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Mílí spoluobčané,
do rukou se vám dostalo letošní první
vydání obecního čtvrtletníku Žeranovják,
díky kterému se můžeme ohlédnout za
uplynulým rokem, a pokusit se ho zhodnotit.
Jakmile se totiž rok s rokem sejde, většinou
přichází na řadu hodnocení a bilancování.
Byl ten loňský rok úspěšný? Je dobře, že už
končí? Čeká nás v novém roce něco lepšího?
Na tyto otázky není snadné odpovědět a já
se o to ani nechci pokoušet. Loňský rok byl
takový, jaký jsme ho chtěli mít. Loňský rok
skončil – není to ani dobře, ani špatně, je
to prostě v pořádku. A v novém roce nás
nečeká nic lepšího ani horšího, čeká nás
jen to, co si zasloužíme. Je jen na nás, jak
dobře se budeme mít. Samozřejmě, nástrahy osudu a věci mezi nebem a zemí ovlivnit nemůžeme, ten zbytek ale
ano. Proto se odhodlaně vydejme na cestu, vstříc novým zítřkům, které nám rok 2016 přichystá. Přeji nám všem,
ať naše cesta není ani příliš trnitá, ale ani příliš umetená, ať na ní potkáváme jen milé a přející pocestné a ať naše
cesty vždy vedou správným směrem. I když k cíli pravděpodobně nikdy nedorazíme, musíme věřit, že i cesta může
být cíl. A hlavně, ať jdeme kamkoliv, jděme celým svým srdcem.
Hana Helsnerová
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TÉMA PRO STAROSTU
PÁR SLOV KE HŘBITOVU

Nemůžeme například požádat o vypsané dotace na
opravu hřbitovní zdi, kříže, úpravu zeleně atd, atd. Z tohoto důvodu naše obec v březnu 2015 požádala Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný
převod 49/111 části hřbitova /původní podíl obce Racková/ do majetku obce Žeranovice. V lednu 2016 požádal
Úřad obec o vyčíslení výnosu za hřbitovní poplatky ze
státního podílu za rok 2013 až 2015. Toto jsme vyčíslili,
po odpočtu provozních nákladů za uvedené období, na
částku – 54 504 Kč. Tedy stát dluží za správu svého podílu na hřbitově naší obci uvedenou částku.
Další požadavek ze strany Úřadu byl vznesen v únoru
2016, požaduje na obci náhradu za bezesmluvní užívání
svého podílu / nájem/ ve výši 60. 069 Kč, jinak nebude
bezúplatný převod realizován.
Po projednání na zastupitelstvu jsme odmítli tento požadavek jako neopodstatněný. Jak se bude situace vyvíjet
dál se uvidí. Je faktem, že Stát obec asi v lásce nemá, když
jeho úředníci nedokáží zohlednit rozdíl mezi státním
pozemkem, např. stavební parcelou a hřbitovem, pietním
místem posledního odpočinku občanů.
Ještě pár slov k anketě k výsadbě stromů na hřbitově.
Téměř denně se setkávám s občany, kteří mají jednoznačně vyhraněný názor na stromy na hřbitově. Jedni
by stromy nejraději pokáceli a ti druzí naopak brojí proti
každému zásahu do stávající výsadby. Anketa měla za cíl
dát slovo také ,,mlčící“ většině občanů a dopátrat se tak
převažujícímu názoru. Po dohodě s okolními starosty
jsme se rozhodli, že bude spravedlivé, aby se do ankety
zapojili i občané z Horního Lapače a Rackové.

Jsou místa ke kterým máme všichni zvláštní vztah,
a k těmto místům jednoznačně patří místo, kde jsou uloženy ostatky našich blízkých a příbuzných. Nedílnou součástí naší kultury je i péče o jejich hroby. Hřbitov v naší
obci je společný pro celou farnost a jsou tam pohřbeni vedle žeranovjáků také občané z Horního Lapače a Rackové.
Nový hřbitov byl založen v roce 1882 ještě před postavením nového kostela. Správu hřbitova zajišťovala obec
Žeranovice společně s dalšími obcemi farnosti a farním
úřadem. Později byla tato povinnost převedena na bývalý
MNV v Žeranovicích.
Po roce 1989, v rámci společenských a následně legislativních změn, byla správa hřbitova převedena na obec
Žeranovice s tím, že další dvě obce farnosti mají na hřbitově spoluvlastnický podíl historicky odpovídající pravděpodobně počtu hrobů po založení hřbitova. Tak došlo
k tomu, že obec Žeranovice má na pozemku hřbitova
ideální majetkový podíl ve výši 53/111, obec Racková 49/
111 a obec Horní Lapač 9/111. Následně měly obce, na
základě přijatého zákona o majetku obcí povinnost požádat příslušný státní úřad o vydání svého historického
majetku do vlastnictví obce. Bývalí zastupitelé Rackové
to pravděpodobně z důvodu opomenutí neučinili a po
uplynutí dvacetileté lhůty, která vypršela v roce 2013,
přešel majetkový podíl Rackové do majetku státu.
Tato, možná pro někoho nepodstatná, skutečnost se
výrazně negativně promítá do celkové správy hřbitova,
kdy naše obec nemůže pro byrokratické překážky řádně
vykonávat hřbitovní správu.

Výsledky jsou následující:

Žeranovice
Racková
Horní Lapač

–
–
–

bylo rozdáno 220 lístků, vrátilo se 81 lístků.
250
66
60
57

Žer.
Rac.
Hor. L.
Celkem
1. Chcete, aby na hřbitově v Žeranovicích byly stromy?
Ano
–
77
52
30
159
Ne
–
6
14
2
22
2. Chcete, aby zůstaly břízy?
Ano
–
40
Ne
–
37

32
20

25
5

97
62

3. Jaké stromy by jste chtěli?
Jiné listnaté –
10
Jehličnany
–
27

3
17

3
2

16
46

se na ty z většiny nezlobí, bylo více těch druhých a to
je demokracie. Pokud by měl někdo pochybnost o objektivitě ankety, může dojít na obecní úřad a lístky přepočítat.
Pro obecní zastupitelstvo je stanovisko většiny občanů směrodatným a budeme se jím při obnově stromů
na hřbitově řídit.
Stanislav Němec - starosta

Celkově se do ankety zapojilo 204 respondentů. Převažující názor je zřejmý z uvedené tabulky:
159 hlasů bylo pro stromy, 20 proti stromům. 97 hlasů pro břízy, proti 62. Jehličnany by chtělo mít na hřbitově 46, jiné listnáče než břízy 16.
Děkuji všem, kteří se do ankety zapojili a prezentovali tak svůj názor. Ti kteří měli menšinový názor ať
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CÍSAŘ KAREL IV. A ŽERANOVICE
V tomto roce si připomeneme sedmisté výročí narození jednoho z nejvýznamnějších českých
panovníků, císaře římského a krále českého Karla
IV. Osobnost tohoto českého krále je drobným ale
zajímavým způsobem spojena i s historií Žeranovic.
Karel IV. se narodil 14. května 1316 českému
králi Janu Lucemburskému a jeho manželce Elišce
Přemyslovně. Při křtu mu bylo dáno jméno Václav, jméno Karel obdržel až při biřmování. Dětství
prožil ve Francii a po krátkém pobytu v Itálii se
vrátil roku 1333 do Čech. Nedlouho po návratu
byl jmenován svým otcem markrabětem moravským. České království našel ale ve velmi zbědovaném stavu. Asi roku 1334 se rozhodl vykoupit
od české šlechty zpět zastavené, původně královské hrady a panství v Čechách a na Moravě. Mezi
moravskými hrady je jmenován v jeho životopise i hrad Lukov, který drželi v zástavě pánové ze
Šternberka. Nebyla to však v té době jediná koupě
v našem kraji.
Z roku 1320 existuje krátká zmínka o Rackovi ze Žeranovic (psaný také jako Raček), pravděpodobně potomku Matouše ze Žeranovic. Někdy
mezi léty 1320 a 1342 zemřel jak Racek ze Žeranovic, tak i jeho syn Bohuš. V roce 1342 se rozhodla vdova po Rackovi Gilka a vdova po Bohušovi
Anka prodat celé panství Žeranovice, které v té
době zahrnovalo celkem 5 vsí nebo jejich částí.
Kromě vsi Žeranovice patřila k panství i vsi Sirotčí Lhota, Markova Lhota, část Lechotic a neznámá

ves Thussob. Panství neprodávaly nikomu jinému
než tehdejšímu moravskému markraběti Karlu.
Dne 19. dubna 1342 byly na hradě Brumově
vyhotoveny dvě listiny, na kterých byly přivěšeny
pečeti markraběte Karla. Z první listiny je možno
vyčíst, že markrabě Karel dosvědčuje, že obě vdovy postoupily majetek po svých manželích dětem
zemřelého Bohuše a jeho manželky Anky – Rackovi, Pardusovi a Ješkovi.
Ve druhé listině pak stojí: „My, Karel, pána krále
českého prvorozený syn markrabě moravský, touto listinou všem dáváme ve známost, že počestné
matrony paní Gilka, vdova po Račkovi ze Žeranovic a Anka, vdova po Bohušovi, synovi výše
řečeného Račka, jménem svým a svých dědiců,
nám řádně a rozumně prodaly hrad a vesnici Žeranovice, spolu s níže zapsanými vesnicemi……“.
Kupní cena činila 300 marek pražských moravské
váhy. Obě vdovy byly na hradě Brumově přivěšení
pečetí na listiny přítomny, a tedy s markrabětem
Karlem se osobně setkaly. Kupní cena měla být
splacena v několika splátkách a jako zástava byl
oběma vdovám a jejím potomkům udělen statek
o dvou poplužích v Uherském Brodě.
Proč se k této koupi markrabě Karel rozhodl,
nevíme. Možná zamýšlel vytvořit v okolí hradu
Lukova velké královské panství (domínium). Ovšem z tohoto záměru asi brzy sešlo, protože už
v roce 1349 jsou opět pány na Lukově a i na Žeranovicích Šternberkové.
Jan Dúbravčík

Z NAŠÍ OBECNÍ KNIHOVNY
ZÁJEMCŮM O VLASTIVĚDNÉ PUBLIKACE
Z NAŠEHO KRAJE NABÍZÍME K PŘEČTENÍ
NOVINKY:
• Šuláková Marie: Příběhy našich kronik (z MAS
partnerství Moštěnka)

Obecní knihovna má připraveno pro zájemce mnoho dalších regionálních titulů. V současné době je
v oblibě kniha:
• Vyňuchal Antonín: Žeranovice – dokument nemovitostí obce Žeranovice

• Peck Eduard: Okresní hejtmanství HOLEŠOVSKÉ

70. VÝROČÍ ÚMRTÍ
Dne 11.1. 1946 zemřel žeranovický rodák Dokoupil
Antonín (nar. 13. 6. 1881), farář a děkan v Kvasicích,
teologický spisovatel, autor životopisů světců a dějin
papežů, překladatel náboženské literatury z latiny
a italštiny.
Dílo: Sv. otec Pius XI., Světec Don Bosco, trojdílná
publikace Papežové.
Používal pseudonym P. Alberti

• Střípky z historie Holešovska III (Sborník Vlastivědného kroužku Holešov 2015)
• Pokluda Zdeněk: Zámek Holešov – minulost a přítomnost
• Olšina Miroslav: Holešovské ulice – jak je známe
i neznáme
• Holík, Janiš, Langová, Vrla: Hrad Lukov – proměny opevněného sídla

Odstrčilová Jarmila, knihovnice
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HASIČI
HASIČSKÁ DRAKIÁDA

soutěže děti dostaly nějakou tu sladkost, dospělí si
přišli taky na své. Ti popíjeli teplý čaj nebo svařák.
Pro všechny pak bylo připravené i pohoštění v podobě párku s rohlíkem. Vše bylo zdarma, a kdo chtěl,
přispěl do dobrovolné kasičky. Ještě před koncem celé
akce jsme vyhodnotili nejhezčího vlastnoručně vyrobeného draka. Těch se sešlo 26 a jeden byl hezčí než
druhý. Na úplný konec jsme vypustili héliové balonky, na které si každý přivázal své tajné přání a věřím,
že spoustě z nich se i splnilo. Děkuji všem, kteří se na
akci podíleli a hlavně všem, co přišli a podpořili nás
svou účasti. Všem moc děkuji.

Hasičská drakiáda je nedílnou součástí podzimu.
Letos tomu nebylo jinak. Již s ranním rozbřeskem
jsme začali s přípravou této akce. A vypadalo to, že
konečně po pár letech bude i foukat vítr. Vše pak vypuklo ve 14 hodin, kdy se sešli letci všech věkových
kategorii. Ovšem mělo to malinký nedostatek, a to
ten, že foukat přestalo. Ale ani tato zrada nikoho neodradila, byl nasazen lidský pohon a díky rychlému
běhu se draci nesli do výšin. Poté, co se všichni dostatečně vyběhali, byl připravený program, který nabízel
například hry pro děti nebo lukostřelbu. Za všechny

VÁNOČNÍ JARMARK
Každým rokem přispíváme i my svým dílem na
vánoční jarmark. Naši mladí hasiči za pomoci vedoucích a rodičů vytvořili různé ozdoby a přáníčka
k Vánocům, které jsme pak odnesli na dobročinný
jarmark. Letos jsme vyrobili i velkého sněhuláka, který nikdy neroztaje. A ten měl také asi největší úspěch.
Ale hlavně jsme rádi, že podpoříme dobrou věc a za to
ta trocha úsilí stojí.

VÝLET ZA VÁNOČNÍ VÝZDOBOU
DO KATEŘINIC
První adventní nedělí se zapaluje první svíčka na
adventním věnci a rozsvěcí se vánoční výzdoba. Proto
jsme s naší mládeží vyrazili do Kateřinic, kde se nachází jeden z nejkrásněji vyzdobených domů v širokém okolí. Po příjezdu všem přecházel z té krasy zrak.
Všude blikala a svítila vánoční světla, ze střechy visely
rampouchy a vše krásně zářilo. Když jsme se ptali majitele, kolik je použil svíček, tak nám nebyl ani schopen
odpovědět. Ale říkal, že příprava té krásy trvala celé
tři měsíce, a když se vše rozvití, tak že si nemůže ani
uvařit čaj v konvici, protože vyletí pojistky. Ale za tu
krasu to stojí a těm, co se tam ještě nebyli podívat, tak
doporučuji. Sám jsem zvědavý, co příští rok přibude.
4

ZAKRMOVÁNÍ ZVĚŘE

vezmou jablka, mrkev, žaludy a obilí a jdou ke krmelcům, kde vše připraví zvěři tak, aby měla co
v zimním období jíst. Je to jen maličkost, ale třeba
to v té mládeži vzbudí aspoň trochu zájmu o naši
krásnou krajinu.

Kroužek mladých hasičů není jenom o „hasičině“, ale je to i o vztahu k přírodě. Proto každoročně za doprovodu zkušeného myslivce chodíme
k Hrádku zakrmovat zvěř. Děti i dospělí si s sebou

UKONČENÍ SEZONY
Stejně jako všem, tak i nám končí hasičská sezóna
a přichází odpočinek, aby mohla na jaře začít sezóna
nová. Nejprve měli ukončení muži, kdy si na výletišti
v naší hospůdce narazili bečku a na grilu si udělali něco
dobrého k snědku. Poté byla zhodnocena celá sezona
a vymýšlelo se, co do té nové vylepšit. Naši mladí hasiči
si udělali ukončenou na zbrojnici, kam každý přinesl
něco dobrého k snědku. My jsme pak všem poděkovali
za jejich snahu v uplynulé sezoně a všichni dostali me-

daile za reprezentaci našeho sboru a obce. Sice ani na
jednom závodě nevyhráli, ale přesto si zaslouží velkou
pochvalu. Za největší úspěch považuji závody v Rackové, kde jsme se umístili se ztrátou jedné sekundy na
4. místě z 26 závodních družstev. Nakonec nechybělo
„šampáňo“ – samozřejmě to dětské. Vše jsme zakončili
veselou diskotékou, která trvala k radosti všech mládežníků až do nočních hodin.

VÝROČNÍ SCHŮZE SBORU

malinko odbočil. Na schůzi jsme kromě zhodnocení
roku předali vyznamenání našim členům a mládeži
jsme předali sladkou odměnu. Jen pro zajímavost: věkový průměr našeho sboru je 24 let a není se co divit,
k dnešnímu dni máme celkem 71 členů, z toho 41 členů mladších 18 let. V závěrečné řeči jsme si všichni
společně popřáli, ať nemáme žádné požáry a popřáli si vše nejlepší do nového roku a totéž přeji i všem
spoluobčanům a děkuji jim za jejich podporu, kterou
nám dávají najevo tím, že se hojně účastní našich akcí.

Již v novém roce jsme zhodnotili uplynulý rok
2015, něco se povedlo a něco se nepovedlo. Na výroční schůzi jsme pozvali i hosty z okolních sborů,
naší mládež a zástupce místních spolků. Zde bych
rád poděkoval spolku žen, protože ženy jako jediné
přijaly naše pozvání. Za to jim velice děkuji. Nevím,
čím to je, ale u nás spolky zkrátka nedrží pohromadě
a je to škoda, protože společně by se dalo mnohem
více udělat pro naši obec a nejen pro ni. To jsem ale

A PAK ŽE NEROSTOU…
„Malá ukázka toho, že i u nás ve smrčí se v listopadu
dalo najít větší než malé množství hub. Úspěšnými a spokojenými sběrateli byli chlapi Raďa a Radim Totkovi.“
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI
PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU

kovat za to, co se nám v roce 2015 povedlo. Na místě
je také poděkování všem, kdo se podíleli na výzdobě
oltáře a těm, kdo se zhostili přinášení darů a čtení komentáře liturgického průvodu.

V neděli 20. 9. jsme při mši svaté děkovali za úrodu,
kterou jsme s Boží pomocí vypěstovali. Při přinášení
darů jsme každý z nás alespoň v duchu mohli podě-

BIŘMOVÁNÍ

dary a kytici panu biskupovi, otci Antonínovi a kněžím. Velký dík patří zpěvákům, panu varhaníkovi,
ministrantům, kostelníkům. Přátelské setkání biskupa P. Josefa s biřmovanci a jejich kmotry pokračovalo
v Zámecké restauraci, kde se sešli u slavnostního oběda. P. Josef Hrdlička připomenul biřmovancům, aby
si každý našel své poslání a službu ve farnosti, skrze
něj by farníkům předal ovoce darů Ducha Svatého.

V sobotu 24. 10. 2015 se v kostele sv. Vavřince konala mše svatá spojená s udělováním svátosti biřmování.
V pátek večer se biřmovanci, jejich kmotři i ostatní
farníci mohli na tuto slavnost duchovně připravit
vigilií spojenou s kající pobožností. V sobotu jsme
biřmovanci, kmotři a my, farníci, přivítali světícího
biskupa P. Josefa Hrdličku. Mši svatou s otcem biskupem Josefem koncelebrovali P. Antonín, P.
Marek Výleta z farnosti
Prusinovice a P. Jacek
Brończyk, kaplan holešovské farnosti. Všem,
kteří se zúčastnili slavnostní mše svaté, děkujeme. Moc děkujeme
rodičům biřmovanců,
kteří připravili, krásné
zázemí pro tuto slavnost, všem kteří zajistili květinovou výzdobu,

DUŠIČKY

sešli v kostele sv. Vavřince, odkud po modlitbách spojených s bohoslužbou slova, vyrazil průvod se svíčkami na místní hřbitov k uctění památky zemřelých.

Začátek listopadu tradičně patří vzpomínce na
všechny zemřelé. Prvního listopadu v 15:15 jsme se

ADVENT
Ve čtvrtek před první nedělí adventní se děti z naší
farnosti spolu s rodiči setkali v žeranovické škole při
výrobě adventních věnců. Ještě v sobotu v předvečer
první neděle adventní jsme se sešli na vigílii, na které
jsme modlitby věnovali úctě za počatý lidský život.

Při ranní mši svaté na první neděli adventní otec Antonín posvětil adventní věnce, které jsme si donesli, aby
nám v našich domovech symbolizovaly jednotu a Boží
přítomnost. A prodejem misijního koláče jsme se navnadili na odpolední dobročinný jarmark. Jarmark se
opět uskutečnil ve spolupráci s obcí Žeranovice. Velice si vážíme toho, že mezi nás zavítala sestra Luisa,
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starající se o misijní dílo v olomoucké arcidiecézi.
Děkujeme všem srdečným a obětavým lidem, kteří přispěli svými výrobky, dary a hlavně svým drahocenným časem, abychom opět měli co nabídnout
k prodeji. Zvláště pak děkujeme dětem z místní školy a mladým hasičům, za krásné, originální, ručně
dělané výrobky. Prodeje se zhostili členové pastorač-

ní rady, dívky z řad
biřmovanců a ostatní dobrovolníci, vám
všem patří velký dík.
Děkujeme těm, kteří
připravovali občerstvení. Výtěžek poputuje chudým lidem
a opuštěným dětem
na Srí Lanku.
V postní době každé středeční ráno již
v 6:30 hodin jsme se
spolu s dětmi scházeli u rorátních mší
svatých. Všem, kteří
ráno ještě za tmy putovali do kostela, patří velký obdiv.
Čtvrtého prosince při páteční mši svaté se v našem kostele zastavil sv. Mikuláš. Potom, co otec promluvil k dětem, a připomněl jim život sv. Mikuláše,
se děti pochlubily Mikuláši svým dobrým skutkem
a dostaly od něj dárkový balíček.

VÁNOCE

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Vánoce nám začali 24. prosince půlnoční mší svatou. Následně se celá farnost sešla na sváteční mši svaté
na Boží hod vánoční. Na svátek sv. Štěpána otec Antonín uděloval svátost pomazání nemocných. Následující
neděli, na svátek sv. Rodiny, manželé obnovili své manželské sliby. Myslíme, že již loňské Vánoce jsme prožili
pokojně s Božím požehnáním a láskou narozeného Betlémského dítěte. Děkujeme všem, kteří se o Vánocích
podíleli na přípravě liturgie mší svatých: kostelníkům,
ministrantům, lektorům, zpěvákům, panu varhaníkovi. Velký dík patří těm, kteří skládali náš fenomenální
betlém a těm, kteří kostel uklízeli a vyzdobili vánoční
výzdobou. Děkujeme a těšíme se na spolupráci a Boží
působení v roce 2016.

V sobotu 9. 1. 2016 se v celém holešovském děkanátu pořádala Tříkrálová sbírka České katolické charity.
Ačkoli náhlé náledí znepříjemňovalo našim koledníkům cestu a ohrožovalo jejich zdraví, oni to nevzdali
a neohroženě pokračovali dál. Děti se klouzaly a počítaly si pády, vedoucí skupinek s rodiči trnuli strachem.
Naštěstí se nikomu nic nestalo. Děkujeme všem koledníkům, jejich rodičům, vedoucím skupinek a hlavně
vám, kteří jste koledníkům otevřeli dveře a nemalým
darem přispěli. Děkujeme i obecnímu úřadu za zajištění pohoštění po Tříkrálové sbírce.

NAPOJENÍ SAKRISTIE KOSTELA
NA VODOVOD
Za finančního přispění farníků, obcí Žeranovice,
Racková a Horní Lapač a jednotlivých dárců jsme
mohli nově vybudovat vodovod v sakristii kostela sv.
Vavřince a na toaletách, které byly rekonstruovány
na místě původních suchých záchodů. Stavební práce prováděla firma Studny Paleníček. Moc děkujeme
všem, kteří na stavbu přispěli finančními dary a také
se za dokončení prací modlili.

VÁNOČNÍ KONCERTY
27. 12. 2015 se v kostele sv. Vavřince uskutečnil
koncert folklórního souboru Jabloňka z Martinic.
Jabloňka je soubor dětí pod vedením paní Brázdilové a paní Zrníkové. Předvedli krásné vánoční pásmo
zpěvů a recitací.
V novém roce 3. ledna jsme se zaposlouchali do vánočních písní Tříkrálového koncertu v podání scholy
z farnosti Slatinice u Olomouce.
Nejen, že nám hosté zazpívali, ale i my jsme si
s nimi mohli zazpívat známé vánoční koledy z kancionálu a radovat se z vánoční atmosféry. Koncerty
přispěly k hlubšímu a intenzivnějšímu duchovnímu
prožití vánoční atmosféry. Děkujeme vám všem, za
vřelé přijetí hudebníků a zpěváků.

CO NÁŠ VE FARNOSTI ČEKÁ:
Farní den – březen 2016
Misijní koláč – 13. 3. 2016 a 5. 6. 2016
Farní pouť na sv. Hostýn – 26. 6. 2016
Svatovavřinecké hody – 7. 8. 2016
Otec Antonín a pastorační rada
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MYSLIVECKÝ PODZIM
Přestože je u mnoha z nás podzimní období
vnímáno jako pochmurné, pro většinu ,,opravdových myslivců,, je obdobím radosti. V přírodě
vše, co bylo do té chvíle zelené, mění své barvy v
duchu žluté, červené, hnědé a jejich vzájemných
kombinací. Záměrně používám termín opravdový myslivec, protože jsme bohužel někdy veřejností házeni do jednoho pytle s pouhými lovci,
kteří nemají směrem k přírodě a zvěři v ní žádné
povinnosti, jen zaplatit za možnost lovu a ten pak
realizovat. Jistě je to světový fenomén, člověk byl,
je a bude lovcem, ale u opravdového myslivce zastupuje samotný lov pouze procenta z celkového
času, stráveného při péči o přírodu kolem nás.
Poslední společnou brigádou před podzimními
hony pro nás byla tradičně sklizeň krmné řepy.
Tu pěstujeme jako krmivo s obrovským obsahem
vody, kterou zvěř, zvlášť v posledních bezesrážkových letech ve vyschlých potocích a ránech bez
rosy, nemá. Zároveň je naše řepné políčko jedna z
mála ploch s omezenou nebo žádnou chemizací a
umožňuje tak zvěři příjem zelené i hmyzí potravy
nezasažené pesticidními prostředky. Pryč jsou již
doby, kdy takové starosti nemuseli myslivci řešit,
protože v krajině byly mokřady, nebyly zmeliorovány malé vodní toky a u každé polní cesty byla
záhumenka s řepou.
I přes všechny negativní změny, které zvěř v našich honitbách zasáhly, se během posledních let
daří mírně zvyšovat stavy zajíce, což nás všechny
alespoň trochu hřeje. Vrací nám to stovky hodin
odpracovaných při péči o životní prostředí zvěře,
lovu škodné a zimním přikrmování. Bohužel po
několika letech zvyšujícího se stavu bažantů se
poslední dva roky potýkáme s extrémně nízkým
stavem slepic, a jak všichni dobře víme, kohout
nám vejce nevysedí. I proto jsme v loňském roce
zrušili původně plánovaný listopadový hon a veškerou přípravu směřovali na hlavní hon, který se
konal tradičně první prosincový víkend. Po deštivém listopadovém počasí se na nás nebe usmálo
a první prosincovou sobotu jsme se s kamarády,
kolegy a příznivci sešli tradičně v obecním sále.
Po mnoha letech jsme první leč zahájili jednou
polní lečí na zajíce, která nás příjemně překvapila. Řada myslivců a honců procházela oranicí za
Třešňovými sady a obavy našeho hospodáře, zda
nebude tato leč fiasko, vzaly rychle za své. V kole
pobíhalo víc jak 10 zajíců, z nichž většina zůstala

jako základ chovu pro další rok. Následující leče
jsme již tradičně provedli v obecním lese a za doprovodu trubačů se uchýlili k prostorům myslivecké chaty na svačinu a čaj. V té chvíli jsme ještě
netušili, jaké zážitky nás čekají po svačině. V těsné blízkosti chaty následovala další leč, kde nás
překvapila liška a nebýt našich čtyřnohých psích
pomocníků, tak by se nám ji v náročném a hustém lesním porostu jistě nepodařilo ulovit. Vůbec
jsme však nečekali, že v následující leči ve Stráni překvapíme další lišku. I tu se nám podařilo
ulovit a plni zážitků jsme se vydali do zámecké
zahrady, kde jsme za plápolání ohňů a zvuku lesnic vzdal holt ulovené zvěři slavnostním výřadem
a poděkovali bohyni lovu Dianě za krásný den
strávený v honitbě Žeranovice. Po výřadu jsme se
odebrali zpět do sálu, kde jsme po večeři vyhlásili krále honu, při jehož příležitosti poblahopřál
nejdříve narozený z domácích členů pan Ladislav
Bezděčík šťastným lovcům lišek a dozvěděli jsme
se, že naposledy byly v Žeranovicích na jednom
honu uloveny dvě lišky v roce 1974, což je dlouhých 41 let nazpět. Král honu po svém korunování měl výsostné právo přísedícího u mysliveckého
soudu, který spravedlivě, ale zábavně potrestal ty
z nás, kteří se provinili proti mysliveckým tradicím a zvykům.
Rozloučení s mysliveckém rokem se tradičně
koná 26. prosince, kdy se v ranních hodinách scházíme s příznivci na myslivecké chatě, abychom
narušili vánoční přejídání účastí na Štěpánském
honu. Tento hon je velmi oblíbený u nás všech,
jelikož se celý koná v uvolněné vánoční atmosféře,
přátelském duchu a spíše než o lovu, už je o setkávání. Bohužel jak jsme byli úspěšní v lovu lišek na
prvním honu, tak jsme na tom štěpánském úplně
pohořeli. Taktéž se nám podařilo zastihnout v lečích dvě lišky, ale tentokrát to byly kmotry, které
nás převezly. Ale i to patří k myslivosti a dělá ji to
tak krásnou, jak ve skutečnosti je. Při závěrečném
troubení před mysliveckou chatou jsme naposledy
smekli klobouky před ulovenou zvěří, popřáli si
vše nejlepší v novém roce a odebrali se do chaty se
spokojeným pocitem, že byť jsme něco málo ulovili, tak jsme početním stavům zvěře rozhodně
neublížili. Můžeme se zase těšit na to, že po tuhé
zimě budeme sledovat spolu se svěží jarní zelení
mladé bažanty, zajíce, koroptve, srnčata a mnoho
dalších krásných zvířat v naší krajině.
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STATISTIKA OBYVATEL ZA ROK 2015
KE DNI 1. 1. 2016 MĚLY ŽERANOVICE 771 OBYVATEL (K 1. 1. 2015 BYL POČET OBYVATEL 766)

V ROCE 2015
015 ZEMŘELI

V ROCE 2015 SE NARODILI

Mezírka Sv
Svatopluk

Konečná Šarlota

Doležel Václav

Andrýsková Eliška

Navrátill M
Miroslav

Fux Matěj

Andrýsková
kov Jiřina

Klimková Zuzana

Jakubík
ík V
Václav

Žůřek Václav
Šimčíková Františka

V ŹERANOVICÍCH ZNĚLY HARMONIKY
S roční přestávkou byl v Žeranovicích opět
uspořádán Sraz harmonikářů a heligonkářů. Finančně akci podpořil také Zlínský kraj, hlavní
podíl na organizaci ale nese obecní zastupitelstvo

své umění přijel také nejmladší účastník akce,
kterým byl teprve šestiletý Filip Studénka z Fryštáku. Za svou snahu a talent zaslouženě sklidil
velké ovace.
Jak zaznělo v úvodu akce, s harmonikou je svět
hned veselejší. Tento úžasný nástroj totiž dokáže
nahradit celou kapelu a je tak velmi často využíspolečně s místními občany. Tato tradice je mezi
hudebníky velmi oblíbenou, což se potvrdilo také
vysokou účastí, kdy dorazily téměř čtyři desítky
umělců hrajících na harmoniky a heligonky. Někteří se do malé obce nedaleko Holešova vypravili mnohdy ze stokilometrových dálek. „Tentokrát
jsme přivítali harmonikáře a heligonkáře z Moravy a ze Slovenska. Nejblíže to k nám měl náš
domácí muzikant, pan Andrýsek. Nejdelší cestu
pak absolvoval pan Šálka ze slovenské Čimhové,
ten ujel neuvěřitelných 229 kilometrů,“ uvedl jeden z pořadatelů. Potěšit posluchače a představit
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ván pro oživení společenských akcí. Harmonika
svými tklivými tóny však dokáže navodit také
atmosféru velmi smutnou, o čemž se účastníci
setkání taktéž jednou přesvědčili. Většina odpoledne se ale nesla v radostném duchu v rytmu
různých českých valčíků a polek. Při prezentaci
jednotlivých hudebníků se publikum nejednou
rozezpívalo nebo dokonce roztančilo. Moderátorka akce se také přesvědčila, že není úplně snadné
rozjeté a rozvášněné muzikanty takzvaně „ukočírovat“. Jakmile se jednou rozehrají a publikum
vypadá spokojeně, nejraději by pódium vůbec neopouštěli. Závěrečná exhibice byla proto opravdu
téměř nekonečná. „Snad si setkání v Žeranovicích
užili jak všichni harmonikáři, tak i naši spoluobčané a milí hosté,“ věří pořadatelé z řad obecních
zastupitelů a přátel hudby. V pořadí teprve druhý
ročník Setkání harmonikářů a heligonkářů měl
obrovský úspěch, a to hlavně u těch, kteří milují
krásnou českou písničku, a kteří nosí tento obdivuhodný hudební nástroj v srdci.

STŘÍPKY Z HISTORIE OBCE
Zvon - Sv. VAVŘINEC byl dovezen a uložen
v kostele před lavicemi na epištolní straně až do
svěcení. Svěcení zvonu se konalo v sobotu 3. května 1986 při mši svaté.

ZVON VAVŘINEC V MÍSTNÍM KOSTELE
Zvon je odvěký průvodce člověka všemi jeho
dny od zrození až ke smrti. Posel zpráv, hudební
nástroj i umělecké dílo. Svědek své doby a nositel odkazu příštím pokolením. Zvon je zhmotnění víry, vůle i touhy.

O vyzvednutí a instalaci zvonu se zasloužili
farníci. Zvon „Vavřinec“ byl připojen na amatérský elektrický pohon, který v roce 2012 byl nahrazen profesionálním automatickým elektrickým
připojením současně se zvonem „Václav“. Byla
provedena synchronizace zvonění obou zvonů
současně.

Pro kostel sv. Vavřince v Žeranovicích byl před
30 lety v prosinci r. 1985 odlit nový zvon ve zvonařské
dílně v Brodku u Přerova. Zvonařská dílna Dytrychových je dnes již vedená představitelkou třetí rodinné generace, paní Leticií Vránovou – Dytrychovou.
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Poznámka:

V Žeranovském kostele je to historicky 7. zvon
který byl instalován v novém kostele.

Pokud si chcete poslechnout zvony za provozu
i s videem volte ve vyhledávači YouTube:
/ boroko zeranovice /

1. Zvon „SANKTUSNÍK“ L. P. 1601, přemístěn
z původního kostela slouží dodnes v malé věžičce
(15kg)
2. Zvon „POLEDŇÁK“ L. P. 1838, přemístěn
z původního kostela, skonfiskován v 1. sv. válce
– nevrátil se (67kg)
3. Zvon „UMÍRÁČEK“ L. P. 1654, přemístěn
z původního kostela, skonfiskován v 1. sv. válce
– nevrátil se (6kg)
4. Zvon „VÁCLAV“ L. P. 1631, pochází z Hulína
věnován farářem Potůčkem v roce 1895, skonfiskován pro 2.sv. válku, vrátil se a slouží dodnes – je
osazen ve velké věži. (370kg)
1. Zvon „CYRYL A METOD“ L. P. 1930, skonfiskován pro 2.sv. válku, nevrátil se. (784kg)
6. Zvon „MARIA“ L. P. 1930, skonfiskován pro
2. sv. válku, nevrátil se. (22kg)
7. Zvon „VAVŘINEC“ L. P. 1985, v roce 2012 provedeno profesionální připojení na el. pohon, slouží
dodnes – je osazen ve velké věži (320kg)

Nebo přímý odkaz je:
https://www.youtube.com/watch?v=FEgct-mYwMY
Prosba:
Žádám spoluobčany, zejména pamětníky, spolky
a organizace v obci aby mi poskytli jakékoliv dokumenty k zapracování retrospektivního zápisu
kroniky v období let 2003-2015. Uvítám jakýkoliv
příběh písemný, ústní, fotografie, doklady, statistiky, videa, projekty, pozůstalosti apod. Prostě
vše co by jste chtěli z tohoto období zaznamenat
příštím generacím – na formě zápisu nebo přílohy
se dohodneme.
Historii Žeranovských zvonů z dostupných podkladů zpracoval kronikář obce Žeranovice Antonín
Václav Vyňuchal.
(mobil: 777 104 630, e-mail: vynuchal@parita.cz)

duben 1986 (instalace zvonu) P. Raška, Čáp, Odstrčil, Němec, Hradil, Hotařík, Kolář, Horák, Petráš, Zapletal, chybí Klimek
Na zvonu je reliéf sv. Vavřince a betlémských neviňátek s nápisem: Svatý jáhne při nás stůj u Ježíše oroduj. Žeranovice LP 1985
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti 60 let:
Brázdilová Jiřina
Kain Jindřich
Šimčík František

Jubilanti 80 let:
Gořalíková Emilie

Jubilanti 70 let:
Panáček Josef
Klimková Eva
Totková Marta
Vojáček Josef
Řihák Antonín
Andrýsková Marie
Zavadilová Věra

Narození:
Žůrek Václav
Šimčíková Františka
Úmrtí:
Jakubík Václav
Konečná Marie
Drahotuský Drahomír

NAŠI OBEC ZAPLAVILI SUPERHRDINOVÉ
Podle pradávných tradic bývalo vyvrcholením masopustu úterý před popeleční středou. Na bujaré veselí si
naši předkové velmi potrpěli, rozpustile tancovali a jedli
a pili, co hrdlo ráčí. Z praktických důvodů bývá v dnešní

jsme parta hrdinů, zachráníme dědinu!“ se tedy do ulic
obce vydalo několik Supermanů, Batmanů, Spidermanů
a dalších nadpřirozených a výjimečných bytostí s mimořádnými schopnostmi. Pořadatelé se také s nadhledem podívali na světovou situaci a vtipně pojali problém
uprchlické krize a islamistické invaze. U každého domu
byla věnována hudební chvilka pro tanec medvěda
s paní domu, poté proběhl nábor do týmu superhrdinů
a nakonec přišli na řadu neodbytní obchodníci. Průvod
masek se na svou celodenní a náročnou pouť vydal kolem deváté hodiny ranní a zakončil ji v centru obce zároveň se soumrakem. Masky byly za svou výdrž a nápaditost odměněny domácími koblihami, sladkostmi a ty
plnoleté samozřejmě také kvalitní domácí slivovicí.

době masopust nebo fašank pořádán v sobotu, aby zúčastněné „maškary“ do pondělka zvládly návrat do reality. Vodění medvěda dodržujeme také u nás v obci, kde
ústřední postavou, jak napovídá samotný název tradice,

Tiráž:
Žeranovják vydává obec Žeranovice pod
redakčním vedením Hanky Helsnerové
Náklad: 260 kusů
e-mail: zeranovice@volny.cz, www.zeranovice.cz

je medvěd s medvědářem. Pravidelně nechybí ani další
obvyklé masky jako například pekař, četník nebo vodník. Zvláštností obce Žeranovice je ale novodobá tradice, kdy si mladí hasiči a jejich vedoucí určí téma, kterého
se potom drží při akcích po celý rok. Téma pro letošní
rok jsou Avengers neboli Superhrdinové. S heslem „My

Grafická úprava: Pavel Řihák
Tisk: HART PRESS spol. s r.o.
Výtisk neprošel jazykovou korekturou.
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