ŽEROTÍN

22

červen 2012

ročník XI
čtvrtletní zpravodaj

Obecního
úřadu Žerotín

Vydává: Obec Žerotín • Žerotín 13, Litovel 784 01 • Registrováno u MK pod značkou: EČ MK ČR E 17321 • redaktor: Jiří Němec • Redakce telefon: 588 517 386
mobil: 724 738 032 • email redakce: red.zerotin@seznam.cz • Názor autora článku nemusí být nutně názorem vydavatele, do textu autora nezasahujeme.
Uzávěrka příštího čísla: 15. září 2012

Dlouhá zima v Jeseníkách a jaro v Žerotíně. (foto: J. Němec)

OBSAH - Slovo starosty - Usnesení - Společenská kronika - Zprávy obecního úřadu - Třídění odpadu - Vyprávěnky starého hrnčíře - Posezení u vody - Oslava dětského dne - Glosář

2. strana

Žerotín

červen 2012

Slovo starosty
Na poslední veřejné schůzi OZ se dotazoval občan z bytovek na vybudování kanalizace u nás v Žerotíně. Z dotazu bylo patrno, že všichni z lokality bytovek na kanalizaci netrpělivě čekají a
průtahem jsou rozhořčeni. Nedivím se
jim, protože právě oni tam mají s vývozem žump velkou práci i náklady.
Jenže v každém zpravodaji píši o kanalizaci a o tom, že bez dotací ji budovat
nemůžeme. Proto tedy pro ty, kdo zpravodaje nečtou nebo si fakta nepamatují, opakuji zde již po několikáté a stručně naše zdůvodnění, proč vše tak nekonečně dlouho trvá.
1. Bez dotací nemůžeme o kanalizaci ani uvažovat – náklady jsou
42,5 mil Kč, proto stále šetříme a odkládáme zbytné investiční akce.
2. Velkou chybou zastupitelstva před 8
lety bylo rozhodnutí uvažovat o kořenové čističce, kterou nám Olomoucký
kraj odmítl dotačně podpořit, protože
je prý pro nás naprosto nevhodná.
My jsme v tu dobu zase odmítli výzvu
obce Pňovice ke společnému postupu
v realizaci kanalize tlakové. V kladném
případě bychom byli preferováni jako

součást Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a dotace bychom tehdy dostali.
Jak jistě víte, tak v Pňovicích už dávno
kanalizace funguje a čekají jen na nás,
až se připojíme k jejich čistírně odpadních vod, a tím se budeme spolupodílet
naprovozních nákladech. Naše tehdejší zaváhání a nesprávné rozhodnutí nás
stálo nejméně 6 let prodlení a navíc nejistotu v přídělu dotace.
3. Podali jsme již 2 žádosti o dotace
a vždy byly zamítnuty s doporučením
podat další žádosti později.
4. Pro lepší posouzení a průchodnost naší žádosti o dotace jsme upravili projekt (náklady 64 mil. Kč) na
projekt nový (náklady 42,5 mil. Kč).
Tato úprava a redukce nákladů spočívá v tom, že kanalizace bude pouze na
tzv. špinavou vodu (splašky WC, pračky, koupelny, myčky nádobí), původně
byla v plánu i nová kanalizace na odvádění (čisté) dešťové vody – tato voda
povede jako dosud stávajícím systémem rozvodů do Tepličky.
5. Máme přichystanou 3. žádost o dotace, v měsíci červnu má být vyhlášena
výzva k podání žádostí.

Žádost a příslušný postup vyřizuje našim jménem renomovaná firma Martech, která nás ujišťuje o kladném vyřízení. Stále máme tedy jen naději. Průběžně budete o stavu výsledku naší dotační žádosti informováni.
Předpokládám, že jsem tímto podal patřičné vysvětlení nejen obyvatelům bytovek, ale i všem ostatním občanům.
Všichni znáte současnou téměř krizi
v přidělování dotací z EU i finanční a
politickou situaci ve státě. Naše vina
to není a děláme pro zdar této akce, co
můžeme. Ještě vás upozorňuji na to, že
poplatky za využívání nové kanalizace
budou pro každou domácnost poměrně vysoké, zatím nemohu poskytnout
konkrétní čísla. Nic není zadarmo – za
luxus čistoty a modernosti se prostě
v každé vyspělé společnosti platí.
Všechny naše akce jsou projednávány
na veřejných schůzích OZ, které jsou
bohužel občany málo navštěvovány.
Potom dochází k neinformovanosti a
různým nedorozuměním. Zápis s usnesením je součástí tohoto zpravodaje a
zároveň je vyvěšen na úřední desce.
Josef Motáň

Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Žerotín, které se konalo dne 12.6.2012 od
19,00 hodin v malém sále KSZ v Žerotíně
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Program zasedání zastupitelstva
2. Volbu zapisovatele – Mgr.Miroslava Trokanová, volbu návrhové komise ve složení Lenka Ryšavá a Pavel Hamr, volbu ověřovatelů zápisu
ve složení Vojtěch Čouka a ing. Petr
Pazdera
3. Zápis ze zasedání ze dne 13. 3. 2012
4. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012,
kterou se zrušuje OZV č. 1/1998 o
výherních hracích přístrojích
5. Smlouvu o úhradě nákladů Změny
územního plánu s firmou LP Žerotín a.s.

6. Záměr prodloužení nájemní smlouvy
s RD Žerotín o pronájmu půdy v majetku obce
7. Výběrové řízení na dodávky energií
pro obec formou aukce
8. ZO schvaluje finanční příspěvek mikroregionu Uničovsko ve výši 10 000
Kč dle tabulky jako vlastní podíl
obce Žerotín na podporu zakoupení mechanizace potřebné k úpravě a
údržbě veřejných prostranství v rámci projektu financovaného z Programu obnovy venkova Olomouckého
kraje s tím, že mezi obcí a mikroregionem Uničovsko bude uzavřena
smlouva o výpujčce mechanizace po
dobu trvání projektu.
9. Rozpočtové opatření č. 1/2012
10. Závěrečný účet obce za rok 2011
s výrokem bez výhrad.

Zastupitelstvo odkládá:
1. Záměr prodeje obecního pozemku
parc.č. 508 v k. ú. Žerotín na další
zasedání po zjištění více informací
2. Podpis nové smlouvy pojištění majetku obce s pojišťovnou Generali
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Informace o žádostech o dotace
z MAS Moravská cesta
2. Vývoj dotace na kanalizaci
3. Veřejně prospěšné práce a veřejná
služba
4. Opravu soklu kaple a sochy P.Marie
5. Hody sv. Marty proběhnou 28. a 29.
7. 2012
6. Přípravu koupaliště na sezónu
7. Připomínky občanů
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Společenská kronika
Narození:
Eliška Kašparová, Žerotín 13
Milan Kočiš, Žerotín 120
Srdečně je vítáme do svazku obce.

Opustili nás:
paní Jana Königová, Žerotín 115
paní Anna Janíčková, Žerotín 67
Pozůstalým upřímnou soustrast.
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Zprávy obecního úřadu
připomínáme, že termín splatnosti poplatků za odpady a psa 2012 a stočného
za rok 2011 byl již 30.4.2012 a ještě
jsou občané, kteří tuto povinnost nesplnili, vyzýváme proto k úhradě v nejbližší době

Třídění odpadu
Třídění odpadu je sběr jednotlivých
druhů odpadu odděleně od ostatních.
Znamená to, že jednotlivé materiální druhy odpadu se od sebe navzájem
rozdělují, aby mohly být následně recyklovány a následně znovu využity.
Důvodem pro třídění odpadů je právě
možnost jejich dalšího využití a tedy
šetření přírodních zdrojů.
Jak správně třídit papír, sklo a plasty?
V naší obci se setkáme se třemi druhy
barevných kontejnerů: modrým, bílým
a žlutým, do kterých vkládáme papír,
sklo a plasty. Bývají označeny nálepkou, na které si můžete podrobně přečíst, jaké druhy papíru, skla či plastů
a v jakém stavu do nich vhazujeme.

Nepatří sem: keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
Měli bychom také třídit čiré sklo a barevné sklo zvlášť. Do bílé nádoby patří čiré sklo.
Nepatří sem: střepy z tabulového skla.
Ty vkládáme do kontejnerů na barevné sklo.

Modrý kontejner
Do modrého kontejneru patří papír:
konkrétně noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity,
krabice, lepenka, kartón, papírové obaly.
Nepatří sem: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby.

Oranžový pytel
Třídí se i nápojové kartony. Vkládáme je do oranžových pytlů speciálně
k tomu určených.

Bílý kontejner
Do bílého kontejneru patří sklo: konkrétně láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo.

Žlutý pytel
Do žlutého pytle patří plasty, konkrétně PET láhve od nápojů (sešlápnuté),
kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly
z plastů, polystyrén.
Nepatří sem: novodurové trubky, obaly
od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.).

Nebezpečný odpad do obyčejné popelnice nepatří!
Kromě těchto odpadů v naší domácnosti vznikají ještě další, které se také
dají třídit.
Objemné odpady, jako je starý nábytek,
podlahové krytiny, umyvadla, vany,
elektrotechnika, menší stavební odpad apod. můžete odvést do sběrného

dvora. Bývají také přistavovány speciální kontejnery určené na tento odpad.
Obecní úřad organizuje dvakrát ročně
vždy na jaře a na podzim odvoz tohoto
druhu odpadu.
Nebezpečné odpady se vozí na sběrný
dvůr, kde pro ně mají speciálně upravené nádoby pro odkládání. Tyto nádoby jsou vybaveny dvojitým dnem a stěnami, aby nedošlo k úniku nebezpečných látek. Pamatujte, že do obyčejné
popelnice nepatří. Jedná se především
o léky, zářivky, výbojky, akumulátory,
galvanické články (baterky), ledničky mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné.
Kam ještě s nebezpečným odpadem?
Nepoužité či prošlé léky můžete vrátit
také v lékárně.
Vybité baterie můžete odevzdat do
kontejneru u vchodu do obecního úřadu nebo u vchodu do místní prodejny,
ale rovněž v elektroprodejnách
Vyjeté oleje můžete odvést i na benzínové stanice.
Odvoz tříděného a netříděného odpadu
je zpoplatněn obecně závaznou vyhláškou obce a záleží jen na Vašem zodpovědném třídění, aby nemuselo dojít ke
zvýšení poplatků za tento odpad.

Vyprávěnky starého hrnčíře - pověsti z Litovle jak je převyprávěl Karel Faltýnek

Jak hastrman Pepík za trest pokazil Skácelovi zboží

V prvé třetině 19. Století patřil dům
č. 38 v ulici Rybníček, který stojí nedaleko hlavního ramene řeky Moravy
(dnešní Lamrův dům), jistému Stanislavu Skácelovi. Někdy se mu také říkalo „Skácil.“ Vyučil se v Lošticích u

hrnčíře Ondřeje Drkoše a tam se také
oženil s jeho dcerou Rozálií. Do Litovle se vrátil již jako zkušený mistr a hned
zavedl výrobu tehdy velmi oblíbených,
hodně vydutých „bucláků,“ kterým se
též říkalo „mléčné puchejře.“ Byly to

hrnce na mléko a do té doby se vyráběly hlavně v Lošticích.
Živnost sice vzkvétala, ale mistr Skácel
často churavěl. Proto si časem na výpomoc najal zkušeného ficmistra Kratochvíla, široko daleko proslulého kru-
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paře a paliče. V té době se zboží vypalovalo výhradně dřevem. Jedno pálení trvalo zhruba 24 hodin, bylo třeba pec hlídat ve dne v noci. Spálilo se
přitom nejméně 5 m2 suchého jehličnatého dřeva. Záleželo také na velikosti
pece, proto mohlo být množství spáleného dřeva i mnohem větší. Dobře vypálit pec, to bylo tenkrát skutečně velké umění, a proto to znalo jenom málo
hrnčířů. Obvykle tuto práci prováděl
buď mistr sám a nebo jeho nejlepší dělník.
A tak také u Skácelů brzy poté, co přišel nový ficmistr Kratochvíl, zapálil
pec plnou krásně vykrouženého zboží.
Muselo se přitom postupovat opatrně.
Pec se musela napřed rozehřívat velice
pomalu, a to proto, aby ze zboží unikly
zbytky všech vodních par, jinak by nádobí popraskalo. Tuto práci prováděli
učni a mladší tovaryši. K peci pak ještě
nanosilipotřebnou zásobu rozštípaných
polen, aby ficmistr nemusel v noci chodit do pecníku přes dvůr, a pak už bylo
vše na Kratochvílovi. Aby nezaspal,
přinesl si sebou láhev prostějovské režné, kterou se osvěžoval. Jiná kořalka tehdy ani nebyla. Pec se teď musela plynule roztápět, a to tak, že při každém přiložení se přidalo o jedno nebo
dvě polena navíc, čímž se žár pomalu
zvyšoval.
Všechno šlo zpočátku dobře, až do
chvíle, než na hřbitovním kostele začaly hodiny odbíjet dvanáctou - půlnoc. Ficmistr v čelesně pece pozoroval
zkušeným okem veselý život plamínků, sem tam se trošičku napil, když tu
se neslyšně otevřely dveře ze dvora do
pecníku. Vstoupil takový malý nazelenalý mužíček s pitvornou tváří a z levého šosu mu kapala voda. Byl to hastrman Pepík, který bydlil v nedalekém
moravním ramenu. Přilákala jej vidina,
že se v pecníku trochu zahřeje. Kratochvíl byl ale povahy uzavřené, nemluvné, proto si vodník řekl, že jej poškádlí a provede mu nějakou pořádnou čer-
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tovinu. Všechno hned v pecníku začal
prohlížet, plápolající pec, stůl s rozžátou svící a lahví režné a také na práci
soustředěného Kratochvíla.
„Dobré večir přejo,“ zahuhlal vodník.
Ficmistr žádnou návštěvu nečekal, velice se uleknul. Protože vodníka neznal, a tak ani na pozdrav neodpověděl.
„Povidám, pane mistr, přejo dobré večír.“
Ficmistr však stál u pece celý zkoprnělý a protíral si oči, jestli se mu to jen
nezdá. Na to, že by příchozímu odpověděl a třeba nabídl i trochu režné ani
nepomyslel. Hastrman začal hned se
svými podivnými otázkami, aby Kratochvíla napálil:
„Pane mistr, copak to tade v noce děláte? Jakpak to, že nespite jak vostatni ledi?“
Ficmistr zíral jako vyjevený, a také nevěděl, co by na takovouto otázku měl
vlastně odpovědět. A tak jen mlčel a zíral.
„A pane mistr, proč kazite svičko, gdeš
máte dosti světla vot té pece, a proč
vlastně ničite tak krásny dřevo, a co to
tade vůbec děláte?“, vedl hastrman stále svou svým huhňavým hlasem.
Ficmistr neměl právě nejlepší náladu
z takových podivných otázek, avšak
rozhodl se, že si jich nebude všímat a
že si bude raději hledět svojí práce. Na
vodníka se pořádně ani nepodíval, stejně vůbec nevěděl, co mu má vlastně
říct. Ten ale stále mlel svou. Kratochvíl
toho měl však za chvíli tak akorát dost
a poznal, že takto svoji práci v klidu nedokončí, a aby se konečně zbavil pro
něho nemilé návštěvy, tak odpověděl:
„No co bech toťki dělal. Pálim vápno.
A teď oš mně konečně dé pokuj.“
„Á, tak gdeš páliš vápno, tak páliš vápno. To se nedá nic dělat. Toš ať to vápno máš hezke bili,“ odpověděl pepík a
ztratil se z pecníku tak rychle, jako pára
nad hrncem.
Ficmistr zapil tuto příhodu pořádným
douškem režné a hlavou mu táhly myš-
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lenky, co to vůbec bylo za podivnou
návštěvu a navíc takto pozdě v noci.
K ránu pec dopálil, zamazal čeleno cihlářskou hlínou, a šel do dílny, kam už
ostatní přicházeli do práce. Když všem
tovaryšům, učňům, mistrové a mistru
Skácelovi o své podivné noční příhodě vyprávěl, všichni se jen smáli a podezřívali Kratochvíla, že si buď všechno vymyslel, anebo že si přihnul režné
víc, než je zdrávo. Jen mistr Skácel se
nesmál. Tvářil se vážně a jen řekl:
„No toto se mně teda vůbec nelíbí.“
Na mistrova slova později skutečně došlo. Jakmile pec vychladla a tovaryši s ficmistrem ji rozšídlovali, nastalo u všech opravdové zděšení. Na místo krásně do červena vypáleného zboží
byla pec vrchovatě plná velikých kusů
vápna bílého jako padlý sníh. A tu Kratochvílovi i mistrovi došlo, co se vlastně stalo a kdo byl tím nezvaným nočním návštěvníkem. Celá událost se samoskou rozkřikla po Litovli velice
rychle, a proto cechmistr Josef Koloušek svolal mimořádnou cechovní schůzi.
„podivéte se, co se o nás stalo!“, hořekoval mistr Skácel a ukazoval všem
přítomným kusy vápna.
Pak musel ficmistr Kratochvíl všechno
dopodrobna říct, co a jak se stalo a jakou měl při vypalování podivnou návštěvu. Všichni bedlivě poslouchali a
nastala vzrušená debata. Cechmistr vše
vyslechl, uvážil, a pak vydal toto rozhodnutí.
„Tade dobře vidite, jak to vepadá, kdeš
si řádně nehledite návštěve, a to e kdeš
přende v noci a nezvaná. Proto nařizojo, abeste vot této chvile pře páleni měle decky nachestany nějaky dobry jidlo, nélip ozeny nebo špek s chlebem, a rozomi se samo sebó, že každymo, kdo be k vám přešil, nalejte také
pořádnó štamprlo režné.“
Jak cechmistr rozhodl, tak se také od té
doby dělo, a v Litovli se podobná příhoda už nikdy nestala.

Posezení u vody
Letos se vydařilo. Ještě týden před konáním této, dnes již tradiční akce, se
podle předpovědí počasí zdálo, že opět,

tak jako vloni, průběh akce naruší déšť
a chlad. Naštěstí se, navzdory těmto předpovědím, počasí v závěru týd-

ne umoudřilo. I když, po pravdě, jedna jeho složka zařídila dva efekty. Mluvím o větru. Jistě si všichni pamatuje-
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te ten týden, kdy nepršelo a jen mocně
a vytrvale foukal od východu tu v nárazech nebo za chvíli vytrvale vítr, který
dělal zahrádkářům i zemědělcům vrásky na čele.
Vítr způsobil, že jednak ryby moc nebraly, což k smíchu moc nebylo, a také
se postaralo o poletování lístků zakoupených kvůli snaze vyhrát něco v tombole. Za padesátikorunu si každý účastník akce mohl koupit deset slosovatelných lístků. Ty se ještě nějak dali, jako
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karty, v ruce udržet při kontrole, zda držitel zrovna nevyhrál nějakou hodnotnou cenu. Někteří si ovšem koupili padesátikorunových obálek hned několik
a tak jim při losování nezbývalo nic jiného, než si lístky rozložit na stoly. Pochopitelně vítr začal úřadovat, což způsobovalo všeobecné veselí. Nakonec se
podařilo celou tombolu zdárně předat
šťastným výhercům.
Účastníci posezení si mohli, a také dávali, něco z přichystaného bohatého

foto: Jiří Němec
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občerstvení. Makrely, uzený kabanos,
pití všeho druhu. Ale hlavně vládla pohoda a to bylo asi na celé akci nejdůležitější. Díky mnoha sponzorům, se podařilo dát dohromady bohatou tombolu. Řada pohotových a vstřícných organizátorů, v čele s panem Bajerem, potom už jen umocnila pocit, že tohle dopoledne, bylo dobře prožitým časem.
Tak za rok se budeme těšit opět na další Posezení u vody.
Jiří Němec
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Oslava dětského dne
Žerotínské děti oslavily letos svůj svátek s předstihem. Organizátoři - členové Sokola naplánovali tuto akci na 26.
května. Počasí se vydařilo a tak pohodovému průběhu sportovního dne nic
nechybělo. Děti se sešly ve dvě hodiny odpoledne na hřišti, dostaly „listinu“ na kterou sbíraly tiskátka za plnění úkolů. Mohly si vyzkoušet své dovednosti v hodu do plechovek, házení
kroužků na tyč, projít nelehkou překážkovou dráhou, střílet ze vzduchovky.
Na koupališti na ně čekaly úkoly manuální zručnosti - šití knoflíků, skládání
puzzle, chytání rybiček, hašení požáru
vodní pistolí, přenášení vody do nočníku. Při plnění dalších úkolů si děti procvičily své smysly, paměť a znalosti.

Velice lákavou se stala jízda zručnosti. Na děti byly „nastraženy“ překážky,
které na kole nebo koloběžce zdolávaly. Někteří zpočátku s obavami, ale o to
větší radost byla z úspěchu. Překážkovou trasu si projely několikrát, dokonce i na kolečkových bruslích. Odměnou za statečnost a šikovnost byla jízda na lanové dráze u Čouků na dvorku.
Další stanoviště zavedlo děti na rybník.
Tam poznávaly z obrázků ryby žijící v
našich vodách a něco nového se o nich
dozvěděly. Protože současně probíhaly rybářské závody a naši rybáři připravili spoustu dobrot, postarali se také
o hladová bříška dětí. Párek v rohlíku,
oplatek a limonáda, to byla závěrečná
tečka. Bylo dosoutěženo a vyhodnoti-

li se nejlepší účastníci, kteří byli odměněni. Během odpoledne se mohly děti
také povozit na koníkovi a na konci na
ně čekalo ještě další překvapení - přijeli dobrovolní hasiči, a to není třeba komentovat...
Myslím, že se tento „dětský den“vydařil. Byl velice pestrý, děti se vydováděly, zasportovaly si, vyzkoušely si něco
nového.
Chtěla bych tímto za všechny děti i jejich rodiče poděkovat Vojtovi Čoukovi,
který byl hlavním organizátorem této
akce a také všem ochotným lidičkám,
kteří nám pomáhali.

Renata Ošťádalová

Glosář
*tak nám silnici zalátali. Je to jako
s chlapeckými kalhotami. Nosit se sice
ještě dají, ale na žádnou parádu už to
není a nějaká díra se na nich zanedlouho zase objeví*obec se zachovala ke
svým občanům štědře a za mírný poplatek jednoho tisíce korun umožnila zásobit se dřevem z obecního lesa
těm, kteří se včas přihlásili. Rozhodně
je lepší, aby z našich komínů odcházel
kouř ze spáleného dřeva než pálených
plastů. Ten chemický zápach je v zimních měsících někdy výrazný a v těch
chvílích je jasné, že ekologie dostává
řádně na frak*páni nahoře vymysleli,
že lze zvyšovat poplatky za odvoz odpadů. Je jasné, že u netříděného se náklady mohou zvedat, ale my také třídíme a domnívám se, že za plasty nebo za
sklo, jakožto druhotný materiál, který
se používá jako surovina ke zpracování
stejně jako kovy nebo papír, by naopak

zpracovatelé měli platit nám. To ovšem
vůbec neznamená, abychom měli zneužívat kontejnery před obchodem. Když
tam vyvážíme papír, zlobí se manželka, že do kontejneru na papír někdo cpe
odpad, který s papírem nemá nic společného. Proč? Na to jsem odpověď nenalezl*vláda schválila řadu velice nepopulárních opatření. Zemědělcům sebrala dotaci na tzv. zelenou naftu, což
je 6,- Kč na každém litru nafty. To
není málo. Asi někdo důsledně pracuje na úplné likvidaci českého zemědělství. V čím žoldu ovšem netuším. Naplno má opatření platit od roku 2014.
Jedno pozitivum mezi schvalovanými
body vládou však registruji. Je to nové
rozpočtové určení daní, ze kterého vyplývá, že i naše obec by mohla získat
z rozpočtu státu více peněz. Předchozí informace ovšem ještě vůbec nemusí znamenat, že zrovna Žerotín na tom

bude lépe. Už nyní se ukazuje, že naopak některé obce s počtem obyvatel pod pět set, kam spadáme, dostane
naopak méně než doposud, tak uvidíme*asi historicky nejnižší počet občanů navštívil veřejné zasedání obecního zastupitelstva 12. června. Česká fotbalová reprezentace právě v čase zasedání honila mičudu v Polské Vratislavi. Řekové dostali na frak a tak fakt, že
spoluobčanů na schůzi bylo do mariáše, tedy tři, lze pro tentokrát omluvit*nastávají prázdniny. Počasí posílá svou
letní ochutnávku právě v tyto dny, kdy
se teploměr šplhá přes třicítku, ozónová vrstva je mrňavá, nebezpečí pro
naše organismy vysoké. Poučme sebe i
naše ratolesti, ať pobyt na sluníčku nepřehánějí. Nicméně přeji všem, aby si
léta, dovolených a příjemných zážitků
užili bohatou měrou.
Jiří Němec

