
Ani jsme se nenadáli, uběhlo 
nám další čtvrtletí, které nám 
uzavřelo – dle některých 
osudový – rok 2008. Věřím, 
že pro každého z nás byl 
něčím zajímavý a výjimečný, 
stejně jako pro naši obec. 
Každopádně se za uběhlým 
rokem můžeme už jen 
ohlédnout a nezbývá nám 
nic jiného, než se radostně 
vrhnout do roku dalšího. Přeji 
Vám jménem svým a také 
jménem obecního zastupitelstva šťastný vstup do roku 2009, dostatek zdraví 
a mnoho úspěšných a prosluněných dnů. 
 –HS–
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ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

22. zasedání OZ 3. 10. 2008
OZ schválilo:
•  bezplatný pronájem obecních 

pozemků p.č. 122/1 a 124/1 (za 
hřbitovem) Žeranovskému faráři 
Antonínu Ptáčkovi na chov ovcí,

•  nákup motorových nůžek na živý 
plot dle cenové nabídky firmy 
Leopold Janský – Lukov,

•  navýšení školného v MŠ Žerano-
vice mimo předškoláků na 200 Kč 
za měsíc s platností od 1. 9. 
2008,

•  záměr odkupu pozemku p.č. 
163/2 o výměře 591 m2 pro 
výstavbu přečerpávací stanice 
a její příjezdové komunikace 
(ve Mlýně u splavu) za cenu 

250 Kč za m2 + poplatky souvi-
sející s převodem.

23. zasedání OZ 3. 12. 2008
OZ schválilo:
•  odkup pozemku p.č. 163/2 

o výměře 591 m2 pro výstavbu 
přečerpávací stanice a její pří-
jezdové komunikace za cenu 
250 Kč za m2 + poplatky souvi-
sející s převodem,

•  rozpočtové změny v rozpočtu 
obce,

•  rozpočtové provizorium na rok 
2009 ve výši 1/12 rozpočtových 
příjmů 2008,

•  složení inventarizačních komisí,
•  opravu kanalizace ve Mlýně od 

Mezírkového po Klimkovo z dů-
vodu propadání se silnice nad 
touto kanalizací.

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
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POSKYTNUTÉ DOTACE ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2008

Z rozhodnutí Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 19. 3. 2008 byla naší 
obci schválena neinvestiční dotace ve výši 16 000 Kč z rozpočtu Zlínského 
kraje na nákup osobních ochranných zásahových pracovních prostředků pro 
jednotku SDH obce.

Z rozhodnutí Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 18. 6. 2008 byla naší 
obci schválena dotace ve výši 25 000 Kč z fondu kultury Zlínského kraje na 
restaurování sochy sv. Vendelína v Žeranovicích.

MAŠKARNÍ PLES
Žeranovská omladina si Vás dovoluje pozvat na pomalu již 
tradiční Maškarní ples, který se uskuteční 14. února 2009. 
Velká show vypukne s úderem osmé hodiny večerní. Bohatá 
tombola, živá hudba a výtečné občerstvení zajištěno. Na 
hojnou účast a nejrůznější masky se těší organizátoři.

MYSLIVECKÝ PLES
Myslivecké sdružení Žeranovice si Vás co nejsrdečněji dovoluje pozvat na Myslivecký ples, který se bude 
konat dne 7. 2. 2009 na Sále u Sedlářů. K tanci a poslechu zahraje kapela Rytmix. Pro všechny přítomné 
je připavena bohatá tombola a pestrá škála zvěřinových specialit. Informace o předprodeji lístků budou 
sděleny vyvěšením a obecním rozhlasem.
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Jak jsme vás již informovali v minulém vydání 
čtvrtletníku a jak jste si jistě všichni všimli, byla 
v naší obci zahájena stavba čističky odpadních 
vod. Za uplynulé tři měsíce výstavba rapidně po-
kročila. Pracovníkům firmy SYNER Morava, a. s. 
se podařilo propojit již tři čtvrtiny z celkové délky 
kanalizačních sítí. 

Taktéž na budově čističky je téměř dokončena 
hrubá stavba, na níž zbývá jen dodělat tesařské 
a pokrývačské práce. Dále bude na jaře osazena 
technologie čištění odpadních vod a provedeny do-
končovací práce včetně oplo-
cení. Ve Mlýně byla osazena 
přečerpávací stanice, která 
bude také oplocena. Dále 
nám zbývá dobudování příjez-
dových komunikací k čističce 
a k přečerpávací stanici.

Na stavbě kanalizace 
a ČOV bylo v roce 2008 v mě-
sících září–prosinec prosta-
věno celkem 21 232 634,- Kč 
díky velmi příznivému poča-
sí a zodpovědnému přístu-
pu všech pracovníků firmy 
SYNER Morava a.s. i všech 
jejich subdodavatelů.

V roce 2009 zbývá dodělat nedokončenou čtvr-
tinu kanalizační sítě, jež obnáší vybudování kanali-
zace na Bařině, v uličce od Vyhlídalového po Klim-
kovo a na Rybníku od výstavby pod lesem. Dále 
pak propojení stoky od Sálu přes potok na Bařinu.

Co se týká připojení domácností na kanalizaci 
a ČOV, byli občané, kteří jsou přímo připojení na 

novou kanalizaci osloveni 
projektantem, a je vytvořen 
projekt pro jejich připojení 
a částečně provedeny pří-
pojky. Ostatní spoluobčané 
budou osloveni v začátku 
roku a bude s nimi pro-
jednáno technické řešení 
propojení stávajících žump 
a septiků na veřejnou kana-
lizaci.

Necelý rok uběhne jako 
voda a my se budeme moci 
pyšnit skvělým systémem 
mechanicko-biologické čis-
tírny odpadních vod. I přes 
drobné nepříjemnosti, kdy 

se některým z vás po zahradě proháněl bagr či 
jiná těžká technika, kdy jsme museli přeskakovat 
jámy a objíždět výkopy, věřte, že vše je pro dobrou 
věc. 

STAVBA ČISTIČKY POKRAČUJE

DOUČOVÁNÍ ANGLIČTINY pro děti i dospělé 
KRISTÝNA ZAPLETALOVÁ  •  telefon +420 732 219 237  •  Cena dohodou



PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK LIDOVÉ 
TVOŘIVOSTI

V neděli 14. prosince 2008 se uskutečnil 
již v pořadí druhý předvánoční jarmark. Akce 
proběhla v zasedací místnosti Obecního úřa-
du v Žeranovicích, kde bylo možno v odpoled-
ních hodinách zakoupit upomínkové předměty, 
dárečky, suvenýry a drobné pozornosti. Cílem 
uspořádání tohoto jarmarku byla podpora vý-
stavby školy na Haiti. Díky zručnosti a šikov-
nosti vystavovatelů a štědrosti návštěvníků 
byl účel splněn. Výtěžkem 20 000 korun jsme 
jistě prospěli dobré věci.
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PODZIMNÍ VÝSTAVA TROFEJÍ, 
SBÍREK A ARANŽOVÁNÍ

Zajímavá a originální výstava, 
která se konala 26. října, se těši-
la velkému zájmu spoluobčanů. 
Velké poděkování za poskytnutí 
exponátů a sbírek patří vysta-
vovatelům, mezi něž patří Totek 

Pavel, Totek Radim, Halašta Petr, 
Vajda Leoš, Sedlář Petr, Andrýsek 
Svatopluk, Bezděčík Ladislav, 
Zapletal Jakub, Buček Petr, pan 
Kain, Vyňuchal Antonín jr., Hana 
Křenková, žáci místní základní 
a mateřské školy a mnoho dal-
ších drobných vystavovatelů. Je 
nutno poděkovat také velké sku-
pině obyvatel, která se zapojila ať 

už při pomoci aranžování vazeb, 
přípravě nebo úklidu sálu.

NEUŠLO NÁM  •  NEUŠLO NÁM  •  NEUŠLO NÁM  •  NEUŠLO NÁM
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STŘÍPKY Z NAŠÍ ŠKOLY
Uteklo to jako voda v potoce. Ještě před chvilkou 

bylo 1. září! A …a už tu jsou Vánoce a konec kalen-
dářního roku 2008. Můžeme tedy hodnotit. Ale pěkně 
popořadě.

Od začátku září jsme začali sbírat vše, co se dá. 
Tradičně škola sbírá padaná jablka ze školní zahrady, 

šípky, kaštany (ty si odebrali místní i myslivci z Dobro-
tic) a starý papír. Toho se nasbíralo přesně 5 573 kg. 
Děkujeme všem žákům a hlavně rodičům za jejich 
velkou aktivitu při všech sběrových akcích. Koncem 
měsíce nás navštívil pravý kouzelník a několik odváž-
livců si mohlo i zakouzlit. Některým vytáhl kouzelnický 
mistr z kapsy peníze, jiným „z nosu holuba“. Vystou-
pení se všem žáků i dětem z mateřské školy líbilo.

30. 9. se žáci 4. a 5. ročníku i s panem učitelem 
Machálkem vydali do Holešova, kde se na hlavním 
náměstí uskutečnila velmi zajímavá ukázka Integrova-
ného záchranného systému Zlínského kraje. Žáci se 
zaujetím sledovali všechny složky tohoto systému pří-
mo v akci. Po ukončení této zdařilé akce ještě provedli 
malou exkurzi do Zverimexu pana Josefa Fuksy.

Na druhý den jela již celá škola i mateřská škola 
do Holešova na hudební vystoupení Pavla Nováka. 
2. 10. jsme jako škola začali odebírat Školní mléko. 

Standa a dva Martinové s panem učitelem Machálkem při řešeni 
matematické olympiády v rámci kroužku mladých matematiků

ADVENTNÍ KONCERT 
20. PROSINEC 2008

Toto sobotní odpoledne bylo 
zasvěceno klasické hudbě v po-

dání učitelů lidové školy 
umění v Holešově. Mohli 
jsme slyšet skladby předních 
klasických umělců jako jsou 
například Giuseppe Giorda-

ni, J. S. Bach, L. Weiss, 
G. F. Handel, J. Pa-
chelbel. O krásný záži-
tek se postarala Sylvie 
Šimečková, která hrála 
na flétnu, houslista Ivo 
Kurečka, Lubor Horák, kte-
rý doprovázel hrou na klavír 
a kytaristky Nelly Billová, 
Danuše Pospíšilová a Ale-
na Cholastová. Odpočinout 

si od všedních starostí přišla 
pěkná řádka našich spoluob-
čanů, kteří si koncert nemohou 
vynachválit a doufají, že se stane 
každoroční tradicí.

ŽIVÝ BETLÉM

Netradiční nedělní odpoledne 
prožili všichni návštěvníci živé-

ho betléma, který se uskutečnil 
28. prosince na prostranství před 
kostelem sv. Vavřince. Krásnou 
ukázku věčného příběhu si při-

pravily žeranovské děti a mládež 
ve spolupráci s rodiči a ostatními 
farníky. Skvěle zrežírovaná akce 
sklidila velký ohlas a obdiv. 
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Polovina žáků si 2x týdně pochutnává na 250 ml 
čerstvého mléka. 6. 10. přijela příslušnice Policie ČR 
pprap. Králová s výchovně-vzdělávacím programem 
Ajax. Do toho programu (projektu) je škola zapojena 
již čtvrtým rokem. Ve skupinkách provedla přednášku 
na témata „Chodec, cyklista, vztah občan a policis-
ta“. Po celý rok pak žáci pracují s výukovými sešity, 
samozřejmě za pomoci svých třídních učitelů.

Ve středu 12. 10. si čtvrťáci a páťáci zajeli do Kro-
měříže na dopravní hřiště k ověření svých vědomostí 
a dovedností v oblasti silničního provozu. Obstáli na 
výbornou.

V pátek před podzimními prázdninami se naši 
malí zpěváčci (Terka Fuksová, Míša Procházková, 
Zuzka Janečková, Monika Řiháková a Vítek Janeč-
ka) zúčastnili 7. ročníku Kostelecký slavíček. V silné 
konkurenci se vůbec neztratili.

Konec měsíce byl ve znamení uzavírání lesa, a to 
v plné režii paní učitelek z mateřské školy.

V polovině listopadu prožili žáci „Den s řemeslem“. 
Pracovnice Klubu umění a řemesel z Holešova se 
spolu se všemi žáky školy pustily do pletení malých 
košíků. Malí košíkáři byli velmi šikovní a práce je vel-
mi zaujala. Viděli jasně výsledky své pečlivé a hlav-
ně trpělivé práce. I vedoucí pracovnice ing. Lenka 
Bartošková prohlásila, že v Žeranovicích vyrůstají 
budoucí košíkáři. Na ukázku dalších řemesel se žáci 
jeli podívat odpoledne s družinou. 2. ZŠ totiž pořáda-
la Jarmark řemesel a bylo se na co dívat.

Poslední listopadový den byl dnem uzavření fi-
nanční sbírky (prodej pohledů s tematikou koní) na 
pomoc a potřeby koním-terapeutům. Celkem škola 
vybrala 880,- Kč a zaslala je do správných rukou.

Na Mikulášsko-vánoční chvilku se všichni těši-
li. V tělocvičně školy se rozezněly zimní říkačky, 
básničky a koledy. Nejdříve vystoupili malí čertíci 
s velkou čerticí paní učitelkou Evou Chytilkovou. 
Pak je vystřídali ti větší a po očku pozorovali, kdy 
se ve dveřích objeví nadpřirozené bytosti. A dočkali 
se. Mikuláš s andělem i dvěma čerty splnil svůj úkol 
na výbornou. I když byl letos malého vzrůstu, pobavil 
drobotinu a samozřejmě i rodiče, dokonce přinesl 
dárky i pro zlobivé paní učitelky a pana ředitele.

Poslední akcí naší školy před Vánocemi byla 
pomoc při zajištění výrobků pro žeranovský vánoční 
jarmark. Kdo měl ruce, ten stříhal, lepil a maloval. 
Jsme rádi, že jsme přispěli na dobrou věc.

STŘÍPKY Z NAŠÍ ŠKOLY

Prvňáčci a druháčci v kroužku angličtiny s paní učitelkou 
Petrou Logajovou

Rozdávání dárků u školního vánočního stromečku

Žáci 4. ročníku při výuce anglického jazyka

Zápis do prvního ročníku ZŠ Žeranovice se koná 13. února 2009 od 12.30 do 14.30 hodin.
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Čas uběhl jako voda a pro myslivce a jejich příz-
nivce nastalo období, které přináší závěrečný účet, jak 
jsme v daném roce hospodařili. Mám na mysli podzim 
a s ním období podzimních společných lovů na drob-
nou zvěř. 

Než jsme se však stali hostiteli či hosty na těchto 
společenských akcích, bylo nutné připravit sebe a pře-
devším zvěř na dlouhé období nouze, kdy bude zvěř 
nucena žít pouze ze svých tukových zásob nastřáda-
ných na podzim. Je sice pravdou, že poslední dvě zimy 
byly z pohledu „krutosti“ velmi mírné, ale to není pro 
zvěř vždy výhodou. Příznivá zima je příznivá nejen pro 
ni, ale i pro její přirozené predátory a ti následně v ob-
dobí rozmnožování působí nemalé škody na užitkové 
zvěři. 

Koncem léta měli 
tedy myslivci z MS 
Žeranovice plné ruce 
práce se zajišťová-
ním krmiv pro zimní 
přikrmování. Společ-
nými silami se nám 
podařilo zajistit na 
zimu pšenici, oves, 
ječmen, zadinu, 
kukuřici, kaštany, 
letninu, řepu, seno 
a speciální vitamí-
nové krmné směsi 
pro srnčí a zajíce. 
Dále jsme zbudovali 
nová zařízení k přikrmování zvěře, opravili ta stará 
a zajistili nová myslivecká políčka pro příští rok. Poda-
řilo se nám také vybudovat nová myslivecká zařízení 
k lapání zvěře škodné a bezprostředně před zahájením 
hlavní lovecké sezóny jsme se výřezem a vysekáním 
ostružiny, maliny a jiných křovin alespoň trochu snažili 
připravit chodníky pro naše kamarády honce, kteří nám 
každoročně vydatně pomáhají při podzimních společ-
ných lovech. A než jsme se nadáli, stali jsme se hostiteli 
našich přátel na prvním honu o prvním listopadovém 
víkendu. Počasí bylo ráno až velmi teplé, naštěstí nás 
během dopoledne příjemně zasáhla vlna chladného 
vzduchu a nenechala nás se uvařit ve svých teplých 
kabátech. Tento krásný den nám zpříjemnil dostatek 
zvěře v honitbě a mohli jsme se tedy k večeru v poklidu 
odebrat na „leč poslední“ do Hospůdky na hřiště, kde 
jsme za bujného zpěvu probrali, co se za celý předešlý 
rok i den událo. 

Druhý hon jsme v naší honitbě naplánovali na dru-
hý prosincový týden a velmi jsme se na něj těšili. Po 
mnoha letech jsme totiž uspořádali zahájení i večerní 
pohoštění na Sále u Sedlářů, který jsme už dva dny 
dopředu řádně nachystali a vyzdobili. I tentokrát nám 
počasí přálo, zvěře bylo celý den dost, a tak jsme si při 
plápolání ohňů a troubení „Halali“, při závěrečném slav-
nostním výřadu v zámecké zahradě, mohli prohlédnout, 
co se nám vlastně za ten den podařilo ulovit a někteří 
jsme mohli zpytovat svědomí, kde a kdy nám uletěl 
nějaký ten bažantí kohout. Ale i to k lovu patří a vždy 
musí několik kohoutů zůstat do dalšího roku, aby se 
moli stát součástí reprodukčního řetězce. Po výřadu 
jsme se už ale všichni těšili na sál, kde pro nás bylo 
přichystáno bohaté občerstvení v podobě jelení a kančí 

svíčkové, dršťkové 
polévky, domácích 
koláčů, slaného 
pečiva, královských 
škvarků a dalších 
dobrot. Součástí 
tzv. „poslední leče“ 
(závěrečné posezení 
účastníků lovu s ve-
čeří a kulturním pro-
gramem) byl tento-
krát velmi slavnostní 
okamžik. Předseda-
jící a nejvyšší lovčí 
našeho revíru měli 
tu čest slavnostně 

pasovat a přijat tak mezi sebe naše nové dva mladé 
členy Václava Žůrka a Gabrielu Zapletalovou, kteří se 
po jednoleté zkušební adeptuře stali jedněmi z nás. 
Po tomto aktu pasovacím následoval tzv. „myslivecký 
soud“, který přísně, avšak s jistou dávkou nadsázky 
a humoru odsoudil hříšníky toho dne. Ti museli v rám-
ci svých trestů předvést porotě i ostatním přísedícím 
domácího kohouta při úsvitu, zazpívat píseň anebo se 
pomodlit speciální mysliveckou modlitbou. Tento velmi 
dlouhý večer však vrcholil při losování tomboly, která 
si svou bohatostí zvěře i jiných cen mnoho nezadala 
s tombolou plesovou. Zkrátka bylo toho mnoho a nám 
zůstanou snad jen ty dobré vzpomínky na jeden hezký 
den strávený s kamarády v přírodě.

Těsně před koncem roku, na druhý svátek vánoční, 
jsme potřetí vyrazili s kamarády lovci a honci do revíru 
na tradiční Štěpánskou vycházku, pojatou v myslivecké 
mluvě jako regulační hon. Hlavním cílem této vycházky 

MYSLIVECKÝ PODZIM
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bylo, jako každý rok, „vyprdět“ se po dvou náročných 
svátečních dnech, naplněných pojídáním dobrot, a ulo-
vit ještě několik bažantích kohoutů tam, kde jsme byli 
minule slabší v přesnosti střelby. Největší očekávání 
však bylo, zda-li se nám podaří přelstít nějakou kmotru 
lišku. To se nám sice nepodařilo, ale celý den nám přálo 

krásné mrazivé počasí se sluníčkem, a tak jsme se ne-
umazali od bláta ani nepromokli od deště. S provoláním 
„Lovu zdar“ jsme se od výřadu přesunuli do hospůdky, 
kde jsme už jen bilancovali, co vše nám ten rok 2008 
přinesl. Úplnou tečkou za rokem 2008 byla Silvestrov-
ská vycházka do honitby, kdy jsme spolu s přáteli z řad 
honců naposledy navštívili zákoutí naší honitby, čest-
nou salvou se rozloučili s loveckou sezónou a odebrali 
se oslavit příchod nového roku do svých domovů. 

Vážení čtenáři, na tomto místě bych rád poděkoval 
všem, kteří v roce 2008 jakýmkoliv způsobem podpořili 
Myslivecké sdružení Žeranovice a je mým přáním, aby 
nám svou přízeň zachovali. Jsem také rád, že dle ohla-
sů stále více z vás chápe, že myslivecká činnost je pře-
devším práce, práce a práce pro přírodu a nenecháte 
se zviklat mediálním honem na celou myslivost. Nachá-
zíme se v době, kdy se někteří zelení schovávají pod 
tuto barvu jako přátelé přírody a domnívají se, že jejich 
názor je dogma, v konečném důsledku tím však v ně-
kterých případech příroda trpí. Příroda je však mocná 
čarodějka a zajisté nám ukáže, že větru a dešti neporu-
číme, ať jsme zelení, rudí, modří či jinak barevní. 

Závěrem mi dovolte, Vám všem čtenářům, popřát 
do nového roku 2009 hodně zdraví, štěstí a osobní po-
hody a redakci tohoto skvělého čtvrtletníku pevné nervy 
při práci a mnoho dalších bezproblémových vydání.

 Bc. Jakub Zapletal

MYSLIVECKÝ PODZIM

OKRSKOVÉ CVIČENÍ 
(dodávka vody) 12. 9. 2008

Jako každá záchranná složka 
dělá nácvik nejrůznějších úkolů, 
tak i my, dobrovolní hasiči musíme 
cvičit. Z toho důvodu zkoušíme 
dálkovou dopravu vody pomocí 
čerpadel. V rámci našeho okrsku 
se cvičení zúčastňují čtyři obce 
včetně nás. V letošním roce se 
nácvik uskutečnil v Martinicích za 
zbrojnicí. Vše vypuklo v 18 hodin 
vyhlášením cvičného poplachu 
místními sirénami. Poté zásahové 
jednotky přijely do Martinic, kde 
dostaly další instrukce. Účast na 
této akci je vždy stoprocentní. Po 
rozdělení stanovišť si každá jed-

notka natáhla hadice, a to od 
svého stroje až po stroj další 
obce.  Poté se pomocí připra-
vených signálů vyslal pokyn 
pro spuštění vody. Vše pro-
bíhalo v pořádku, bohužel jen 
do okamžiku, kdy náš sbor byl 
zklamán technikou. Zkrátka se 

stříkačka zastavila a už ne-
rozjela. Příčinu jsme zjistili 
až doma. Byla to maličkost 
– ucpané sítko na benzín. 
Avšak i přes tuto poruchu 
proběhlo cvičení úspěšně. 
Po ukončení nácviku jsme 
ještě chvilku poseděli u klo-
básky a důkladně jsme pro-
brali celé cvičení.

OHLÉDNUTÍ ZA ČTVRTLETÍM SDH



PODZIMNÍ HRA PLAMEN
11. 10. 2008

Mladí hasiči se již několik let 
zúčastňují celoroční hry Plamen. 
Podzimním kolem této hry začíná 
nový ročník. Závody se konaly ve 

dvou disciplínách – přespolní 
běh a útok CTIF. Při přespol-
ním běhu mladí hasiči zdo-
lávají nejrůznější překážky 
a plní úkoly ze zdravovědy, 
topografie, hasičské techniky 
a střelby ze vzduchové pistole. 
Na přespolní běh vybíhají pěti-
členná družstva. 
Na tyto závody 
jsme vyslali dvě 
družstva, která 
tuto trať zvládla 

    na jedničku. 
Útoku CTIF se 

naše družstva ne-
účastnila, protože 
zároveň s touto 
akcí jsme pořáda-
li naši hasičskou 

drakiádu. Děti se na těchto závo-
dech velmi snažily, a to i přes to, 
že je nemají příliš v oblibě. 

Cestou zpět jsme ještě dojedli 
své svačiny a drobné cukrovinky, 
které jsme dostali při registraci 
a zároveň jsme se těšili na dra-
kiádu.
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DRAKIÁDA
11. 10. 2008

Již tradiční hasičská drakiá-
da proběhla i letos. I když první 
termín konání nevyšel z důvodu 
špatného počasí, nenechali jsme 
se odradit. Drakiáda byla přesu-
nuta na další víkend. To už 
nám naštěstí počasí přá-
lo, až na jednu maličkost 
– nefoukal vítr. Ale i přes 
tento menší problémek 
jsme měli pro děti i dospě-
lé připravené nejrůznější 
soutěže o krásné ceny. 
Samozřejmě nechybě-
la soutěž o nejhezčího 
vlastnoručně vytvořeného 

draka. Draci se zapisovali 
hned při příchodu. Každý 
zaregistrovaný drak dostal 
své startovní číslo a ma-
lé občerstvení. Nechybělo 
ani občerstvení pro rodiče 
a dříve narozené občany. 
Celou akci jsme ukončili až 

za tmy a můžu říci, že někteří 
tatínci draky nejenom pouš-
těli, ale dokonce i chytali. Ale 
vše s mírou. Návštěvnost této 
akce rok od roku roste a to je 
pro nás odměnou a motorem 
do dalších akcí. A proto se už 
nyní těším na příští rok a dal-
ší drakiádu.

PŘÍPRAVA NA VÁNOCE
20. 11. 2008

Každý čtvrtek se koná trénink mladých 
hasičů na nácvik požárního útoku. 
V zimním období nebo při špatném počasí 
se zabavíme různými aktivitami na zbrojnici. 
V adventním čase jsme se rozhodli podpořit 



sbírku na vánočním jarmarku. 
Naši mladí hasiči na tento 
jarmark nakreslili barvičkami na 

sklo nejrůznější motivy Vánoc. 
Při výrobě se nás sešlo okolo 

dvaceti. Zúčastnili se jak malí, 
tak i velcí hasiči a hasičky. 

Doufáme, že i naše 
obrázky aspoň maličko 
pomůžou těm, kteří je 
potřebují a těm, kteří si 
naše výrobky zakoupili, 
udělají radost a krásnou 
výzdobu na vánoční 
svátky. Je nutno všem, 
co přidali ruku k dílu 
moc poděkovat. 
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MIKULÁŠ
5. 12. 2008

Rok se s rokem sešel a opět 
nás navštívil sv. Mikuláš se 
svou početnou družinou. Jako 
i v minulém roce, tak i v letošním 
jsme podpořili školní mikuláš-
skou besídku. Naši členové se 
převlékli za Mikuláše, anděly 
a čerty a při příležitosti besídky 
rozdali hodným dětem spous-
tu dárků. Na druhý den jsme 
navštívili děti přímo v jejich 
domovech. Avšak tuto činnost 
nám přerušil vydatný déšť, 
který nás téměř na hodinu zdr-
žel. Cestou jsme také zašli do 
kostela, kde již byly připravené 

dárečky. Celou akci jsme 
zakončili až v pozdních 
hodinách návštěvou hos-
půdky na zámku, kde jsme 
rozdali své poslední dáreč-
ky hostům. Také se omlou-
váme všem, ke kterým 
jsme přišli až v pozdějších 

hodinách, bohužel nebylo 
v našich silách stihnout 
vše v daném čase. Do 
příštího roku budeme mu-
set vymyslet lepší taktiku, 
jak vše zvládnout. Byla by 
totiž škoda nechat zanik-
nout tak pěknou tradici 
jako je sv. Mikuláš.

VÝROČNÍ SCHŮZE
13. 12. 2008

Ke konci roku jsme stejně jako 
sbory okolních obcí uspořádali 
valnou hromadu, kde jsme hodno-
tili náš celý uplynulý rok. Letos po-
prvé jsme tuto schůzi uspořádali 
na zámku ve velkém sále, kde se 

sešlo okolo sedmdesáti čle-
nů hasičských sborů včetně 
naší mládeže. Naše mládež 
si pro nás připravila krásné 
vystoupení, čímž zpestřila 
schůzi. Dále jsme postupova-
li dle předem určených bodů, 
jako je plán činnosti, revizní 
zpráva a zpráva o činnosti 

za rok 2008. 
Samozřejmě i mla-
dí hasiči si připra-
vili svou zprávu 
o činnosti a také si 
určili plán činnosti 
na rok 2009. Mezi 
již tradiční body 
patří i odměňování 

mládeže, kde jsme dětem rozdali 
nové čepice a také jsme doplnili 
chybějící dresy pro nejmenší ha-
siče. Výroční schůzi jsme po roz-
sáhlé debatě ukončili pohoštěním. 
Celá valná hromada se vydařila 
na jedničku a tím jsme ukončili 
rok 2008.
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Již tradiční maškarní ples pro 
všechny děti i rodiče je plánován 
na měsíc únor. Přesný termín 
bude včas zveřejněn. Těšíme se 
na hojnou účast…

V únoru se taktéž můžeme 
těšit na rej masek při masopust-
ním průvodu.

Více o naší činnosti a velkou 
fotogalerii naleznete na interne-
tových stránkách 

CO PŘIPRAVUJÍ HASIČI NA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2009

www.sdhzeranovice.estranky.cz

Vážení spoluobčané, fandové,

úvodem tohoto článku bych 
Vám jménem svým a jménem 
Sportovního klubu chtěl popřát 
pevné zdraví, štěstí a pohodu do 
Nového roku 2009 a poděkovat 
Vám všem za přízeň a pomoc 
(i finanční), kterých si velmi vá-
žíme.

Již v tomto zimním období se 
členové Sportovního klubu a fot-
balisté připravují na nadcházející 
sezónu a snaží se využít sportov-
ního areálu i v tomto období. Za 
příklad stojí připravená ledová 

plocha k vyžití všech občanů Že-
ranovic i v pozdních odpoledních 
hodinách za umělého osvětlení 
(poděkování patří skupině le-
dařů v čele s panem Košinou). 
Všechna naše družstva již v mě-
síci lednu zahajují zimní přípravu 
(A-mužstvo od 11. 1.), aby v jarní 
části soutěží úspěšně reprezen-
tovala náš klub a obec. Plány pří-
pravy a jednotlivá utkání nalez-
nete na vývěsce klubu nebo na 
našich internetových stránkách. 
V měsíci únoru také plánujeme 
Valnou hromadu našeho Spor-
tovního klubu, kde zrekapituluje-

me předchozí rok a seznámíme 
Vás s plány na rok 2009. Tímto 
Vás, příznivce, srdečně zvu.

Závěrem bych chtěl ještě po-
děkovat ostatním dobrovolným 
spolkům v obci a Obecnímu za-
stupitelstvu za spolupráci v minu-
lém roce a doufám, že v nastou-
pené cestě budeme pokračovat 
a všem příznivcům klubu za to, 
že nám drží palce.

Sportu zdar a fotbalu v Žerano-
vicích zvlášť

Roman Smýkal, 
předseda SK Žeranovice, o.s. 

FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL

NĚCO PRO ZASMÁNÍ  

Jaký je rozdíl mezi běžícím a letícím zajícem? 
Letící má na zádech orla.

Proč ptáci létají na jih?
Protože pěšky je to trochu daleko.

Co zastaví padání vlasů? 
Podlaha.

Na cestě leží Indián s uchem na asfaltu a trhaně 
říká: „Je to modrá Mazda, hliníkové  disky, černé 
nárazníky, rychlost 90 km/h, špatný řidič...”
Lidé se seběhnou okolo něj a v němém úžase po-
slouchají a nevěřícně kroutí hlavou: „To všechno 
slyšíš?” „Ne. Ten mě srazil.”

Sedí takhle vyhladovělí studenti na koleji a fantazí-
rují: „Co takhle začít chovat prase?”
„Ses zbláznil, ne? Co ta špína? A ten smrad?” 
„Však ono si zvykne...”
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2 1 4
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PROCVIČTE SI MOZKOVÉ BUŇKY

SUDOKU

Do každého políčka vepište jednu číslici od 1 do 9 tak, aby se číslice 
neopakovaly v žádném řádku, sloupci ani v žádném z devíti vyznačených 
menších čtverců.



Vážení spolu-
občané,

Na začátku 
nového roku 
jsem dostal 
prostor také já, 

abych se v dalším vydání Žera-
novjáku krátce představil a popsal 
svoji minulost.

Jmenuji se Roman Smýkal 
a narodil jsem se 14. 12. 1972 
v Přílepích.

Svoji školní docházku jsem 
započal na ZŠ v Žeranovicích 
a ještě na prvním stupni také na 
Základní škole v Martinicích. Po 
půl roce na druhém stupni v Hole-
šově jsem přestoupil na sportovní 
školu 5. ZŠ ve Zlíně-Zálešné, kde 
jsem se mohl více věnovat fotba-
lu, mé velké zálibě. Po vystudo-
vání Střední průmyslové školy 
stavební, oboru Dopravní stavby 
a geodezie, jsem nastoupil v roce 
1991 na pracoviště Katastrálního 
úřadu v Holešově. Po roční praxi 
jsem se neúspěšně pokusil o stu-
dium na tehdejším VÚT v Brně na 
stavební fakultě a musel nastoupit 
základní vojenskou službu, kterou 
jsem po roce měl za sebou.

Nastalo období uplatnění se, 
a to mi poskytlo v tehdejší době 
dravé podnikatelské prostředí 

R o m a n  S M Ý K A L
ve Zlíně, kde jsem ve firmě RVR 
spol. s r.o. působil jako vedoucí 
odbytu až do roku 1998.

Konec devadesátých let byl 
v naší republice spojen s invazí 
potravinářských řetězců a já jsem 
neodolal nabídce spojit své zna-
losti a schopnosti s firmou BILLA 
a začal pracovat pro tuto společ-
nost na pozici vedoucího prodej-
ny postupně v několika městech 
na východní Moravě.

S dvouletou přestávkou, vy-
plněnou s expanzí firmy ASKO
-NÁBYTEK spol. s r.o. na Zlínsku, 
jsem se k potravinářskému řetězci 
vrátil a všechny nabyté zkušenos-
ti uplatňuji ve společnosti Penny 
market spol. s r.o. na pozici regio-
nálního vedoucího prodeje.

V neposlední řadě musím zmí-
nit i téma obce a obecního zastu-
pitelstva. K tomu prvnímu určitě 
vztah jako k rodišti a místu, kde 
mám spoustu kamarádů, přátel 
a rodinu a spojuji s Žeranovicemi 
i sportovní a funkcionářskou práci 
v místním Sportovním klubu jako 
stále aktivní hráč a předseda klu-
bu. K tomu druhému určitě chuť 
a šanci podílet se na rozhodování 
o důležitých věcech, které sou-
visejí se starostmi a rozvojem 
obce a řešením různých situa-
cí a problémů. Musím sám za 

sebe říci, že je to velká životní 
zkušenost a práce zastupitele 
není určitě lehká a cesta ke spl-
nění cílů, které jsme si v tomto 
volebním období vytyčili je ještě 
dlouhá. Nebudu již na tomto mís-
tě jmenovat všechny akce a úkoly, 
které jsou před námi, již je popsali 
kolegové, ale není to práce jen 
nás zastupitelů a budeme určitě 
potřebovat podporu a pochopení 
Vás občanů. 

Závěrem jedna poznámka, a to 
že v právě probíhajícím volebním 
období se z mého pohledu určitě 
zlepšila podpora všech spolků 
v obci ze strany Obecního zastu-
pitelstva a také vzájemná spolu-
práce těchto důležitých subjektů 
v obci.

Na konci mého příspěvku bych 
Vám všem chtěl do právě začí-
najícího roku 2009 popřát pevné 
zdraví, více citu a vzájemného 
porozumění a poděkovat za pod-
poru.
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