděpodobně trvale bydleli. Trvale nebo dočasně
zde bydleli i někteří další majitelé a například Marie
Barbora Komínková, komtesa z Engelhausenu, paní
na Žeranovicích a Hluchově (+ 1759) měla ve starém
žeranovickém kostelíku vybudovanou i hrobku.
Když roku 1779 koupil Žeranovice Kristián August
hrabě Seilern, umístil na tvrz vrchnostenský úřad Žeranovického panství, který spravoval vsi Žeranovice,
Martinice, Přílepy, Kurovice a Třebětice. Tvrz se tak
stala kanceláří i bydlištěm vrchnostenských úředníků.
Ze známých vrchních úředníků (Obertman) působil v Žeranovicích v roce 1805 Jan Heyduk, po něm
Vincenc Sindr, Jan Klein a posledním v roce 1847
Franz Kremer, otec pozdějšího žeranovického faráře
Františka Kremera. V roce 1848 až 49 byly vrchnostenské úřady zrušeny a bylo zřízeno Holešovské hejtmanství. Žeranovická tvrz ale byla i nadále významným správním střediskem, protože zde zůstalo sídlo
seilernovského Žeranovického velkostatku. Správa

velkostatku spravovala dvory v Žeranovicích, Přílepích, v Kurovicích a tzv. Manský dvůr v Třeběticích.
V roce 1849 byl prvním hospodářským inspektorem
velkostatku František Hein, písařem Jan Čech.
Někdy v polovině 19. století došlo k přestavbě tvrze
na novorenesanční zámek. Ve kterém roce přesně
k tomu došlo však zatím nevíme. S největší pravděpodobností však z původní tvrze pochází sklepy a asi
kamenné přízemí dnešního zámku. Původní tvrz
byla obdélníkového půdorysu s uzavřeným malým
nádvořím. Vchod do ní byl zboku, tak jako dnešní
boční vchod. Při přestavbě tvrze došlo i ke zbourání
starého panského dvora a byl postaven nový dvůr
u kaple sv. Jana Nepomuckého.
Posledními správci velkostatku, kteří na zámku
i bydleli i s rodinami byl v roce 1900 Roland Švarc
(dědeček herce Jiřího Zapletala z Holešova), v roce
1910 František Kurz a v roce 1921 Karel Bauer. To
se ale už schylovalo ke konci působení Seilernů na
zámku. V roce 1924 byly žeranovický zámek a dvůr
zahrnuty do československé pozemkové reformy
a byly rozprodány novým zájemcům a polnosti
i částečně rozdány legionářům. Žeranovický zámek
koupil v roce 1925 František Pálka z Martinic pro
svého syna Antonína Pálku a jeho ženu Marii. Ti zde
bydleli i se svojí adoptovanou dcerou Marií Žůrkovou
a s dalšími nájemníky až do své smrti v roce 1961,
respektive 1963. Mezitím ovšem v roce 1958 manželé
Pálkovi prodali zámek obci Žeranovice a od té doby je
obecním majetkem. Od roku 1956, kdy manželé Pálkovi vstoupili do nově založeného JZD Žeranovice,
zámecké prostory sloužily i pro potřebu JZD a byla
zde i kancelář Místního národního výboru a knihovna. V současné době je zde kancelář obecního úřadu,
obecní knihovna a ostatní prostory má v pronájmu
František Tomaník, který zde provozuje „Zámeckou
hospůdku“.
Jan Dúbravčík
Popis obrázku: Půdorys tvrze a starého panského
dvora se zahradami na mapě z roku 1830 (výřez)
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti 50 let:
Pešková Jana
Jubilanti 60 let:
Bezděčíková Dana
Drahotůská Ludmila

Jubilanti 70 let:
Janál Josef
Kovářová Marie

Narození:
Martincová Marie
Buček Filip
Helsner David

Jubilanti 80 let:
Důbravčíková Božena

Úmrtí:
Bakala Miloslav
Bartíková Jarmila
Přikrylová Jarmila

NĚCO PRO ZASMÁNÍ

PROCVIČTĚ SI MOZKOVÉ BUŇKY

• Skot přijde k holiči: „Kolik stojí stříhání vlasů?“

Do každého políčka vepiště jednu číslici od 1 do 9 tak,
aby se číslice neopakovaly v žádném řádku, sloupci ani
v žádné z devíti vyznačených ohraničených oblastí.

„Deset shillingů,“ odpovídá holič.
„A kolik stojí holení?“
„Pět shillingů.“
„Tak dobrá, prosím oholit hlavu.“

SUDOKU
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• Na Vánoce: Pepíček přiběhne do kuchyně a křičí:

„Maminko! Hoří stromeček!“ „Neříká se hoří, ale
svítí.“ Pepíček se vrátí do obýváku a za chvíli křičí:
„Mamííí! Už svítí i záclona!“
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• Žena přijde ráno domů a tvrdí manželovi, že spala

6

u nejlepší kamarádky. Manžel pak zavolá jejím 10 nejlepším kamarádkám a zjistí, že u žádné z nich nespala.
Muž přijde ráno domů a tvrdí, že spal u nejlepšího
kamaráda. Když manželka vezme telefon a zavolá jeho
10 nejlepším kamarádům, zjistí, že spal u 7 z nich a 3 jí
odpřísáhnou, že tam ještě pořád spí!
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• Letí Nečas s Kalouskem letadlem nad Českou
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republikou. Po chvíli pan Kalousek říká: „Já vyhodím
z letadla deset tisícovek, ať má alespoň deset lidí
radost.“ Nečas říká: „Já vyhodím dvacet tisícovek, ať
má alespoň dvacet lidí radost.“ Potom se na ně otočí
pilot a říká: „A já vyhodím vás dva a budou mít radost
všichni.“
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Tiráž:
Žeranovják vydává obec Žeranovice pod
redakčním vedením Hanky Helsnerové

• Během návštěvy v blázinci se ptá návštěvník ředitele,

podle jakých kritérií bude rozhodnuto, zda někdo
bude zavřen, nebo ne? Ředitel vysvětluje: „No my
napustíme vanu vodou, dáme kandidátovi lžičku,
hrnek a kýbl a poprosíme ho, aby vanu vyprázdnil.“
Návstěvník povídá: „Aha, rozumím, normální
člověk si vezme kýbl, aby to šlo rychleji, že?“ Ředitel:
„Ne, normální člověk vytáhne špunt! Chcete pokoj
s balkónem nebo bez?“
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