
Milí občané,
ráda bych napsala, že mrazivou zimu už 
máme defi nitivně za sebou, a že můžeme 
s radostí přivítat jaro v celé své kráse, zatím to 
tak ale opravdu nevypadá. Začínám věřit, že 
konec Mayského kalendáře byl myšlen ještě 
úplně jinak – prostě až kalendář skončí, bude 
už navždy prosinec. Takže pokud nám to 
červenec a srpen nepokazí, budeme mít letos 
docela pěknou zimu. Ale teď vážně, mnozí 
z nás jsou na počasí už vážně naštvaní, chybí 
nám sluníčko a rádi bychom zazimovali 
kožichy a zimní bundy. Na to si ale budeme 
muset nejspíš ještě chvíli počkat. Můžeme 
se při tom nekonečném čekání alespoň 
ohlédnout za posledním čtvrtletím a podívat 
se, jaké akce se v naší obci udály a jaké nás 
v dalším období čekají. 
Věřím, že až se začne probouzet příroda a my dostaneme také čerstvou dávku energie, začne nám jít vše pěkně 
od ruky. Že přelstíme jarní únavu a naplno se pustíme do naplánovaných činností. Dále věřím, že vše dopadne 
tak, jak má, že žádná jaderná válka nebude, že zlínští berani zase vyhrají titul, že nás čeká jaro plné sluníčka, 
a že se na sebe budeme více usmívat. Prostě věřím v lepší zítřky. Zkuste to taky.                              Sivková Hana
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• Po projednání  bylo OZ odsouhlaseno Sboru 
dobrovolných hasičů podat žádost o poskytnutí 
dotace na obnovu hasičské zbrojnice s tím, že na 
spolufi nancování se bude obec podílet a majetkové 
vztahy k budově zbrojnice budou řešeny dodatečně. 

• Bylo rozhodnuto odložit rozhodnutí o poskytnutí 
příspěvku Římskokatolické farnosti Žeranovice  
na opravu varhan a osvětlení kostela do předložení 
cenové kalkulace nákladů na tyto akce. 

• Byl odsouhlasen záměr SDH požádat o dotaci na 
obnovu hasičské zbrojnice s tím, že předfi nancování 
projektu proběhne formou půjčky ve výši schválené 
dotace a  investičního příspěvku ze strany obce až 
do výše uznatelných nákladů. (pozn. Výsledky 
výzvy sdružení MAS – Partnerství Moštěnka – naše 
obec uspěla se žádostí o dotace na opravu hasičské 
zbrojnice). Budova hasičské zbrojnice bude převedena 
do bezplatného nájmu SDH na dobu 10 let, s tím, že 
spotřebovaná el. energie a teplo budou hrazeny obcí 
jako příspěvek SDH. 

• Vzhledem k záměru rekonstruovat komunikaci na 
Rybník bylo odsouhlaseno požádat Zlínský kraj 

o poskytnutí dotace z Podprogramu na obnovu 
venkova na r. 2013 a současně bylo odsouhlaseno 
spolufi nancování ve výši minimálně 60 % nákladů 
projektu. 

• OZ schválilo žádosti o fi nanční příspěvky takto: 
Římskokatolické farnosti Žeranovice ve výši 50tis., 
místním harmonikářům ve výši 10tis., mysliveckému 
sdružení ve výši 60 tis., SDH ve výši 60 tis. a Centru 
zdravotně postižených Kroměříž ve výši 1 tis. korun. 

• OZ schválilo Rozpočet obce Žeranovice na rok 2013. 
Při návrhu rozpočtu bylo vycházeno z předpokláda-
ných příjmů.

 

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Úřední hodiny a kontakty Obecního úřadu

Pondělí:           8:00 – 12:00 h 19:00 – 20:30 h
Středa:           8:00 – 12:00 h 19:00 – 20:30 h

starosta: Antonín Dokoupil
zeranovice@volny.cz
tel.: +420 724 778 317 

místostarosta: Hana Sivková
sivkova.hana@seznam.cz

tel.: +420 724 086 643
www.zeranovice.cz
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PŘIPRAVUJEME

Květen

Srdečně vás zveme na Posezení s důchodci, které se 
bude konat mimořádně ve čtvrtek 30. 5. 2013. 

Termín zvolen z důvodu časové vytíženosti oblíbe-
ného muzikanta pana Aloise Cholasty. Věříme, že se 
vás, dříve narozených, i tak sejde dostatek, a že si uži-
jeme příjemný večer. 

Červen

Zájezd na muzikál Aida – 8. 6. 2013 (pouze pro 
přihlášené)

Odjezd ze zastávky u obchodu v 8:00, dostavte se, 
prosím, v dostatečném předstihu. Předpokládaný 
příjezd do Prahy je kolem poledne, představení začíná 
v 15:00, můžeme se tedy, stejně jako v loňském roce, 
projít po stověžaté Praze nebo si dát „vyhlášenou“ 
klobásu z Václaváku. Vstupenky dostanete opět až 
v autobuse.

Předběžně je také plánován Dětský den. Termín 
zatím stanoven není, budete včas informováni.

inzerce



CESTIČKA K DOMOVU

Ať je člověku málo nebo hodně let, hledá svou cestičku 
k domovu. Ti malí po skutečné cestičce utíkají do tep-
lé náruče domova, ti starší (a s přibývajícím věkem tím 
více), mají svou cestičku utkanou jen ze vzpomínek na 
dávné blaho. Na pohodu a štěstí domova, mladistvé pří-
hody, záliby a sny, místa důvěrně známá.

Tady, v krajině našich předků, jsme zapustili své koře-
ny. Něco jsme tu prožili, něco známe z vyprávění, ale 
doba nejstarší je zahalena tajemstvím. Jak žili naši před-
kové? Kam až sahají naše kořeny? Mnohdy zapadlé, ale 
přesto existující informace o době prapředků čekaly 
po staletí různě roztroušené. Bylo třeba někoho, kdo 
obětuje spoustu svého času (i fi nancí) k jejich objevení 
a systematickému uspořádání. 
Hledání informací v letitých listinách, zkoumání 
po archivech počínaje Kroměříží a konče Prahou, 
návštěvy pamětníků, korespondence s rodáky, vy-
tvoření archivu starých fotografi í, brouzdání po 
internetu – doslova detektivní práce našeho býva-
lého spoluobčana Ing. Jana Dúbravčíka z Holešova 
– to všechno předcházelo cyklu šesti přednášek pro 
občany Žeranovic. Přednášky a zároveň besedy 
o historii obce byly uspořádány ve spolupráci s Obecní 
knihovnou Žeranovice. 

21. 01. 2012 Nejstarší dějiny Žeranovic (do r. 1400)
03. 03. 2012 Žeranovice v 15. až 17. století
17. 11. 2012 Žeranovice v 18. století
08. 12. 2012 Seilernové na Moravě a v Žeranovicích   
 (do roku 1945)
27. 01. 2013 Žeranovice v 19. století
24. 02. 2013 Žeranovice v 1. polovině 20. století 
 (do roku 1950)

Průměrná návštěvnost 50 občanů na každém setkání 
svědčí o tom, že se použitou poutavou formou po-
dařilo vtáhnout účastníky do dějin obce. Zaujatými 
posluchači byli především spoluobčané střední a starší 
generace. Mile překvapili a potěšili mladí návštěv-
níci, byť tvořili menší procento přítomných. Uvědo-

mujeme si, že mladí prožívají nejaktivnější období 
svého života a že pocit sounáležitosti, ohlížení se zpět 
a bilancování přichází až později s přibývajícími léty. 
Pravidelnými dojíždějícími účastníky byli i někteří naši 
rodáci. 
Co říci na závěr? Třeba to, že dějiny naší obce psali pra-
covití a houževnatí lidé. Zůstává pocit hrdosti nad tím, 
že i tvá rodina, tvůj rod se zasloužil o věhlas obce. Zů-
stává pocit hrdosti i nad tím, že z obce vzešly  osobnosti, 
které dosáhly širšího věhlasu.
To je ta pomyslná cestička k domovu – všechno, proč 
mám svůj domov – svou obec rád, proč má smysl se tam 
vracet i když třeba jen ve vzpomínkách. A inspirována 
známou  básní K. V. Raise přeji všem, ať nikomu cestička 
k domovu nezaroste. 

A dále: „Jendo Dúbravčíku, mockrát děkujeme! Přeje-
me pevné zdraví a chuť dále bádat!“ Sobě přejeme, abys 
měl dost sil i času k sepsání uvažované knihy o historii 
Žeranovic. S vědomím, jak fi nančně náročné by bylo vy-
dání takové knihy, přejme si, abychom našli pochopení 
u našich obecních představitelů, sponzorů i občanů.“  
A úplně nakonec vyjadřuji své velké poděkování Obec-
nímu úřadu Žeranovice za všemožnou podporu našeho 
snažení. Stejně tak patří poděkování i majiteli Zámecké 
hospůdky panu Františku Tomaníkovi i účastníkům 
přednášek za příjemně strávené chvíle ve vaší společ-
nosti.

Mgr. Jarmila Odstrčilová, knihovnice
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI

Farní den
V neděli 3. 2. 2013 proběhl farní den. Je to již tradiční 
oslava svátku celého farního společenství. Začali jsme 
poděkováním při ranní mši sv. a pak jsme pokračovali 

odpoledne setkáním farníků na Sále U Sedlářů. Je pro 
nás velkou radostí, že byly hojně zastoupeny všechny 
generace. Ti nejmenší nám zahráli divadlo O perní-
kové chaloupce, v průběhu besedy  několikrát vy-

stoupila za doprovodu 
kytary malá scholička 
s krásnými písnička-
mi, přítomní mohli 
také obdivovat taneční 
kreace Šimona Vybíra-
la a jeho kamarádky. 

Na uplynulý rok jsme vzpomínali při promítání foto-
grafi í. Bylo příjemné a osvěžující připomenout si spo-
lečně prožité chvíle. Otec Antonín pak  promítl fi lm 
o jednom zázraku, který se stal na misiích. Byl to velmi 
poutavý příběh o tom, jak jeden misionář zachraňoval 

lidi ze smetiště, pomáhal jim najít znovu jejich lidskou 
důstojnost a dával naději pro další život. Pro křesťany 
je důležité nezavírat oči a nezapomínat na potřeby dru-
hých, chudších bratří a sester, kteří se nemají tak dob-

ře jako my. Z toho důvodů byl také výtěžek z tomboly 
určen na misijní projekty v nejchudších částech světa. 
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili 
do programu, přispěli do tomboly hmotnými dary či 
fi nančně a také do přípravy pohoštění. Díky šikovným 
hospodyňkám nebyla nouze o dobroty ke kávě nebo 
čaji. Velmi si vážíme vaší pomoci a spolupráce. Díky 
tomu jsme mohli prožít hezké nedělní odpoledne.
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Křesťanská média
Křesťané v dnešním světě využívají také moderní 
technologie a internet. Chtěli bychom vám nabídnout 
informaci o velmi dobrých webových stránkách, na 
kterých můžete najít náměty pro zamyšlení a inspi-
raci do života. Média nám až příliš často předkládají 
velmi negativní obraz společnosti a událostí kolem 
nás, berte to jako nabídku pro čtení dobrých zpráv 
a pohlazení na duši proti světu bulvární senzacechti-
vosti. 
Mezi další křesťanská media patří také radio Proglas 
a křesťanská televize TV NOE. 

Lze je najít také na internetu.

Na závěr jeden vtip, který souvisí se sdělovacími 
prostředky, které před dvěma tisíci let nebyly.

Říká se, že se Ježíš po svém zmrtvýchvstání nejdřív zje-
vil ženám proto, aby se tak ta zpráva rychleji rozšířila.

Pokojné a radostné dny.

  www.vira.cz  / www.katolik.cz  /  www.tv-mis.cz

  www.ado.cz  /  www.missio.cz   /   www.halik.cz

                       www.vojtechkodet.cz
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FOTBAL – ROZLOSOVÁNÍ MUŽI (JARO 2013)

Prosba všem lidem dobré v�leProsba všem lidem dobré v�le
Prosíme Vás o pomoc.

Pan Jan Lautterbach, se kterým pravideln� spolupracujeme p�i organizaci 
bazárku a který odváží šatstvo a jiné pot�ebné v�ci na Ukrajinu do nemocnic 

a do d�tských domov� (oblast Vinogradovo), nás informoval 
o obrovském nedostatku hygienických pot�eb.

Prosíme proto všechny ob�any, kterým tato situace není lhostejná o pomoc 
a podporu. Pokud se do tohoto projektu budete chtít zapojit, m�žete p�inášet tyto 
hygienické pot�eby (nap�. mýdlo, pasty na zuby, kartá�ky na zuby, h�ebeny, �istící 

prost�edky, savo, jar, prací prášky aj.) v termínech konání bazárku na sál U Sedlá��.

pátek 26. 4. 2013 – 18.00 až 20.00 hod.pátek 26. 4. 2013 – 18.00 až 20.00 hod.
sobota 27. 4. 2013 – 15.00 až 17.00 hod.sobota 27. 4. 2013 – 15.00 až 17.00 hod.
st�eda 1. 5. 2013 – 15.00 až 17.00 hod.st�eda 1. 5. 2013 – 15.00 až 17.00 hod.
pátek 3. 5. 2013 – 18.00 až 20.00 hod.pátek 3. 5. 2013 – 18.00 až 20.00 hod.
sobota 4. 5. 2013 – 15.00 až 17.00 hod.sobota 4. 5. 2013 – 15.00 až 17.00 hod.

�istící a hygienické prost�edky budou zabaleny zvláš� a dohromady.
D�kujeme Vám za ochotu, solidaritu a spolupráci.

Den Datum Hodina Domácí Hosté Výsledek Kolo

NE 14. 04. 16.00 h. ŽERANOVICE STŘÍLKY 1:3 (1:2) 19. 

NE 21. 04. 16.00 h. MRLÍNEK ŽERANOVICE – 20. 

NE 28. 04. 16.00 h. ŽERANOVICE LOUKOV – 21. 

ST 01. 05. 16.30 h. NĚMČICE ŽERANOVICE – 16. 

SO 04. 05. 16.30 h. RUSAVA ŽERANOVICE – 22. 

NE 12. 05. 16.30 h. ŽERANOVICE KYSELOVICE – 23. 

NE 19. 05. 16.30 h. PRUSINOVICE ŽERANOVICE – 24. 

NE 26. 05. 16.30 h. ZBOROVICE ŽERANOVICE – 25. 

NE 02. 06. 16.30 h. ŽERANOVICE ZÁŘíČÍ – 26. 

NE 09. 06. 16.30 h. ROŠTĚNÍ ŽERANOVICE – 14. 

NE 16. 06. 16.30 h. ŽERANOVICE SLAVKOV – 15. 

NE 23. 06. 16.30 h. ŽERANOVICE LUTOPECNY – 17. 

NE 30. 06. 16.30 h. MORKOVICE “B“ ŽERANOVICE – 18. 



STŘÍPKY Z NAŠÍ ŠKOLY

Hledá se školní strašidlo
Jednoho dne přišli kluci z 1. a 2. ročníku s problémem 
téměř detektivním – ve školní kuchyňce sama od sebe 
spadla poklice várnice – a přitom tam nikdo  nebyl. 

Byli jsme se tam se třídou všichni podívat a opravdu 
nikoho jsme tam neviděli. Tak v nás narostlo podezře-
ní, že máme ve škole asi nějaké strašidlo. Udělali jsme 
důkladný průzkum po 
celé budově školy, včetně 
půdy, kde krásně hvíz-
dala meluzína, ale nikde 
nikdo. Jen tu a tam jsme 
nacházeli podezřelé stopy, 
které nikdo jiný nemohl 
mít na svědomí – okousa-
ný vršek na plnicím peru, 
nepozvedané židle,  roz-
házené papuče, zapnutý 
reproduktor na tabuli, pa-
pírky od svačiny – to pře-
ce děti v naší škole nedělají! Proto  jsme ve slohu napsali 
popis, jak si každý takového našeho školního bubáka 
představuje. Kdybyste ho náhodou někde zahlédli, dej-
te nám určitě vědět �.

Oprava odpadu před školou
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Příběh z vyjmenovaných slov
Zoo jsme navštívili hned brzy z rána. 
Ještě se v trávě třpytila ranní rosa. Ve 
výběhu s koňmi jsme viděli, že jeden 
kůň klopýtá. Asi měl něco s kopytem. 
O kousek dále se čepýřil páv a pyšnil 
se svým krásným peřím. V teráriu 
byla spousta hadů a mezi nimi i sle-
pýš. V jedné výloze přebýval netopýr. 
Jak jsme vyšli z terária ven, potkali 
jsme traktor, který rozvážel pytle 
s krmením. Kolem nás poletovaly 
pilné včelky sbírající pyl na nedaleké 
kvetoucí lípě. Výlet do Zoo se nám 
všem moc líbil.

Jakub Němec

Zápis žáčků do 1. ročníku

Den s keramikou
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Sportování na sněhu

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Karneval
Dne 2. března jsme již po deváté uspořádali dětský 
karneval, tentokrát s názvem „Z pohádky do pohád-
ky“. Proto nechyběly různé pohádkové postavičky 
jako například král s trůnem, králíci z klobouku, prin-
cezna a další. Opět si mladí hasiči připravili divadelní 
představení, a to pohádky O perníkové chaloupce 
a O Budulínkovi, také předvedli taneční vystoupení, 
ke kterému se přidávaly i ostatní děti. Samozřejmě ne-
chyběly ani soutěže o různé sladkosti.                                                                               

Sešlo se jen 58 masek, což je méně než v minulých 
letech, ale i tak si to děti snad dobře užily. Ale nám 
se letošní práce poprvé trochu fi nančně vyplatila, a to 
jen díky vaší účasti. Velké díky patří těm, kteří nám 
přispěli sponzorským darem do tomboly. 
Jsou to tito domácí sponzoři: Andrýsek Petr, Šimčík 
Milan, Janečková Jana, Matulová Zuzana, Vaculová 
Veronika, Žůrek František, Řiháková Jitka, Vaňharová 
Pavlína, Němec Robert, Tomaník František, Tomanec 
Tomáš, Juráň Oldřich a z Holešova: Miloslav Řihák
– DL PLAST, NESTLÉ – Sfi nx, TETA drogérie, 
květinářství U Nováků, foto Šrámek, papírnictví 
Trnka, Kamélie-květinářství, květinářství Silvie, Dům 
nábytku a hračkářství. 
Ještě jednou moc děkujeme všem, kteří se zúčastnili, 
a už se těšíme na další ročník dětského karnevalu.

Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Již delší dobu řešíme, že by si naše stávajicí hasičská 
zbrojnice zasloužila vetší opravu takzvaně „od podlahy “. 
První ze tří častí zbrojnice byla postavena okolo roku  
1900. Pouze jako dvě garáže  „1“ a „2“ . V průběhu let 
byla přistavena část s věží a nástavbou pro pořádání 
schůzí. Jako v poslední byla postavena garáž číslo „3“ 
a společenská místnost nad touto garáží. Přístavba pro-
běhla okolo roku 1999.
K dnešnímu dni je stav hasičské zbrojnice nevyhovující 
pro pořádání pravidelných schůzek s mládeží a pořá-
dání různých akcí především v zimním období. Vrata, 
fasáda a okna mají svá nejlepší léta za sebou.  Rovnou 
střechou nad vchodem zatíká do vnitřních prostor 
a tím se narušuje celá stavba. Největším problémem je 
vytápění, kdy na celou budovu jsou jen jedna plynová 
kamínka, které svým stářím již patří spíše do muzea. 
Od října 2012 jsme proto začali vytvářet projekt, na kte-
rém se podílel Sbor dobrovolných hasičů, obecní úřad 
a místní podnikatelé. Také jsme oslovili některé místní 
spolky, zda by nám s tímto projektem mohly pomoci. 
V prvopočátku se projekt měl zabývat pouze rekonstruk-
cí vytápění a výměnou vrat. Později jsme se ale rozhodli, 
že se vypracuje rozsáhlejší projekt, který se bude týkat 
kromě již zmíněných vrat a vytápění také opravou fasá-
dy, výměnou oken a dveří, opravou balkonku a dalších 
drobných oprav. Tento projekt se nám podařilo dokončit 
na přelomu roku 2012 a 2013. Cena se vyšplhala až na 
500 000 Kč a vznikla tak otázka, kde sehnat peníze.
Dne 26. 12. 2012 byla vyhlášena partnestvím MAS po-
slední výzva na Obnovu venkova. Která měla pro podaní 
žádostí o dotace uzávěrku 8. 2. 2013. Po dohodě s obecním 
úřadem jsme se této výzvy zúčastnili. Po úpravě a předlo-
žení všech potřebných dokumentů jsme úspěšně podali 
žádost, která obsahovala mimo jiné povolení stavebního 
úřadu a samozřejmě dobře zpracovaný projekt, za který 
vděčíme panu Antonínu Vyňuchalovi. Datum vyhlášení 
výsledků bylo stanoveno na den 1. 3. 2013. Ještě před 
tím nás čekala ústní obhajoba před komisí MAS, kterou 
tvořili zvolení porotci. Tato obhajoba se konala 28. 2. 
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v Kostelci u Holešova, kde nás reprezentoval starosta 
SDH pan František Konečný.
Dne 1. 3. jsme se v odpoledních hodinách dozvěděli, 
že naše čtyřměsíční snažení nebylo zbytečné, a že jsme 
se umístili v první desítce úspěšných žádostí. Když jsme 
zjistili, že jsme byli úspěšní, hned jsme se pustili do práce. 
Nejdříve jsme si navrhnuli časový harmonogram. Nej-
dříve budeme shromažďovat cenové nabídky od fi rem, 
které by se chtěly podílet na této rekonstrukci. Tímto 
tedy vybízím fi rmy a podnikatele, kteří mají zájem se na 

rekonstrukci podílet, aby telefonicky kontaktovali Jiřího 
Vaňharu na tel: 605 966 388 nebo nám napište ne email: 
sdhzeranovice@seznam.cz. Samotné zahájení oprav pro-
běhne v měsíci dubnu. 
Tímto článkem bych chtěl také poděkovat všem partne-
rům, kteří se na tomto projektu podíleli a díky kterým 
nám byly přislíbeny dotace na kompletní opravu Hasičské 
zbrojnice.
Děkuji za celý Sbor dobrovolných hasičů Žeranovice.

J. Vaňhara

SPOLEK ŽEN

V Žeranovicích nejsou jenom hasiči, sokoli, rybáři…
Již několikátým rokem zde existuje také „spolek žen“. 
Jen tak nenápadně se každý měsíc scházíme na zámeč-
ku, probereme místní situaci, oslavíme své narozeniny, 
podělíme se o své zážitky a zkušenosti nebo si vyměníme 
recepty. Ale hlavní náplní našich schůzek je zpěv. Opra-
šujeme a učíme se staré písničky, kterými ženy vytrvale 
zásobuji. Pokud jsme o to požádány, vystupujeme s nimi 
veřejně.  Bylo tomu tak i v minulém roce. Připomněly 
jsme si svátek žen – MDŽ, poté jsme uskutečnily návště-
vu žeranovských občanů, žijících v Domově důchodců 
Holešov. Následně 
jsme byly pozvá-
ny vedením DD, 
abychom předved-
ly kulturní vložku 
všem obyvatelům 
tohoto domova.
Každoročně rády 
zpíváme při místní 

„Besedě s důchodci“, 
mezi které většina 
z nás patří. Nesmíme 
chybět také při roz-
svěcení vánočního 
stromku. Na konci 
minulého roku jsme 
připravily „Posezení 
s harmonikou“ i za 
účasti veřejnosti. Tato akce se také vydařila, takže 
jistě nebyla poslední. Přeji sobě i děvčatům, aby nám 

i nadále byl naklo-
něn Obecní úřad, 
aby nám přibývaly 
nové kamarádky 
a abychom měly 
do dalšího počí-
nání ještě hodně 
sil.

Jarka Smýkalová 

DŮCHODOVÁ REFORMA

Druhý pilíř (tzv. důchodové spoření) nabízí možnost vyšší 
penze pro každého z nás.

Co je II. pilíř a proč ho stát nabízí?
Počet seniorů roste, proto nás čekají ve srovnání s dneškem 
nižší státní penze. Jen za posledních 25 let se počet důchod-
ců zvýšil z 1,6  na 2,3 milionů. Druhý důchodový pilíř vlá-
da zavádí proto, abychom si mohli na stáří vytvořit takové 
úspory, které nižší důchody od státu doplní. Je to také nová 
možnost, jak se alespoň z malé části nespoléhat pouze na 
stát a rozložit si své příjmy ve stáří. 

Jak funguje II. pilíř? 
Každý z nás dnes do státního systému posílá na sociální 
pojištění 28 procent ze své hrubé mzdy. Pokud si zvolíme 
vstup do II. pilíře, budeme odvádět do státního systému 
pouze 25 procent a 3 procenta poputují na náš osobní účet 
u takové penzijní společnosti, kterou si vybereme. K nim 
přidáme další 2 procenta z našich příjmů (viz schéma níže). 
Na osobním účtu u penzijní společnosti tak budeme po 
celou dobu naší pracovní kariéry spořit 5 procent ze mzdy 
a k nim přibudou ještě další peníze, které získáme zhodno-
cením těchto úspor.

I. pilíř
Státní důchod

Poměr výše důchodu k průměrné
mzdě se bude stále snižovat

II. pilíř
Možnost soukromého

důchodového spoření převod 3 % z hrubé mzdy 
z I. pilíře + 2 % si musíte odkládat sami.

III. pilíř
Stávající penzijní pripojištění
(po reformě tzv. doplňkové 

penzijní spoření)

Cílem je udržet alespoň

stávající úroveň důchodu

Váš důchod
Nutný pro zajištění důstojného 

stáří podle Vašich představ

Pokryje pouze 

nejzákladnější potřeby

Váš budoucí důchod se může po reformě skládat ze 3 příjmů

10



Peníze na osobním účtu (II. pilíř) budeme moct čer-
pat formou renty při odchodu do důchodu. Na rozdíl 
od státního důchodu jsou úspory na tomto účtu Vašim 
osobním majetkem, a proto jsou dědičné. Do II. pilíře 
budou moct lidé vstupovat pouze do věku 35 let. V sou-
časnosti si druhý pilíř mohou založit i lidé starší 35 let, 
avšak pouze do 30. 6. 2013. 
Podrobný manuál k důchodové reformě je pro Vás zdar-
ma ke stažení na: www.lukashrancik.cz 

Klíčové otázky k důchodovému spoření (II. pilíř): 
Proč se upisovat něčemu, o čem politici prohlašují, že 
to změní?
Nikde ve světě nebyl II. pilíř důchodového systému zru-
šen. Jedinou výjimkou je Maďarsko. Ani tam ale lidé 
o své peníze nepřišli. Klienti dostali své vklady zpět 
a vše se vrátilo na začátek. Tendence ve světě je jedno-
značná a přesně opačná. Všude roste důležitost vlastní-
ho spoření na penzi.

S důchody to přece není tak hrozné, potřebujeme vů-
bec reformu?
Česká populace stárne – dětí už se nerodí tolik jako dří-
ve a zvyšuje se i věk dožití. Lidé tedy v důchodu stráví 
více let, ale ubývá těch, kteří na tyto důchody vydělá-
vají. Zatímco ještě v roce 2000 vydělávali na jednoho 
důchodce čtyři lidé, dnes už to jsou jen dva a za třicet 
let bude mít každý důchodce jen jednoho svého pracu-
jícího. Kvůli tomu důchody v poměru ke mzdě prudce 
klesají. Z dlouhodobého hlediska je tedy současný sys-
tém neudržitelný.

Jak moc se vyplatí vstoupit do II. pilíře, není jen pro 
vybrané?
Otázka spíše zní, jak moc se vyplatí zůstat jen v prvním 
pilíři, závislý na penzi od státu. Úvahy ve stylu „komu se 
to vyplatí, a komu ne“ jsou příliš ploché. Při investicích 
se přece také nezabýváme pouze jejich výnosností, ale 
posuzujeme i jejich riziko. Totéž platí i u důchodové re-
formy. Jsme přesvědčeni o tom, že II. pilíř je vhodný pro 
většinu obyvatel. Pokud do něj nevstoupí, bude veškeré 
jejich zabezpečení na stáří záviset plně na státu, čímž 
podle nás podstupují nemalé riziko. Je také liché si mys-
let, že druhý pilíř je tu jen pro mladé. Ministerstvo práce 
a sociálních věcí (MPSV) sice dosud vycházelo z mode-
lu, že důchody porostou jako doposud, ale tato představa 
není v současném světě příliš reálná a již samo MPSV 
tento model upravilo. Ostatně již v těchto letech je růst 
penzí téměř zastaven. Je tak prakticky jisté, že náhrado-
vý poměr bude nadále klesat, a vstup do druhého pilíře 
tak bude výhodný pro všechny lidi pod padesát let.

Co když peníze během spoření z fondů zmizí, může 
je někdo vytunelovat?
Druhý pilíř provozují původní penzijní fondy, se kte-
rými si už nyní spoří téměř 5 milionů lidí. Navíc ma-
jetek fondů a majetek klientů budou odděleny, není 
tedy důvod k obavám. V podstatě jde o otázku důvěry. 
Komu důvěřovat více? Státu, nebo fi nančním institu-
cím, často starším než některé státy? Lidé v rozvinu-
tých demokraciích si v bankách a pojišťovnách spoří 
na penzi běžně desítky let. Proč bychom to neměli či-
nit i u nás? Copak nechceme konečně vstoupit mezi 
vyspělé země? Pokud se některé penzijní společnosti 
nebude ekonomicky dařit, je to její problém, ne pro-
blém klientů. Ti přece mohou kdykoliv se svými pe-
nězi odejít k jiné penzijní společnosti. A pak, proč by 
měly být třeba banky důvěryhodnější než penzijní 
společnosti? K tomu není racionální důvod.

Když vstoupím do druhého pilíře, nezatíží to náš 
rodinný rozpočet?
Rodinný rozpočet vstup do II. pilíře nezatíží. Podí-
vejte se na to obráceně. Budete si spořit dvě procenta 
z hrubého příjmu (z 20 000 Kč/hrubého se jedná 
o 400 Kč) a od státu získáte tři procenta ze sociální-
ho pojištění (dalších 600 Kč). Berte to jako určitý typ 
státního příspěvku. Oněch 600 Kč byste jinak vlastně 
nikdy neviděli. Zmizely by ve státním rozpočtu. Takto 
je každý bude mít pěkně pod kontrolou a především 
na svém účtu.

Prý je II. pilíř nevýhodný, tvrdí „odborníci“?
Představte si, že jste úspěšný prodejce automobilů a na 
každém prodaném automobilu máte marži, tedy vyděláte 
např. 100 000 Kč. Od Nového roku 2013 začnete prodávat 
zbrusu nový typ automobilu. I kdyby to byl vynikající au-
tomobil, bude těžké jej zákazníkovi prodat. Proč? Protože 
obchodník musí nejdříve získat Vaši důvěru v tento vůz 
a následně Vám vysvětlit všechny plusy a mínusy vozu. 
Zároveň stát provede částečnou regulaci marží a sníží 
obchodníkovi marži 10x, ale pouze pro tento typ auto-
mobilu. Takže namísto 100 000 Kč byste vydělali pou-
ze 10 000 Kč. Tento státní zásah by přinesl dvojí efekt: 
1. Přestože to může být skvělý automobil, obchodníci jej 
nebudou prodávat, protože se neuživí. 2. Pro klienty je to 
však velmi výhodná koupě, protože je automobil levnější 
o rozdíl v maržích, tedy o 90 000 Kč! A přesně takovou 
regulaci provedl stát na tzv. II. pilíř! Otázka tedy zní: 
Skutečně je pro mě II. pilíř tak nevýhodný, jak tvrdí „od-
borníci“? Nejde spíše o peníze (výdělek)?

Rok Průměrná mzda Průměrný důchod Náhradový poměr

1992 4 644 Kč 3 158 Kč 68 %

2012 24 600 Kč 11 400 Kč 46 %
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

5 3 1

3 4 9

7 4 3

9 4 3 2

2

2 4 7 6

8 9 2

5 4 7

6 8 5

Jubilanti 50 let:

Gořalík Pavel
Janoch Lubomír
Smýkalová Ivana
Dokoupil Antonín

Jubilanti 60 let:

Němec Stanislav
Žůrek Karel

Jubilanti 70 let:

Andrýsková Jarmila
Konečná Antonie

Narození:

Němec Robert
Maxmilián Jecho

NĚCO PRO ZASMÁNÍ PROCVIČTĚ SI MOZKOVÉ BUŇKY

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

SUDOKU

12

Odpovědi na zkouškové otázky uchazeče o pracovní 
místo v Google Inc, který sice získal 0 bodů ze zkoušky, 
ale přesto byl přijat:

1. Během které bitvy zemřel Napoleon?
 * během té poslední

2. Kde byla podepsána Deklarace Nezávislosti?
 * dole, na poslední stránce

3. Hlavní příčina rozvodu?
 * svatba

4. Hlavní příčina neúspěchů?
 * zkouška

5. Co jste nikdy neměl ke snídani?
 * oběd a večeři

6. Co vypadá jako půlka jablka?
 * druhá půlka jablka

7. Pokud hodíme červený kamen do modrého moře, 
jaký bude?

 * mokrý

8. Jak může člověk žít osm dní bez spánku?
 * bez problémů, spí v noci

9. Pokud budete mít 3 jablka a 4 pomeranče na jedné 
dlani a 4 jablka a 3 pomeranče na druhé, co budete 
mít?

 * opravdu velké dlaně

10. 8 zedníků postavili zeď za 10 hodin, kolik času to 
zabere 4 zedníkům?

 * nezabere žádný čas, zeď již byla postavena osmi 
zedníky

11. Jak můžeme hodit vejce na betonový základ tak, 
abychom ho nerozbili?

 * jakkoliv, vejce v žádném případě nepoškodí 
betonový základ

Tiráž:

Žeranovják vydává obec Žeranovice pod
redakčním vedením Hanky Sivkové

Náklad: 250 kusů

e-mail: zeranovice@volny.cz, www.zeranovice.cz

Grafi cká úprava: Pavel Řihák

Tisk: HART PRESS spol. s r.o.

Výtisk neprošel jazykovou korekturou.


