obce Žeranovice

Žeranovják
Milí spoluobčané,
zdravím vás všechny v novém roce prostřednictvím letošního prvního čísla časopisu Žeranovják. Uběhly tři měsíce, které sice nebyly
příliš mrazivé (až na pár výjimek), ale i tak byly malinko zdlouhavé
a zima ne a ne pustit jaro ke slovu. Ale kdyby nebyla zima, nikdy
bychom neuměli jaro náležitě ocenit. Naštěstí jsme se ale dočkali
a jarní sluníčko už nás začíná pěkně hřát, příroda se probouzí a lidé
vybíhají do zahrádek. Pod nohama máme konečně zase zelenou
trávu a nad hlavou blankytně modrou oblohu. Co víc si jen můžeme
přát? Snad jen to, abychom si tohle všechno mohli užívat ve zdraví
společně se svými blízkými. A abychom si vůbec našli čas na to si
tyto krásy užívat. Jistě se v nás také probudila nová energie, tak ji
nenechme zase vyprchat a využijme každý kousek z ní, plňme si sny,
přijímejme výzvy a buďme tady nejenom pro sebe, ale i pro ostatní.
Ať máme vždy jasno v tom, do čeho chceme svou energii investovat. Protože jen to, do čeho jsme ochotni naši energii vložit, má pro
nás opravdový smysl. Přeji vám krásné a spokojené jarní dny.
Hana Helsnerová
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INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA
Od posledního vydání Žerano- zpracování projektové dokumenvjáka se uskutečnila dvě veřejná tace na opravu elektroinstalace
jednání Zastupitelstva obce Žera- v I. patře zámku.
novice.
Hlavním bodem 21. zasedání koVe středu 20. prosince 2017 pro- naného ve čtvrtek 8. března bylo
běhlo 20. zasedání, na kterém hlasování o nejdůležitějším dozastupitelé mimo jiné schválili uza- kumentu pro hospodaření obce,
vření smlouvy o nájmu a smlouvy rozpočtu na rok 2018. Zastupitelé
o smlouvě budoucí o zřízení věc- schválili předpokládané příjmy ve
ného břemene s Povodím Moravy výši 12 334 950,- Kč a výdaje 17
na pozemky pod plánovanou pří- 016 950,- Kč se schodkem 4 682
jezdovou komunikací k Třešňovým 000,- Kč, který bude uhrazen z fisadům. Dále na základě smlouvy, nanční rezervy vytvořené v předschválené rovněž na této schůzi, chozích letech, bez nutnosti brát si
provedla firma Šimčík zateple- úvěr. Zastupitelstvo mimo jiné rovní stropu budovy mateřské školy něž poskytlo příspěvek na provoz
a tím by už v tomto zimním ob- základní a mateřské školy v částce
dobí mělo dojít k úspoře nákla- 680 000,- Kč a odsouhlasilo přijedů na spotřebu energií. Také byl tí dotace od Zlínského kraje pro
projednán plán inventur obecního obec na výstroj pro jednotku SDH
majetku za rok 2017 a smlouva na v hodnotě do 50 000,- Kč.

V dalších bodech jednání byly
např. schváleny smlouvy o dílo na
výrobu a montáž nových vnitřních
hliníkových dveří na Sále u Sedlářů za 47 190,- Kč včetně DPH,
které jsou již v provozu a na výměnu oken a dveří v přízemí zámku
v ceně 440 950,- Kč bez DPH.
V současné době probíhá II. etapa
rekonstrukce žeranovického zámku. Pracovníci firmy RAPOS Holešov obnoví fasádu, opraví střechu
na věži, kamenné prvky a cimbuří.
Celková hodnota této zakázky činí
2 003 502,- Kč bez DPH.
Kompletní text zápisu ze všech veřejných zasedání tohoto volebního
období je k dispozici na internetových stránkách:
www.zeranovice.cz.

OBECNÍ KNIHOVNA
Nevlídné počasí zimních měsíců pomalu končí. Sice nadchlo málokoho, ale má jednu neocenitelnou výhodu.
Je jako stvořené pro útulné chvíle s šálkem čaje nebo kávy a dobrou knihou. Mnoho takových chvil a milých
čtenářských zážitků i v období prosluněných dnů vám přeje vaše knihovnice.
A protože počátek nového roku je obdobím bilancování, nabízím vám k nahlédnutí několik statistických údajů za uplynulý rok.

ROK 2017
Počet knih ve volném výběru 2603 + 4 dokumenty kartogr.

Z toho

Knihy z výměnného fondu

365

návštěvy půjčovny		

1010

Počet odebíraných časopisů

4

využívající internet		

163

Nových knih			138

návšt.kulturních akcí

130

Počet registrovaných čtenářů 149

návšt.on-line služeb		

49

Z toho čtenáři do 15 let věku 67

Výpůjčky knih a časopisů

4385

Počet návštěv webové		
stránky knihovny

460

Návštěvníci knihovny		

1352

Jarmila Odstrčilová, knihovnice
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OBECNÍ KNIHOVNA
Kulturní akce pro veřejnost
Čtení při svíčkách – akce pro Spolek žen: Čtení z knihy Jana Juráně Vzpomínky
Pasování prvňáčků na čtenáře – zavedení nové tradice
Pět návštěv žáků Školní družiny
knihy s tématikou „Jaro“, orientace v knihovně
kniha Podhostýnské pověsti, historie obce, letecké snímky obce, místní pověsti
kniha Brunclík a lev, národní pověsti
Hádej - knihy hádanek, hádanky podle obrázků
Řemeslo má zlaté dno – dobové fotografie obce, knihy Řemesla, Řemesla našich předků
Knihovna má 2 počítače s připojením na internet.
V prostorách knihovny je také WiFi připojení. Pro
uživatele jsou k dispozici 2 tiskárny.

tiny. K výzdobě zdí byly vyrobeny zvětšeniny nových
leteckých snímků obce.

Těšíme se na vaši návštěvu v knihovně. Máme vám
V roce 2017 byly zakoupeny: pojízdná oboustranná co nabídnout! Veškeré knihovnické služby jsou zdarmagnetická tabule, regálek na časopisy a panel k vy- ma. Více o knihovně si můžete přečíst na obecních
užití na propagaci. Pořízeny byly nové záclony a kvě- webových stránkách.
Jarmila Odstrčilová, knihovnice

VÝZVA K OSLAVÁM VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
Na začátku letošního roku jsem byl osloven novinami
Kroměřížský deník ke zpracování podkladů k tématice nového seriálu stránek pro pamětníky „Jak jsme
žili v Československu“. Reportáž z obce Žeranovice zahajovala seriál jako první obec. Z veřejně dostupných
archivních dokumentů, fotografií a vlastní badatelské
činnosti jsem sestavil komentované zajímavosti o životě v obci v období let 1918-1992. Prostudováním
kronikářských záznamů z tohoto období jsem byl sám
překvapen množstvím zaznamenaných zajímavých
událostí, které se v obci uskutečnily.

fotografií a písemných materiálů kterými by chtěli
sami přispět ke zdaru výstavy. Poskytnuté fotografie
(svatby, pohřby, výstavby domů, práce z akcí „Z“, společenské události, činnosti spolků apod.) stejně jako
zajímavé dokumenty (úřední záznamy, rozhodnutí,
potravinové lístky, papírová platidla, směnky smlouvy, pracovní výkazy, výplatní pásky apod.) lze poskytovat do konce července. Papírové dokumenty nafotím, případně naskenuji a okamžitě originály vrátím.
Kontaktovat se můžeme osobně, telefonicky, nebo
e-mailem. Protože Obec je ochotna zapůjčit prostory pro výstavu na zámku, lze uvažovat o zapůjčení
Proto jsem se rozhodl informace si neponechávat drobných předmětů a pomůcek které využívali ke své
sám pro sebe a po dohodě s Obecním úřadem se práci a zábavě naši předkové, případně Vás žádám
chci pokusit sestavit výstavu fotografií a dokumentů o poskytnutí zajímavých soukromých sbírek .
z tohoto období k výročí vzniku Československa. Výstava by zároveň volně navazovala na výstavu „Za- Předem děkuji za součinnost.
žloutlé fotografie“ pořádanou před deseti lety. Vzhledem k návštěvám rodáků v obci, kteří se pravidelně za
svými rodinami scházejí na Vavřinecké hody, předpokronikář Antonín Václav Vyňuchal,
kládám vernisáž v hodové Vavřinecké dny. Chtěl bych
tel. a SMS 777 104 630,
touto výzvou oslovit občany o zapůjčení jakýchkoliv
e-mail: vynuchal@parita.cz
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Začátek roku v naší farnosti tradičně patřil organizování Tříkrálové sbírky. V pátek v předvečer
svátku Tří králů otec Antonín požehnal koledníkům při mši svaté,
aby následující sobotu, právě
6. 1., na svátek Tří Králů, dopoledne vyšli skupinky koledníků do
žeranovických ulic. Tři skupinky
koledníků se letos mohli těšit
z příjemně teplého počasí, na
leden neobvyklého, i z vřelého
uvítání vás, kteří jste jim otevřeli
své domovy. Děkujeme všem koledníkům a vedoucím skupinek.
Boží požehnání vám všem, kteří
jste do sbírky přispěli.
V neděli po svátku Uvedení Páně
do chrámu (Hromnice) byly ve
farnosti představeny děti, které se připravují k přijetí prvního svatého přijímání. Přejeme
dětem a rodičům, aby se dobře
připravili na přijetí této svátosti,
která by v naší farnosti měla být
udělována 27. 5. 2018. Devátého února jsme se mohli spojit
v modlitbách při Adoračním dnu
naší farnosti, který byl ukončen
mší svatou. Velice si vážíme a děkujeme těm, kteří obětovali kousek svého času a napsali se jako

stráž u vystavené monstrance.
Již tradičně jsme slavili svátek
farnosti na radostnou neděli
v postní době, letos tato neděle připadla na 11. 3.. Jako hosté
přijali pozvání P. Stanislav Trčka a Vlasťa Potočný. P. Stanislav
Trčka nám vyprávěl o svém životě, než se stal holešovským
kaplanem. Když nějakou myšlenku nebo vtip řekl jen pár slovy,
bylo to velmi veselé. Myslím, že
za farníky můžu říct, že setkání

s P. Stanislavem bylo příjemné
a radostné. Vlasťu Potočného
farníci znají jako jednoho z bývalých vedoucích farních táborů,
jenže Vlasťa se nám také vrátil
z daleké cesty z Afriky. Podělil se
s námi o své zážitky z cestování
po Keni, Tanzánii a dalších afrických státech, kde pomáhal paní
misionářce Radce. Farníci opět
mohli přispět na chudé děti v misijních zemích zakoupením tomboly. Děkujeme všem, kteří si
tombolu zakoupili, díky vám, se
vybralo více prostředků, než při
tombole v loňském roce. Děkujeme všem, kteří na farní den obětavě přinesli něco dobrého k zakousnutí, i těm kteří svými dárky
přispěli do tomboly. Děkujeme
všem farníkům, kteří se farního
dne zúčastnili a utvořili svou přítomností přátelskou atmosféru.
V neděli 18. 3. jsme uspořádali
v naší farnosti již tradiční misijní
koláč. Děkujeme všem šikovným
a ochotným pekařkám a pekařům za jejich chutné příspěvky.
Výtěžek poputuje chudým dětem v misijních zemích.
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI

CO NÁS VE FARNOSTI ČEKÁ:
17., 18., 20., 21. 4. 2018 (Dobročinný BAZÁREK)
27. 4. (Duchovní obnova s P. Miroslavem Jáně)
12. 5. (Pouť u kapličky sv. Jana Nepomuckého)
27. 5. (První svaté přijímání)
31. 5. (Slavnost Božího Těla)
16. 6. (Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová
kněžská povolání na Velehradě)
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NAŠE ŠKOLA
OHLÉDNUTÍ ZA KONCEM ROKU

výtvarné výchově. Velmi děkujeme pěti maminkám
a babičkám za pomoc při výrobě adventních věnců.
I když se už chystáme na jarní dny a vyhlížíme Veli- Výtěžek z tohoto jarmarku byl předán pro děti do
konoce, nedá mi to si nevzpomenout na mimoškolní Afriky. Letošní výdělek bychom chtěli poslat jinam,
akci během posledního měsíce v kalendářním roce. tak snad to vše vyjde..
Toto období milují všechny děti, proto s nimi připravujeme překvapení pro jejich nejbližší.

Třešinkou na dortu byla besídka pro všechny naše
příznivce v Sále u Sedlářů. Je úžasné mít možnost
Na začátek adventu jsme se vypravili s rodiči a dět- hrát s žáky na takovém místě. Nikoho jsme nevynemi do Brna na lední revue „Popelka na ledě“. Přes chali, do programu „Tvoje tvář má pohádkový hlas“
začáteční šok, že autodopravce na nás zapomněl, se zapojily všechny děti z naší školky a školy. Byli
se nám výlet za kulturou a vánočními trhy v Brně jsme rádi, že jsme je viděli i jinak než jen při učení.
moc líbil. Vše dopadlo dobře, byla zařízena náhradní Vybrali jsme pohádkové písničky a k nim děti naučili
doprava a v Brně na nás se začátkem představení tance. Samozřejmě pomohla opět naše „kouzelná
čekali. Tak jsme si začátek adventu vychutnali. Dě- krabice“ s kostýmy, některé oblečení ušila naše paní
kuji obci za zaplacení dopravy a všem účastníkům za vychovatelka a některé si děti donesly z domu.
podporu a pohodu
S panem ředitelem jsme my, pedagogové i děti,
K rozsvěcování vánočního stromu jsme nachystali pásmo písniček, pranostik i zimních rýmů. Děti
měly krásné kostýmy, někteří rodiče jim je ušili přímo na míru, zbytek oděvů bylo nachystáno ve škole
v naší „kouzelné krabici“. Aby byly děti lépe vidět,
opět nám Dům kultury v Kroměříži půjčil praktikáble
a pan Janál zajistil jejich přepravu. Aby byly děti
dobře slyšet, zajistil pan učitel reprobedny. A aby šlo
děti pohodově sledovat, svítil na ně Jiří Lisý s Maruškou Baierovou
z Říše loutek v Kroměříži. Po představení jste si mohli koupit výrobky, které převážně vytvářela paní vychovatelka s dětmi v družině a my učitelé s dětmi ve

ozdobili sál. Velmi děkuji za půjčení data projektoru
firmě Global Business s.r.o. v Kroměříži, potom do
Rymic Jarkovi a Jirkovi Malošíkovi za půjčení kytar
a bubnů na naše „malé pedagogické“ překvapení
a mému muži i synovi za pomoc při výrobě prezentace a stahování hudby.
Myslím, že se všichni velmi dobře bavili a užili si to
velké „očekávání“.
I když jsme Vánoce doma pro naše rodiny připravovali na poslední chvilku, vše stálo za to.
Za všechny Petra Smolová

KARNEVAL V MŠ
Karneval v mateřské škole se velmi vydařil,
děkujeme maminkám za výzdobu třídy a za
krásné odměny.
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NAŠE ŠKOLA
MASOPUST VE ŠKOLE
Jan Ámos Komenský psal, že nejlepší učení je učení prožitkem. Proto, abychom dětem vysvětlili, co
je Masopust, jsme zvolili masopustní pátek. Děti si
přinesly masky, my jim nachystali vyučovací hodinu
o tomto zvyku. Všichni hravě vyplnili pracovní listy.
A šup si vše vyzkoušet na vlastní kůži. Dopředu jsme
oslovili pár maminek, tatínků, tetiček, strýčků, babiček a dědečků, u kterých jsme se mohli zastavit
a nechat medvěda si zatančit s paní mámou. Myslím,
že pro děti to byl fajn zážitek, krásně recitovaly masopustní báseň, medvědi úžasně tančili s babičkami
i maminkami. Dokonce některé babičky nám řekly, že
se konečně nebály otevřít masopustnímu průvodu
a zatančit si s medvědem. To byl další důvod, proč jsme
Masopust zrealizovali den před místním Masopustem. Děti si uvědomily a prožily tento zvyk obyčejně.
To je odpověď na jednu otázku místní mamince, které se náš nápad s Masopustem nezamlouval. Velmi
bych si vážila, kdybych tento dotaz slyšela osobně
a ne z další ruky. Tak třeba příště.
Všem rodičům děkujeme za nádherné masky a za
úžasné přivítání.
Za všechny ve škole Petra Smolová
OSVĚŽENÍ ANGLICKÉHO JAZYKA
Nevím jak vy, ale mé vzpomínky na povinnou hodinu cizího
jazyky jsou děsivé. Pamatuji si, že jsem si počítala,které věta
ve cvičení na mne padne. Vůbec jsme nekonverzovali, jen četli
a doplňovali cvičení. Natož nějaký poslech či hra. Proto jsem
velmi ráda, že k nám do školy přijel a ještě přijede rodilý mluvčí se svou ženou - Richard a Ivona Dalziel, majitelé ActiveLearning. Dětem se jejich hodina velmi líbila, vůbec se nebály mluvit
a konverzovat. Za co jsem byla velmi ráda. Richard děti pochválil, viděl, že rozumí a nebojí se. Vnímám to i v našich „normálních“ hodinách. A to jsem ráda, že se žáci nebudou bát
kdekoli a cokoli anglicky říci.
CO JEŠTĚ CHYSTÁME?
Přihlásili jsme žáky do soutěží a olympiád. Budeme všem držet palce v matematice, přírodovědě,
tělesné výchově a angličtině. Během měsíce května připravujeme BESÍDKU PRO MAMINKY, zúčastníme se soutěží s našim divadlem. Tedy doufám, že se nám vše podaří připravit a zrealizovat.
A také plánujeme PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ do řady čtenářů. 7. 6. 2018 od 8. hod. Vás všechny zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, můžete nahlédnout do všech tříd, uvidíte výuku, okusíte školní čaj, nahlédnete do starších fotek a zavzpomínáte. Budem moc rádi, když si na nás uděláte čas.
Nejvíce se děti těší na plánovanou školu v přírodě a to předposlední školní týden v Malé Morávce.
Všem přejeme pěkné a klidné jaro.
				
Petra Smolová ZŠ a MŠ Žeranovice
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VODĚNÍ MEDVĚDA
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 době masopust nebo fašank
pořádán v sobotu, aby zúčastněné „maškary“ do
pondělka zvládly návrat do reality. Dne 10. února
tedy vyšel již tradičně masopustní průvod i do ulic
naší obce. SDH Žeranovice si opět pro letošní rok
zvolil téma, kterého se hasiči budou dřžet při veškerých celoročních aktivitách. Letošní téma „Pod
vodou“ tak proměnilo ulice žeranovic na přímořské
letovisko s čnějícím majákem, akvarijními rybkami, Neptunem, ba dokonce mořskou pannou a panicem. Nápaditý program měl opět velký úspěch.
V masopustním průvodu samozřejmě nesmí chybět
medvěd, jako stěžejní postava celé tradice. Medvědovi jsou přisuzovány magické vlastnosti, především síla a plodnost. S medvědem si pak u každého
domu musí žena zatancovat, aby byla plodnost zachována U nás v obci tedy máme medvědy raději
vždycky dva. Kdyby náhodou :-)
Pořadatelé se také s nadhledem podívali na světovou situaci a vtipně pojali problém s uprchlíky, kteří
byli nabídnuti jako levná pracovní síla. Na Vodění
medvěda se do Žeranovic přijel podívat také starosta města Holešova Rudolf Seifert. Ulicemi zněla hudba, veselí, smích a neodmyslitelně se linula
vůně koblih a slivovice. A tak to má být.
Hana Helsnerová

Zpravodaj obce Žeranovice
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HASIČSKÝ KARNEVAL „POD VODOU“
Jako každoročně, tak i letos jsme pořádali karneval
pro děti (ale i dospělé). Tentokrát s názvem Pod vodou“. Je to opět naše celoroční téma, jež se projevilo
už na vodění medvěda, a dále bude pokračovat táborem. Proto mezi nejrůznějšími maskami byli vodníci, mořské panny, rybičky, tučňáci, potápěči a jiné
krásné vodní a podvodní bytosti. Také krásná výzdoba, kterou vyrobily děti v družině s paní Cholastovou,
byla v tématu, a tak jsme se cítili jako ryby ve voděmoc jim děkujeme.

bola s 205 cenami, taneční vystoupení mladších hasičů jako mořské panny, tučňáci a rybičky, vystoupení
starších hasičů Los Rotopedos a krátká scénka „Na
pláži“. Nechyběly soutěže a hlavně diskotéka, na
které si děti zatančily s klaunem, námořnicí, vodnicí
i mořskou pannou.

Náš karneval je čím dál více oblíbený, dokazuje to
velká návštěvnost. Letos přišlo 87 dětí v maskách +
další bez masek a rodiče. Překvapilo nás to natolik,
že kapacita sálu málem nestačila a museli jsme ještě
4 stoly dochystat. Na příští rok budeme připraveni.
Každá maska byla odměněna sladkostí, lístkem do
tomboly a občerstvením. Byla připravena velká tom-
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Všem moc děkujeme, že nás podporujete návštěvností a zapojujete se do her. Děkujeme
sponzorům, že můžeme připravit krásnou a velkou tombolu, ze které mají děti velkou radost.
Děkujeme i panu Miklíkovi a Vojáčkovi za dokumentaci - za pár let budeme vzpomínat :-)
SDH Žeranovice
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ŽERANOVSKÉ MAMINKY
BAZÁREK
V sobotu 10. března jsme otevřely dveře všem maminkám,
babičkám i tatínkům na již pátém Žeranovském bazárku jaro-léto. Opět jsme velmi rády
za obrovskou účast, která byla

rekordní a to v počtu 140 nakupujících. Bez velké ochoty všech,
kteří se na akci jakkoliv podíleli,
by nebylo možné tento bazárek
zrealizovat. Při sobotním prodeji pomáhalo neuvěřitelných
18 maminek a babiček. S chystáním stolů a úklidem sálu pomáhali také manželé a tatínci. Děkujeme také panu Vojáčkovi, který
s přehledem zvládl zorganizovat
ranní nápor aut na parkovišti.
A velké díky patří již tradičně obci
Žeranovice za poskytnutí prostor

a za nové stoly, bez kterých bychom nemohly pokrýt velkou poptávku po Žeranovském bazárku.

Velmi důležitou akcí pro nás je PÁLENÍ ČARODĚJNIC, které se uskuteční ve spolupráci s dobrovolnými hasiči a zámeckou hospůdkou a to v pondělí 30. dubna. Součástí
pálení čarodějnic bude i STAVĚNÍ MÁJKY. Kácení májky se uskuteční v neděli 27.
května. Volné soboty před kácením májky chceme vyplnit programem pro děti i dospělé, např. letní kino s popcornem, táboráky s kytarou a jiné.
Vrcholem tohoto pololetí bude ukončení školního roku a to v pátek 29. června.
Za Žeranovské maminky Romana Vyňuchalová

FOTBALISTI
List1

Muži
SOUPEŘ
KDE
DATUM
ČAS
DEN
POZNÁMKA
VÝSLEDEK

1.KOLO
2.KOLO
3.KOLO
4.KOLO
5.KOLO
6.KOLO
7.KOLO
8.KOLO
9.KOLO
10.KOLO
MÍŠKOVICE ROŠTĚNÍ
RAJNOCHOVICE TUČAPY
MARTINICE PRAVČICE
LUDSLAVICE HLINSKO
BŘEST
PRUSINOVICE
venku
doma
venku
doma
venku
venku
doma
doma
doma
doma
01.04.2018
8. 4. 2018
15. 4. 2018 22. 4. 2018
28. 4. 2018
1. 5. 2018
6. 5. 2018
08.05.2018
13. 5. 2018
27. 5. 2018
15h30min
15h30min
16hod
16hod.
15hod
16h30min.
16h30min
16h30min
16h30min
16h30min
neděle
neděle
neděle
neděle
sobota
úterý
neděle
úterý
neděle
neděle
hřiště Hulín

SOUPEŘ
KDE
DATUM
ČAS
DEN
VÝSLEDEK

Přípravka
SOUPEŘ
KDE
DATUM
ČAS
DEN
POZNÁMKA
VÝSLEDEK

1.KOLO
2.KOLO
3.KOLO
4.KOLO
5.KOLO
6.KOLO
7.KOLO
8.KOLO
9.KOLO
10.KOLO
RYMICE
ZLOBICE
NĚMČICE
KORYČANY RUSAVA
MORKOVICE RYMICE
ZLOBICE
KORYČANY NĚMČICE
venku
venku
doma
doma
venku
venku
doma
doma
venku
venku
29. 4. 2018
29. 4. 2018
6. 5. 2018
6. 5. 2018
13.05.2018
13. 5. 2018
20. 5. 2018
20. 5. 2018
27. 5. 2018
27.05.2018
12h30min
13h30min
10hod
12hod
10hod.
11hod
10hod
11hod
12hod
13hod
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
Turnaj v Rymicích
Turnaj v Žeranovicích
Turnaj v Němčicích
Turnaj v Žeranovicích
Turnaj v Koryčanech

Začátky turnajových zápasů se ještě mohou dle požadavku pořadatelů upravovat

Ml.žáci
SOUPEŘ
KDE
DATUM
ČAS
DEN
POZNÁMKA
VÝSLEDEK

11.KOLO
12.KOLO
13.KOLO
RYMICE
RUSAVA
ZAHNAŠOVICE
venku
doma
venku
3. 6. 2018
10.06.2018
17.06.2018
16h30min
16h30min
16h30min
neděle
neděle
neděle

SOUPEŘ
KDE
DATUM
ČAS
DEN
POZNÁMKA
VÝSLEDEK

1.KOLO
2.KOLO
3.KOLO
4.KOLO
5.KOLO
6.KOLO
7.KOLO
8.KOLO
LUTOPECNY SLAVKOV
ŽÁLKOVICE
BEZMĚROV PRAVČICE PRUSINOVICE ZDOUNKY
LUBNÁ
venku
doma
doma
doma
venku
doma
venku
15.04.2018
22.04.2018
29. 4. 2018 01.05.2018
5. 5. 2018
13.05.2018
19.05.2018
11h30min
10hod
10hod
10hod
10hod.
10hod
10hod
neděle
neděle
neděle
úterý
sobota
neděle
sobota
hřiště Rataje
dohrávka
hř.Němčice
volno
odstoupila
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11.KOLO
12.KOLO
RUSAVA
MORKOVICE
venku
venku
09.06.2018
09.06.2018
16hod
17hod
sobota
sobota
Turnaj na Rusavě
9.KOLO
10.KOLO
BEZMĚROV ZLOBICE
venku
doma
2. 6. 2018
10. 6. 2018
13hod
10hod
sobota
neděle
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SOCHA SV. JOSEFA SI OPRAVU ZASLOUŽÍ
hraběnce Cecilii Nadasdyové. Nadasdyové pak prodali Žeranovice
v roce 1779 hraběti Kristiánu Augustovi Seilernovi, pánu Lukova,
a tento rod držel statek až do roku
1924. Přes krátkou dobu své vlády ale nechal Josef ze Schaffenburku zřídit u (starého) kostela sv.
Vavřince faru a tím vlastně obsadit
místo faráře (fara byla až do této
doby neobsazená) a postavit ony
dvě krásné sochy. Zatímco sv. Vendelín z roku 1760, snad díky tomu,
že se nachází u hlavní přístupové
silnice od Martinic, je obecně známý (sv. Vendelín je ochráncem
dobytka a podle nápisu, který je
na jeho podstavci, dal jeho sochu
postavit žeranovický pán na základě svého slibu, pokud bude jeho
dobytek uchráněn od zuřícího dobytčího moru), socha sv. Josefa je
i svým umístěním poněkud stranou zájmu. Jedná se přitom o skvělé dílo pozdního baroka. Jeho autor není známý – a jistě se nejedná
o nikoho z družiny umělců, kteří
v té době pracovali v Holešově na
dvoře hraběte Františka Antonína
středověký kamenný erb Janaura z Rottalu, spíše ji vytvořil nějaký
ze Strachnovna, druhotně umís- špičkový vídeňský sochař. Téma
těný do ohradní zdi kostela, nebo sochy – postava sv. Josefa – odnejnovější Pieta (Kalvárie), krásná kazuje ke jménu donátora – rysocha z roku 2000, umístěná před tíř Schaffenburk byl rovněž Josef
kostelem, kamenická sochařská a tudíž nechal na svém nově nabyvýzdoba kostelní věže, nebo dvě tém panství postavit sochu svého
nádherné pozdně barokní sochy, patrona. Na jejím podstavci je zekteré nechal vytvořit a postavit předu Schaffenburský erb – brána
rytíř Josef ze Schaffenburka. Ten se třemi věžemi, nad kterou jsou
zdědil Žeranovice v roce 1758 po po stranách polovice orlic. Na
své matce, Barboře Komínkové zadní straně je latinský dedikační
z Engelhauzu (byl jejím synem nápis, hlásající, že tuto sochu věz prvního manželství). Rytíř Scha- noval urozený pan Josef ze Schaffenburk si bohužel svého dědictví ffenburka na Žeranovicích a Hlupříliš neužil. Po jeho předčasné hově (myšlena je obec Hluchov
smrti zdědila panství jeho nezletilá mezi Prostějovem a Konicí, která
dcera Antonie a komise, spravující byla rovněž v rytířově majetku).
její jmění, zřejmě proto, aby získa- Pod tímto latinským nápisem je
la hotové peníze na její výchovu, nápis český: Přestavěno od rodiny
prodala Žeranovice už v roce 1768 Dokoupilové 1920. Socha sama je
V regionu Holešovska jsou Žeranovice obcí, vyznačující se velkým
množstvím skvělých pamětihodností. Kromě památek stavebních
(zámek, kaplička sv. Jana Nepomuckého a kostel sv. Vavřince)
je to mimořádný počet památek
uměleckých. Tou nejcennější je
obraz svatého Vavřince od světově proslulého vídeňského secesního malíře Maxmiliána Kurzweila,
o kterém napíšeme něco příště.
A především je to velký počet
kamenných, sochařsky zpracovaných artefaktů – ať už nejstarší –
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v životní velikosti, postava sv. Josefa s Ježíškem je zpracována sice
tradičně, ale velmi jemně a něžně,
je plná citu a lásky – sv. Josef drží
pravou rukou malého Ježíška a levou kromě kříže přidržuje i nožičku dítěte, Ježíšek naopak jemně
hladí světcovy vousy, obě postavy mají hlavy nakloněny důvěrně
k sobě. I pro dobu pozdního baroka je citovost sousoší mimořádná.
Na soše lze vidět zbytky nátěru –
polychromie, ale nelze určit, zda
se jedná o dodatečné natření,
nebo o nátěr původní – řada soch
byla v baroku polychromována,
aby se zvýšila realita jejich ztvárnění a barva samozřejmě chránila
povrch přece jen nepříliš stabilního pískovce, ze kterého se sochy
pořizovaly. Železné prvky (svatozáře, kříž) jsou prakticky zničené
a i na kameni je už vidět degradaci materiálu. Obec Žeranovice
naštěstí připravuje restaurování
této krásné a opravdu velmi hodnotné památky, která tak nejen
lépe vynikne, ale prodlouží se tím
i její životnost.
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Žeranovice
LEDEN - BŘEZEN 2018

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

JUBILEUM 50 LET

Novák Miroslav a Smýkal Miroslav

JUBILEUM 55 LET

Gořalík Pavel, Janoch Lubomír, Smýkalová Ivana, Dokoupil Antonín

JUBILEUM 60 LET
JUBILEUM 65 LET

Mrkva Jaromír, Uhlár Štefan, Klimková Magdaléna, Totek Miroslav,
Zapletal Oldřich
Němec Stanislav, Žůrek Karel, Wald Jindřich

JUBILEUM 75 LET

Andrýsková Jarmila, Konečná Antonie

JUBILEUM 80 LET

Cahlová Božena a Dokoupilová Milada

NAROZENÍ
ÚMRTÍ

Šimčík Vavřinec, Marková Rosie, Krupicová Patricie
Bartíková Marie, Juráňová Jarmila
Všem jubilantům upřímně blahopřejeme.

Zveme Vás na

KONCERT ,,EVY A VAŠKA“
11. května 2018 v 18.00 hod
v Sále u Sedlářů.
Prodej a rezervace vstupenek od 1 . 4. 2018
u J. Smýkalové, mob.: +420 732 764 618
Cena: 100,- / 1 ks

Žeranovják - periodický tisk
územního samosprávného celku.
Vydává obec Žeranovice
pod redakčním vedením
Hanky Helsnerové
náklad: 260 ks
e-mail: zeranovice@volny.cz,
www.zeranovice.cz
grafická úprava: Hana Talašová
tisk: Tigris spol. s r. o.
Výtisk neprošel
jazykovou korekturou.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Na základě žádosti obce dochází k dalšímu zlepšení dopravní obslužnosti.
V souvislosti s platností nových úprav v jízdním řádu firmy KRODOS
Kroměříž bude od 10. 6. 2018 autobusový spoj s odjezdem v 15.48 h
z Holešova zajíždět i na zastávku v Prosochově.
Autobus se bude otáčet nad fotbalovým hřištěm, a proto žádáme, aby
vždy v době od 15.50 do 16.20 hodin v pracovní dny (kromě období od
13.7. do 20.8.) byl k tomto účelu na točně uvolněn potřebný prostor.
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