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Své příspěvky do nových čísel, od spolků, školy, farnosti a všech občanů posílejte na e-mailovou adresu
zeranovice@volny.cz nebo předejte přímo v kanceláři Obecního úřadu.
Tímto bychom také rádi vyzvali občany, kteří by se chtěli alespoň částečně redakčně podílet ve spolupráci
s obecním zastupitelstvem na vydávání Žeranovjáku, ať se přijdou domluvit na Obecní úřad.

NAŠE ŠKOLA

8. 2. 2008 se uskutečnil zápis prvňáčků do Základní školy v Žeranovicích. V tento den přišlo s rodiči celkem 11 dětí. Z tohoto
počtu budou mít pravděpodobně 4 děti odklad. Všichni nově zapsaní prvňáčci panu řediteli i pánům učitelům ukázali, co
všechno již v šesti letech dovedou.
V průběhu zápisu poznávali barvy, základní tvary, volně žijící zvířata, zpívali či recitovali, malovali na tabuli i v lavici na papír
a jako již tradičně si pomocí rybářské udice chytili svoji zlatou rybku. Za to, že všechny úkoly zvládli bez větších problémů, si
mohli vybrat ze spousty připravených dárečků, které jim budou připomínat tento důležitý okamžik.
V naší republice se koná matematická olympiáda i žáků 5. ročníku. Této soutěže se pravidelně zúčastňují také žáci naší školy.
Ve školním kole řešili žáci 6 úloh. Aby se stali úspěšnými řešiteli, museli vyřešit správně alespoň 4 úlohy. Z 5 žáků pátého ročníku
byli úspěšní 4 a z nich do okresního kola byly přihlášeny nejlepší řešitelky Radka Odstrčilová a Klára Řiháková.
Do okresního kola postoupilo 31 žáků ze všech škol v okrese. Z vesnických škol to byli pouze žáci z naší obce, což také hovoří
o tom, jaký má zájem škola o prezentaci žáků a tím i obce v okresním měřítku. V silné konkurenci se naše žákyně umístily v první
polovině. Kláře patří 7. místo a Radka skončila na 13. místě.
6. 2. 2008 se naši žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili semináře „ Co víš o první pomoci “, který se u žáků setkal s pozitivním ohlasem.
Vše probíhalo v TYMY Všetuly.
Výuka probíhala ve spolupráci s Českým červeným křížem pod vedením paní Alice Juračkové v rozsahu 95 minut. V tomto čase
byla zahrnuta teorie i praxe ( resuscitace, krvácení, šok, zlomenina atd.). Žáci byli rozděleni do menších skupin a v těchto skupinách si procvičovali praktické prvky první pomoci.
,,Úroveň znalostí a dovedností žáků ze Žeranovic mě mile překvapil,“ podotkla vedoucí semináře Alice Juračková.

Premiéra maškarního plesování

V pátek 14. března se uskutečnil maškarní ples pro dospělé na
sále U Sedlářů, který po několikaleté odmlce uspořádala žeranovská omladina. Příprav na ples, které probíhaly několik týdnů
předem, se zúčastnili budoucí Drakula, Indiánka, stará známá
dvojka Pat a Mat, exotický motýl, mumie v rozkladu a masky
tetin, květinových dětí a ostatní originální převleky. K tanci a poslechu zahrálo hudební trio v čele s panem Jiřím Sedlářem.

Těm, kteří přišli v „přestrojení“, byl garantován vstup
zdarma. Proto se snad nenašel nikdo, kdo by se
alespoň na chvíli nestal dítětem a nezahrál si na
havajskou či orientální tanečnici, zdravotnický personál, vojáka,
Červenou Karkulku, bezdomovce, jeptišku, cikánku, sportovce, myslivce, strašáka do zelí, postavičku z Večerníčku, gejšu
a mnoho dalších krásných přestrojení…

Spolek rybářů Žeranovice
První tři měsíce tohoto
roku se u rybářského spolku
jeví relativně jako nejklidnější
období za celý kalendářní rok.
Ale právě toto zdání klame.
Vždyť právě v době, kdy se
u nás ryby nechytají se musíme zamýšlet a konat tak, abychom byli schopni zabezpečit
činnost našeho spolku i po
zbytek roku, a to po stránce
materiální i finanční.
Prvním takovým krokem
po ukončené loňské sezóně je naše pravidelná první
lednová pracovní schůze roku, kde projednáváme běžné provozní záležitosti ohledně rybářského řádu a řešíme

problémy, které nás potkaly v minulém roce. Ať se
snažíme náš řád udělat co
nejjednodušší a nejsrozumitelnější i pro nejširší veřejnost,
vždy se najde několik jedinců,
kteří mu nechtějí rozumět.
Proto se tento rybářský řád
snažíme nějakým způsobem
zjednodušit tak, aby to dokázal pochopit opravdu každý.
Dalším krokem našeho
spolku v tomto období, a troufnu si říci už tradičním, je
rybářský ples. Tato akce,
která proběhla koncem ledna, dokáže přivést jak naše
příznivce, tak i ty, kteří se
chtějí jenom pobavit, protože
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Zvolit tak tu nej… masku byl
nelehký úkol jak pro organizátory, tak i pro porotu, proto
se toto hlasování a volba miss
nebo missáka plesu nekonalo.
Přesto se téměř stovka plesajících dobře bavila, o čemž
svědčí i radost z rozdaných
cen z tomboly.
Tímto bych chtěla za celou
partu organizátorů poděkovat
všem sponzorům, kteří svými
dary obohatili tombolu. Z vyčtu
firem a osob, které přispěly
do tomboly, Neslé Česko,
s. r. o., Barum Continental, s.
r. o., Tosta Žeranovice, Pavel
Šimčík–Koberce Franc, Jiří
Klimek–fa ZKRAT, František
Čelůstka, Rybáři Žeranovice,
DL plast Holešov, Hornet, Mopas, Sklárny Heřmanova Huť
a další sponzoři.
Pevně doufám, že se tato akce
stane tradicí a opět se ve veselých převlecích všichni shledáme v příštím roce. Vždyť
udělat si legraci sám ze sebe
je umění a také určitý způsob relaxace a odpoutání se
od každodenních povinností
a starostí.
vždycky máme co nabídnout.
Kapela Žopanka, občerstvení,
kde nechybí smažený kapr
a v neposlední řadě vždy
slušná tombola. V březnu,
tak jako i u jiných spolků, tak
u nás proběhla výroční členská schůze. Nyní několik čísel
budu citovat ze správy hospodáře spolku: Za rok 2007 jsme
3x vysazovali ryby, a to 467
kaprů a 3 amury o celkové
váze 1000 kg. Celkem bylo
uloveno 409 kaprů, 10 amurů, 9 candátů, 3 štiky, 67 línů
a 1 sumec. Největší kapr 72
cm, největší amur 82 cm, největší candát 60 cm, největší
štika 96 cm, nejvěší lín 37 cm
a největší sumec 106 cm.
Tato čísla dokazují, že se

nám daří udržovat na naší
vodě rovnováhu co se druhů
ryb týče a při jakémkoliv úbytku některých ryb se snažíme
chybějící doplnit tak, aby ve
vodě byly zastoupeny pokud

o kterých vím, že se tam nebudou válet pet flašky a igelitky,
a já si tam klidně můžu sednout a v čisté přírodě zapomenout na starosti všedního života. To vše musíme stihnout do

možno všechny druhy a aby
byla dodržena rovnováha mezi bílou rybou a dravci, a tím
zaručeny podmínky pro zdravý chov.

rybářských závodů a také nám
to zabere nejvíc naší práce.

Co nás čeká v příštím
období?
Tak jako každý rok, tak i letos nás čeká nejvíce práce na jaře při údržbě okolí

rybníků. Každá zima se podepíše na stavu břehů a opadané listí ukáže, co všechno je
potřeba uklidit anebo opravit,
protože právě ochrana přírody je pro nás jednou z nejdůležitějších věcí, kterou se musíme snažit dodržovat. Určitě
se rád budu vracet na místa

Jedna ze základních povinností každého člena je odpracování brigádnických hodin.
Loni jich naši členové odpracovali celkem na 16 brigádách
2 404, což je asi 70 hodin na
každého. Proto jsme rádi, že
naše řady letos na jaře rozšířili
čtyři noví členové a při
náboru dětí loni i letos,
se přihlásilo sedm nových žáků.
V dnešní době plné
internetu a počítačových her je jenom dobře když si dokážou
najít čas pro takového
koníčka jako je pobyt
v přírodě, u vody a nebo společná práce s přáteli
a kamarády, při které dokážeme vytvořit něco i pro druhé,
nejenom pro sebe.
Petrův zdar!
Josef Drahotuský

za spolek rybářů
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Zprávy ze zasedání
obecního zastupitelstva
13. zasedání OZ 4. 2. 2008
OZ schválilo:
• vyčlenění částky na spolufinancování rekonstrukce veřejného osvětlení v částech: ulička k obchodu společně s návsí
a osvětlení vánočního stromu,
ulice Na rybníku a nová ulice
za Vybíralovým,
• pořízení informační vitríny
k zámku, ke škole a ke kostelu
od firmy Stylbox Babice,
• finance na zakoupení 4 kusů
přileb a 7 kusů oděvů pro zásahovou jednotku,
• finanční příspěvek na rok
2008 na zhotovení lavic v kostele ve výši 80 000 Kč,
• zakoupení záložního čerpadla pro obecní vodovod dle
cenové nabídky firmy Božena
Vyoralová opravy a prodej čerpadel tuzemské a zahraniční
výroby.
14. zasedání OZ 14. 3. 2008
• návrh rozpočtu na rok 2008.
15. zasedání OZ 31. 3. 2008
• rozpočet na rok 2008.
Pa n st arosta se zn ám i l
občany s plánovanými akcemi na rok 2008:
• rekonstrukce veřejného
osvětlení,
• oprava soch,
• zbudování WC na zámku
v 1. patře,
• nákup pozemku u hřiště na
zbudování víceúčelového
a dětského hřiště,
• zahájení výstavby ČOV
a dostavba kanalizace - získána dotace ze Státního
zemědělského intervenčního
fondu na výstavbu kanalizace a ČOV ve výši 3 463 200
korun,
• územní rozhodnutí Třešňo
vé sady,
• průzkumné vrty na posílení
vodovodu.

Nebuďme lhostejní
k VANDALISMU
K životu v obci patří již neodmyslitelně přes 100 let také
chrám sv. Vavřince v naší obci.
Vždyť kolik jen dětí jsme tu za
ta léta přinesli ke křtu, kolik
mladých snoubenců si zde slíbili
vzájemnou lásku, úctu a věrnost, s kolika věřícími se naše
společenství již rozloučilo.
Kostel se tedy bezprostředně dotýká skoro každého z obce a to
nejen z naší.
Je pro nás tedy nepochopitelné
a bolestné poškození a krádež
svodů okapů. Vandalismus, proti kterému jsme téměř bezmocní.
Není jisté, zda bude vypátrán viník. Prosíme tedy občany, farníky o pomoc. Všímejte si prosím
více dění kolem sebe a podezřelé
okolnosti hlaste Policii ČR.
V okolí kostela to bohužel není
jediný vandalismus za poslední
dobu. Také jubilejní kříž dostal „ránu“ v podobě odcizení
bronzových písmen z bočního
nápisu.
Jana Žižlavská

CHARITATIVNÍ AKCE
splnila svůj účel
Dne 19. 1. 2008 se v naší
obci uskutečnila sbírka ošacení. S tímto návrhem často
přicházeli sami spoluobčané,
že doma jim zabírá místo
ošacení, které je pěkné, ale
již malé nebo jej nenosí. Našim přáním zase bylo, aby se
dostalo do rukou potřebným.
V televizních či rozhlasových
relacích slýcháváme požadavky od různých charit či zařízení pro lidi bez domova. Pro
nás jedním z takových impůlsů bylo poutavé vyprávění pana Lauternbacha, který pravidelně jezdí do nejchudších
oblastí Ukrajiny. Přes Český
rozhlas Brno se nám podařilo
s ním navázat kontakt.

Osobní setkání s tímto člověkem doplněné fotodokumentací nás doslova vyvedlo z míry. Ani se nám nechtělo věřit,
že dnes mohou žít lidé ještě
v takových poměrech.
Z vyprávění pana Lauternbacha:
Životní úroveň v těchto oblastech je velmi nízká vzhledem
k nedostatku pracovních příležitostí. Vesničky jsou od sebe vzdáleny až několik desítek kilometrů. Pro většinu
je zdrojem obživy domácí zvířectvo a výpěstky na políčkách. Příbytky jsou dřevěné,
hliněné, otvory oken a dveří
překryty kusem látky. Jednoduchá místnost slouží několika členům pro spaní i vaření.
Není elektřina.
Alespoň jeden z příběhů:
Když jedné, ženě která měla
pět dětí předával ošacení,
s pláčem mu ukazovala ruce
plné mozolů. Za celodenní
práci má na vybranou koupit
bochník chleba nebo něco
jiného? Toto poutavé vyprávění je pro nás dalším námětem
k uskutečnění besedy.
V neposlední řadě patří poděkování paní Zakopalové, která ochotně zapůjčila prostory
ke sběru ošacení a vlastně
Vám všem, kteří jste se do této akce zapojili.
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Činnost

SDH

Žeranovice

v 1. čtvrtletí 2008
Dětský karneval
Mezi naši první akci, kterou jsme
pořádali v tomto čtvrtletí, bylo
pořádaní dětského karnevalu.
V letošním roce jsme se snažili o nějakou změnu a snad se
nám to i povedlo. Proto jsme
pozvali kouzelníka a ozvučení
sálu nám zajistil pan Sedlář.
Vše začalo již v pátek a to chystáním a výzdobou sálu, pak to
hlavní vypuklo v sobotu v 15.
hodin. Opět nás překvapila
návštěvnost, která byla větší
než minulý rok. Za což jsme
moc rádi a vážíme si toho. Pro
děti jsme měli připravené soutěže o krásné ceny.
Každá maska dostala odměnu.
Připravili jsme i soutěž pro rodiče, kteří dostali odměnu v tekuté formě. Vše jsme ukončili
velkou dětskou diskotékou.
A už teď se těšíme na další
karneval a můžeme vám prozradit, že opět bude nějaké
překvapení.
Víte jaké?
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Mezi naši činnost patří již
několik desítek let vodění
medvěda. V letošním roce se
i přes nepříznivé počasí sešla spousta účastníků. Celkem
se nás sešlo dvaačtyřicet členů, ale i nečlenů v různých
maskách. Vše se uskutečnilo
2. února. Sešli jsme se v sobotu na hasičské zbrojnici,
kde jsme se převlékli a nalíčili do nejrůznějších masek.
Vyšli jsme okolo desáté hodiny. Škoda, že nám začalo pršet. Spoustě lidem to
pokazilo náladu a mnoho kostýmů se rozmočilo.
I přesto všechno jsme došli
až do konce. Poté co jsme
obešli vesnici, tak jsme zajeli
na Bednárnu, která neodmyslitelně patří k Žeranovicím. Odtud jsme se vrátili
okolo 19. hodiny. Letošní rok
se myslím povedl, jelikož se
spousta lidí snažila, abyste
si vodění medvěda užili i vy.
Také bych chtěl poděkovat
všem co nám přispěli jak dílem, tak i nějakou tou odměnou.

Zimní branný závod Trávník
V sobotu 23. 2. 2008 jsme se
zúčastnili branného závodu
v Trávníkách. Celkem se sjelo padesát družstev ve dvou kategoriích a to mladší žáci a starší žáci. V mladší kategorii jsme
nasadili jedno družstvo a ve
starší závodila celkem tři družstva. Ani jedno družstvo svým
umístěním nezklamalo, přestože
nevyhráli. Ono není přece důležité vyhrát, ale zúčastnit se, a to
jsme splnili na jedničku. Poté co
děti proběhly celou tratí, která
měřila u mladších 2,5 km a u
starších 3 km, a plnily nejrůznější úkoly jako je střelba, první
pomoc, topografie a spousta
dalších úkolů a otázek. Byla připravena ukázka hasičských aut
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a ukázka vývoje zbraní a vojáků
od středověku až po současnost.
Všem se závody líbili a všichni
soutěžící dostali odměnu. A již
se připravují na další závody.

VÝTVARNÁ S O U T Ě Ž

Naši mladí hasiči se také zúčastnili výtvarné soutěže, kterou pořádá sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska. Naši mladí umělci měli
za úkol namalovat jak si představují práci hasičů a prevenci
před požárem. Celkem jsme do
soutěže poslali 20 obrázků.Teď
nám nezbývá nic jiného než čekat
a doufat, že vyhrajeme nějakou pěknou cenu.

• SÁZENÍ STROMKŮ •

V neděli 2. 3. 2008 jsme uspořádali
pro děti brigádu. Jednalo se o sázení
stromků a to v Kurovicích nad místním lomem. Brigáda se uskutečnila
i přes velmi nepříznivé počasí, foukal nám vítr a také chvílemi zapršelo. Přesto se nám povedlo vysadit 750 malých stromků a popálit
spoustu klesti a tím připravit další
plochu pro nové stromky.
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Brigáda začala ráno v deset hodin
a skončili jsme ve tři odpoledne.
Peníze z této akce si děti nechají
na připravovaný výlet, který se
uskuteční v létě. Dětem se brigáda
líbila, protože co je hezčí než aspoň
trošku pomoci přírodě?
Brigádu jsme zopakovali ještě 15. 3., avšak počasí nám
pršet.
začalo
nepřálo,
opět
Ale i tak jsme si slíbili, že stromky
dosadíme hned jak to půjde. Dětem,
které se zúčastnily této akce chci
velmi poděkovat jelikož udělaly obrovský kus práce.

SPOLKY
A SPOLKOVÁ ČINNOST
Zdánlivá zimní nálada dává prostor
k rekapitulacím a novým plánům do
příštího roku. Probíhaly schůzové
činnosti, pro veřejnost byly uspořádány zdařilé dva plesy (rybářů
a myslivců).
Velmi kladně hodnoceným počinem
mysliveckého spolku byla rovněž
iniciativa zaměřená na ekologii.
Za velmi nepříznivého počasí byla
v neděli provedena očista silnice a
příkop směrem na Martinice od odpadu – sběr papírků, petlahví a všeho možného „co se tam objevilo“.
Myslivcům vyjadřujeme vřelý dík.

Vodění medvěda

Tradice, která nepotřebuje komentáře a zbytečně by zabírala místo
této rubriky. Viz příspěvek SDH.

Velikonoce a hrkači

Tato velmi pěkná tradice se u nás již
dlouhá léta udržuje. V letošním roce
opět hrkači nezklamali a proběhli
v pravidelných časových intervalech
celou obcí. Budiž jim projevena
chvála i za „ranní hrkání“, kdy se
mnozí spoluobčané teprve probouzí
a hrkači už „jedou“ plnou parou.
CO NÁS TĚŠÍ
A Z ČEHO MÁME RADOST
Je dobré vsadit na zdravé mládí. Obecní
zastupitelstvo bylo skutečně překvapeno, že
skupina mladých nadšenců projevila zájem
o veřejné dění v obci. Přišli s požadavkem
získání prostor (klubovny) pro své schůzky.
Je to milé konstatování, že všichni mladí
v obci nechtějí řešit problémy v hospodě
a případně se bavit u kulečníku. Není zřejmé co z iniciativy ještě vznikne, vzájemná
spolupráce je však pozitivně ze strany obce
hodnocena. Faktem zůstává, že většina
členů sdružení není plnoletá, proto žádáme
rodiče iniciátorů o pomoc, případně „vzdálený“ dohled nad činností. Variantou pomoci
by bylo rovněž odborné vedení zájmových
(hobby) uskupení. K dispozici sdružení
byla poskytnuta bývalá svazácká klubovna
ve věži místního zámečku. Plány sdružení
jsou velké jak to mládí přísluší – pořádání
kulturně sportovních akcí, setkání a zájem
o spolupráci se zastupiteli a podíl na veřejném dění v obci.
Doufáme, že skupinka mladých lidí bude
inspirována např. „Parlamentem mladých“
který je v obci Prusinovice, nebo „SPZ“
sousední obce Racková (společnost přátel
zábavy, která má již statut v.o.s).
TCHOŘI už dokázali překvapit velmi zdařilým
vystoupením při premiéře znovu otevření své
klubovny. Bavili se mladí, pamětníci budování klubovny i „dříve narození“. Skupinka lidí
ochotně pomáhá při organizování kulturně
společenských akcí, již se „něco“ připravuje
na setkání důchodců.

Obecní kultura každý víkend

Tak by se dalo charakterizovat
první čtvrtletí roku 2008. Snahou
zastupitelstva bylo dát prostor
v dlouhých zimních měsících vzájemnému setkání spoluobčanů
a vytáhnout je z domovů ke společné komunikaci. Faktem zůstává,
že i při starostech a zaneprázdnění
každého svými problémy vždycky
byla účast alespoň „obecních patriotů“ zajímavá. O zvláštní překvapení se postarali také „přespolní“ bývalí rodáci, kteří se do obce
rádi vracejí a dění mnohdy více
sledují než „domorodci“. Hodnocení necháváme na účastncích,
zveřejňujeme pouze časový průběh
akcí a děkujeme spolkům, kteří
vlastní iniciativou nenechávají kulturu v Žeranovicích hynout.

Mezinárodní kultura jako
třešnička na dortu

Za samostatnou zmínku však stojí
pokus o kulturu, která se odehrává
na mezinárodních soutěžních kolbištích a naše obec měla možnost
se s ní hmatatelně a osobitně seznámit.
Dne 8. března se uskutečnilo v sále u Sedlářů představení taneční
skupiny „Fiach-bán“ z Olomouce.
Byl to skutečně velmi hodnotný kulturní zážitek s mladými tanečníky
irských tanců z Olomouce, kteří velmi úspěšně vystupují na mezinárodních soutěžích. Jejich soutěžní vystoupení (nebo vystoupení na plesích a večírcích) však probíhá
v rámci předvedení jednotlivé choreografie řádově v minutách.
V Žeranovicích však proběhl
první pokus o celovečerní schow
a ta se vydařila na 100 %.
CO SE PŘIPRAVUJE:
Kácení máje
Po velkém úspěchu s obnovením
tradice se i letos dočkáme „Kácení
máje“, které se uskuteční 31. května
2008. Věříme, že po vysilujícím měsíci, který skupinu mladých nadšenců při hlídání tohoto symbolu lásky
a jara čeká, se máme na co těšit.
Trocha historie
„Na rozloučení, mé potěšení, postavím pod okny máj! Aby věděli falešní lidi, že jsem já chodíval k vám.“
Slova Karla Jaromíra Erbena dokládají, že stavění májky bylo i v 19.
století nahlíženo coby zvyk tradiční.
A jak by také ne. Dokonce nejstarší
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písemná zmínka o této záležitosti
pochází podle serveru České tradice až z roku 1422, kdy jistý hoch
postavil máj a odměnou se mu pak
dostala ruka vytouženého děvčete.
Na základě postavení máje a vzájemného slibu pak manželství uznal
církevní soud na Pražském hradě
a dne 23. června 1422 se slavila
svatba.

Dětský den
13. června 2008 se ve spolupráci obce, školy a spolků uskuteční
tradiční „Dětský den“. Všichni
jste co nejsrdečněji zváni. Abychom našim dětem při oslavě
jejich svátku zajistili co možná
nejpestřejší odpoledne plné her,
radosti, smíchu a dobrot, přivítáme Vaši pomoc, a to formou
sponzoringu (finančního či věcného daru, které budou sloužit
jako odměny našim malým soutěžícím) či účasti při organizaci
tohoto odpoledne.
Tiráž:
Žeranovják vydává obecní zastupitelstvo obce Žeranovice
Náklad: 250 kusů
e-mail: zeranovice@volny.cz
www.zeranovice.cz
Grafické úprava, tisk a knihařské
zpracování: kolektiv žáků a učitelů
polygrafických oborů SPŠ polytechnické-COP Zlín
Výtisk neprošel jazykovou korekturou.

CO MŮŽE BÝT KRÁSNĚJŠÍHO PRO KNIHOVNICI NEŽ …
Vážení, milí spoluobčané,

jako nový starosta hasičů
si vás dovoluji seznámit,
jak se chovat při různých
situacích, které si vyžadují
zásah hasičů.
V případě požáru, úniku
plynu, dopravní nehodě
a dalších nenadálých
situacích je nutné okamžitě zavolat profesionální hasiče na čísle 150
nebo na mezinárodním
čísle 112. Až poté co kontaktujete profesionální hasiče, můžete kontaktovat
místní hasičský sbor a to
buď na telefonním čísle
732 176 223 (starosta
hasičů) a nebo na telefonním čísle 732 140 716
(velitel hasičů). V brzké
době bude na hasičské
zbrojnici zabudováno
tlačítko nouze, které můžete v případě potřeby
použít. Dále náš sbor můžete požádat o jakoukoliv
pomoc jako např. čerpání
vody, odklízení při živelných pohromách atd.
Pokud bude v našich silách tak rádi pomůžeme.
Dále se můžete dozvědět
více na našich internetových stránkách www.sdhzeranovice.estranky.cz,
kde je umístěna fotogalerie a spoustu dalších
zajímavostí.
S pozdravem

Naše obecní knihovna nemá bohužel bezbariérový přístup.
Nabízíme proto starším a handicapovaným občanům donáškovou službu knih. Můžete zavolat na telefonní číslo
573 395 984. Využijte toho!
Co může být krásnějšího pro knihovnici, než udělat někomu
radost pěknou knížkou!
Jarmila Odstrčilová, knihovnice

datum
6. 1. 2008
19. 1. 2008
25. 1. 2008
17. 2. 2008
24. 2. 2008
29. 2. 2008
30. 3. 2008

akce
Tříkrálový koncert
Sbírka ošacení pro Ukrajinu
Promítání filmu „Výměna kněží“
Legionáři ze Žeranovic
Beseda o Albánii – rodišti matky Terezy
Promítání filmu „Zažloutlé fotky 2007“
Otvírání klubovny -Tchoři

Organizačně zajistila
Obec Žeranovice
Volné sdružení občanů
Volné sdružení občanů
Kulturní komise obce
Farnost Žeranovice
Volné sdružení občanů
Volné sdružení občanů

SOCIÁLNÍ KOMISE
Jubilanti 50 let:
Uhlár Štefan
Klimková Magdaléna
Totek Miroslav
Zapletal Oldřich
Jubilanti 60 let:
Šimčíková Zdeňka
Jubilanti 65 let:
Andrýsková Jarmila
Jubilanti 70 let:
Cahlelová Božena
Dokoupilová Milada
Odložilík Ladislav
Jubilanti 80 let:
Řihák Stanislav
Hrubý Alois

Narození:
Bouška Jan
Janečka Adam
Úmrtí:
Řiháková Jarmila
Gořalík Petr
Řiháková Hana
Svatby:
Smýkal Marcel (Žeranovice)
Petra Rapantová
(Zlín)

Řiháková Jitka, předsedkyně sociální komise

Úřední hodiny a kontakty Obecního úřadu
Pondělí: 8.00-12.00 hodin 19.00-20.30 hodin
Středa: 8.00-12.00 hodin 19.00-20.30 hodin
telefon: 573 395 964
e-mail: zeranovice@volny.cz
web: www.zeranovice.cz

Starosta hasičů
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M a r e k

H A U P T M A N N

Když jsem byl
před minulými
komunálními volbami osloven,
zda bych nechtěl kandidovat do zastupitelstva obce, byl jsem tak trochu
touto nabídkou zaskočen. Po
pravdě řečeno jsem o tomto kroku sám uvažoval, ale až mnohem
později.
V současné době podnikám
v autodopravě, jako OSVČ (tedy jako osoba samostatně výdělečně činná) což v praxi znamená, že jsem údržbář, řidič,
účetní, manažer… To by samo
o sobě nebylo nic neobvyklého, ale téměř veškerý zbylý čas
i energii mi už nějakou dobu ubírá budování půdní vestavby v rodinném domku. Z toho důvodu
jsem si nedovedl představit kde
ušetřím čas na práci v obecním
zastupitelstvu. Zvláště pak proto,
že s funkcí zastupitele vnímám
i určitou míru odpovědnosti.
Již jsem se zmínil o tom co dělám
v současné době a ať chci nebo
ne dostávám se do středního
věku a v obci se objevuje nová
generace mladších, ale také nových spoluobčanů, kteří nesdílí
mé vzpomínky na dobu právě
o generaci nazpět.
Pro tyto spoluobčany tedy uvádím něco o sobě.
Především se sluší představit se: moje
jméno je Marek Hauptmann a v naší
obci bydlím s malými přestávkami od
svých dvou měsíců.
Bylo, nebylo, dávno tomu, …kdy
jsem v jednom nejmenovaném, blízkém městě ukončil školní docházku a
v té době jsem valně o své budoucnosti
nepřemýšlel. Nastoupil jsem na střední
odbornou školu Vinař – zahradník ve
Bzenci. Na svá učňovská léta vzpomínám velmi rád, ale teprve tam jsem
začal přemýšlet o tom, co dál. Proto,
když se mi naskytla možnost pokračovat ve škole při zaměstnání, využil
jsem příležitosti a nastoupil na další
dva roky na Střední školu pro pracující. Tuto jsem absolvoval a ukončil
maturitou.

V té době mě čekal nástup na vojnu,
ale protože jsem již zvažoval co dál,
podal jsem přihlášku k Policii (v té
době VB).
Tak se stalo, že jsem po ukončení
akademie nastoupil k policii.
Zde jsem na různých pozicích strávil šest let . Z toho asi dva roky v
Holešově a jinak v Praze. Kdybych
o tomto období chtěl psát, bylo by
to na velmi tlustou knihu. Mohu ale
říci že to pro mě byla ta pravá škola
života.
Život je ale změna a tou změnou pro
mě tehdy bylo podnikání.
To se stalo v roce 1991, tedy v době,
kdy se u nás začalo rozvíjet soukromé podnikání a vše co je dnes již samozřejmé bylo tehdy nové. Z dnešního pohledu docházelok mnoha
kuriózním situacím jak pro orgány
státní správy, tak pro podnikatele.
V té době jsme se ale vlastně všichni
učili podnikat a problémy se daly
překonat nadšením a mnohdy víc
než 100% nasazením.
V 1991 jsem nastoupil do firmy, kde
jsem za nějaký čas byl majitelem
jmenován do funkce generálního
ředitele. V té době jsme zaměstnávali více než 260 zaměstnanců,
takže problémů bylo dost.
Musím říci že i toto období mi přineslo množství zážitků i zkušeností.
Odejít z takovéto pozice může vypadat jako rouhání, ale stalo se.
V dalším období jsem odjel na nějakou dobu za prací a zkušeností
do Irska a později do USA. V době
mezi těmito cestami jsem začal
podnikat sám, a potom co jsem se
oženil, i s manželkou. Za opravdový
výsledek našeho společného podnikání považuji naši dceru Sáru.
Tolik k minulosti, co přinese budoucnost, nechme se překvapit…

Tímto mohu opět navázat na
úvod, neboť nejbližší budoucnost je pro mě svázaná (minimálně do konce volebního
období) i s prací v obecním
zastupitelstvu.
Do zastupitelstva obce jsem
kandidoval s hlavním cílem pomocí dotací od státu a EU vybudovat něco pro obec. Doba,
kdy lze využívat dotací z EU
je ohraničená rokem 2017.
A vlastně mnohem dříve, lze
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totiž předpokládat, že šanci na
přidělení dotací mají jen ty projekty, které již v roce 2017 mají
již ukončeny všechny přípravné
i schvalovací procesy.
Moje první představa byla zahájit projekt na ekologické vytápění obce z energeticky obnovitelných zdrojů. K tomuto jsem
získával informace v tisku i na
internetu. A podařilo se mi vyvolat schůzku s předsedou bývalého JZD Slušovic Františkem
Čubou,Csc., který v této věci publikoval zajímavé články v tisku.
Pan Čuba byl ochoten podělit se
o spoustu zajímavých informací.
Jak jsem se však postupně seznamoval s realitou, tak jsem
tuto aktivitu musel odložit,.
Posuďte sami proč. V první řadě
rozpracovaný projekt na čističku
odpadních vod, již ve fázi schvalovací. V druhé řadě plánovaná
výstavba rodinných domů v lokalitě Třešňové sady.
Ve třetí řadě (z hlediska důležitosti ale podle mě věc nejdůležitější) zajištění záložního zdroje
pro obecní vodovod.
Před vyjasněním výše finanční
spoluúčasti, kterou se bude podílet obec na největší plánovanou
akci (čistička odpadních vod),
nemůžeme ani pomýšlet na
žádnou další akci podobného
rozsahu.
Ze všech ostatních aktivit bych
vyzvedl především ty, u kterých
je největší šance na získání dotací. Což pro mě konkrétně je
získání pozemku pro vybudování
víceúčelového a dětského hřiště v prostoru za fotbalovým
hřištěm. Důvod je jednoznačný.
Získání pozemku není tak finančně náročné, je zde velmi vysoká
šance na získání dotace a tím
přínos pro obec.
Ať se podaří realizovat tato akce,
nebo jiná, doufám, že v zastupitelstvu obce najdeme vždy cestu
ke schodě tak, aby naše rozhodnutí byla vždy ku prospěchu
obce.
Marek Hauptmann

