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Slovo starosty
Dnešní informaci do zpravodaje píši
s velkou radostí. Období čekání na
dotace a nejistoty z vybudování kanalizace nám již skončilo. Tak dlouhé čekání na dotace se i nám již zdálo
neúnosné. Sice jsme neztráceli naději,
upravovali projekt podle rad odborníků, ale teprve po 3. pokusu podání
žádosti o dotace vám konečně mohu
oznámit následující příznivou zprávu.
Rozhodnutím č. 12132141-SFŽP
nám Ministerstvo životního prostředí schválilo příděl dotace na výstavbu kanalizace v obci Žerotín – kraj
Olomoucký. Rozhodnutí je datováno 28. 5. 2013, podepsán ministr ŽP
mgr. Tomáš Chalupa. Příděl dotací je
významným prospěchem pro obec a
také stvrzením záslužné práce současného obecního zastupitelstva.
Takový je tedy náš začátek výstavby.
Bude následovat dlouhé období různých administrativních procedur na
stavebním úřadě, uzavírání smlouvy
mezi obcí a ministerstvem kvůli splnění všech podmínek pro přidělení
dotace, rozhodování o výběrovém řízení firmy na realizaci výstavby, dojednávání poskytnutí úvěru u banky
apod.
Kompetentní pracovníci Ministerstva životního prostředí nám určili po
prostudování projektu tzv. způsobilé
a nezpůsobilé výdaje.
Způsobilé a dotované výdaje jsou
ty, které jsou v souladu s evropskou
a českou legislativou. Sleduje se zde
1. hospodárnost, což je minimalizace výdajů, 2. účelnost a 3. efektivnost. Oproti tomu nezpůsobilé výdaje jsou ty, které nemohou být spolufinancovány z poskytnuté dotace, musí
být vyloučeny z projektu a rozpočtu a být vždy financovány z vlastních
zdrojů. Na ministerstvu nám odečetli z nákladů na kanalizaci nezpůsobilé výdaje, které v našem případě činí
6 123 916 Kč.

Abyste měli přehled o poskytnutých
dotacích a ostatním financování, uvádím pro vás předpokládanou strukturu financování kanalizace:

roce pak vybudujeme dalších 6 sběrných jímek, do kterých bude samospádem svedena špinavá voda z domácností. Z těchto jímek bude odváděna čerpadly do jímky umístěné
na dětském hřišti v rohu u potoka.
Kalová čerpadla nebudou u každého
domu, ale jen v 7 jímkách – vše bude
v kompletní režii obce. Napojení na
společnou kanalizaci od každého jednotlivého domu si ovšem musejí zajistit a hlavně zaplatit vlastníci konkrétních nemovitostí sami. Pochopitelně jim budeme i my určitým efektivním způsobem nápomocni.

27 554 274 Kč = EU dotace z Fondu
soudržnosti
1 620 839 Kč = dotace ze Státního
fondu životního prostředí
3 241 680 Kč = půjčka ze Státního
fondu životního prostředí, jedná se o
výhodný úvěr s dotovaným úrokem
ve výši pouhé 1%.
6 123 916 Kč = nezpůsobilé výdaje,
budou financovány z vlastních zdrojů – bankovní úvěr
4 072 956 Kč = rozdíl, který bude fi- Několik let jsme vám stále slibovanancován rovněž z vlastních zdrojů – li vybudování moderní obecní kanabankovní úvěr
lizace. Několikrát jsme bezúspěšně
žádali o dotace, sáhodlouze jsme vy42 613 665 Kč = celkové náklady na světlovali především občanům z „bykanalizaci dle projektu, včetně nezpů- tovek“, proč musejí stále čekat a plasobilých výdajů
tit vysoké náklady na likvidaci svých
odpadních vod. Pro ně bude kanaliPro vaši informaci ještě dodávám, že zace finančním i pracovním ulehčefinanční dotace činí 80 % na náklady ním. Naproti tomu ostatní občané
oproštěné o nezpůsobilé výdaje nebo budou pravděpodobně nemile pře68,5 % na veškeré náklady kanaliza- kvapeni poměrně vysokými platbami
ce. Kromě toho se musí ještě počítat za kanalizaci. Kolik budou činit plats úvěrem s dotovanými úroky a vý- by, to zatím nebudeme řešit. Čekahodnými splátkami, což také není za- jí nás v tomto směru složitá jednání
nedbatelná záležitost. Při zápočtu to- a diskuse. Jedno je však jisté – občahoto výhodného úvěru do dotace by né se budou muset velkým dílem spose teoreticky procenta dotace zvýšila lupodílet na nákladech likvidace odv obou případech o cca 8,5 %.
padních vod. Doporučuji informovat
Kvůli poskytnutým dotacím bude se v okolních obcích, kde už kanalizaprůběh výstavby kanalizace přísně ce funguje.
sledován. Komplexně musí být vybu- Tou pozitivní stránkou akce je, že
dování ukončeno v r. 2015. Předpo- budeme mít lepší ochranu životníkládáme, že ještě koncem letošního ho prostředí, čistou Tepličku, kam už
roku začneme u nás s prvními výko- nebudou vypouštěny splašky ze zastapy. Asi začneme na okrajích obce, a ralých septiků a žump. Odpadne také
to na dětském hřišti, kde vybudujeme občasný zápach, šířící se dnes z kanátlakové vedení ze Žerotína. Tam bude lů na základě neprofesionálního odtotiž umístěna poslední sběrná jímka, vádění odpadních vod domácnosodkud se přečerpají splašky do pňo- tí - prostě budeme mít v naší hezké
vické čistírny odpadních vod u řeky obci vyšší kulturu žití, a to nám přeOskavy. Hlavní část vedení bude po ce stojí za to!
Josef Motáň
polní cestě směr na Střeň. V příštím
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Každá koruna dobrá
Ceny energií stále stoupají. A tak se
každá domácnost snaží ušetřit, kde se
dá. Nárůst spotřeby elektrické energie v České republice za období let
1989–2005 činil osm procent, v oblasti domácností však až 53 %. Málokdo si však uvědomí, že velkých
úspor může dosáhnout i koupí nových, energeticky úsporných elektrospotřebičů.
Dnešní lednice pracuje za čtvrtinu
Je známo, že dnešní průměrná pračka
spotřebovává o 44 % méně elektrické
energie a o 62 % méně vody než průměrný model roku 1985. Špičkové
lednice si dnes vystačí s pouhou čtvrtinou energie ve srovnání s typickým
modelem roku 1990.
O nákupu velkých domácích spotřebičů, jako jsou lednice nebo pračky,
rozhoduje ze 43 procent případů celá
rodina. O způsobu likvidace „vysloužilců“ se ale tento „kolektivní orgán“
radí jen ve 28 % případů. Většinou
se o ni tedy musí postarat jeden konkrétní člen domácnosti, podle zjištění výzkumníků nejčastěji ten, kdo
domů přináší nejvíce peněz.
A musíme si přiznat, že právě během
posledních dvou let se českým do-

mácnostem peníze nevydělávaly právě snadno, což ukazuje prodlužování
doby, po kterou dnes musejí spotřebiče sloužit bez ohledu na to, že na trhu
jsou v bohaté nabídce jiné, výkonnější a úspornější. Možná tak ubylo
i času, který mohou ekonomicky aktivní lidé věnovat čemukoli mimo výdělečné činnosti
Možná by stálo za to, sednout si a
spočítat, kolik bychom v domácnosti
ušetřili, kdybychom si koupili spotřebič nový, energeticky úsporný. I když
jde jednorázově o nezanedbatelný výdaj, návratnost se kvůli rostoucím cenám energií výrazně zrychluje.
Orientaci, který spotřebič je úsporný
a který ne, by nám měl poskytnout
energetický štítek. Základní vodítko je označení energetické třídy, jež
se značí písmeny od A pro ty nejúspornější až po G. Štítek zařazuje spotřebič do konkrétní energetické třídy
a přináší i další užitečné informace
(spotřeba vody, hlučnost apod.).

movanost o celém systému zpětného odběru vysloužilých spotřebičů, ale také stoupají nároky Čechů
na jeho komfortní fungování. Opakované průzkumy například ukazují, že o celé desítky procent klesá deklarovaná vzdálenost, kterou jsou lidé
ochotni ujít nebo ujet s nefunkčním
elektrospotřebičem na sběrné místo.
Malé spotřebiče, jako třeba fény, jsou
obyvatelé ochotni dopravit průměrně na vzdálenost 1417 metrů, velké
na 1475 metrů. Společnost ELEKTROWIN a.s. vybudovala v České
republice pro občany síť míst, kde je
možné vysloužilé elektrozařízení odložit s průměrnou dostupností 3 900
obyvatel. Dnes jejím prostřednictvím
pokrývá města a obce, ve kterých žije
přes 93 % obyvatel ČR. Sběrná místa jsou vytvořena především ve sběrných dvorech měst a obcí a u prodejců elektrozařízení.
V naší obci můžete malé spotřebiče ukládat do kontejnerů v prodejně potravin a ve vchodu na obecKam odložit vysloužilý elektrospotře- ní ůřad,velké elektrospotřebiče jsou
bič
odebírány v rámci odvozu nebezpečV každém případě při nákupu no- ného odpadu.
ing. Jiří Vrána
vého výrobku vyvstává otázka: Kam
s tím starým? S tím, jak roste infor-

„Posezení u vody“
V sobotu 25. května 2013 se uskutečnilo každoroční setkání příznivců ryb
a vody u místního závlahového rybníka. Spolek na ochranu závlahové nádrže, za přispění obce a obou zemědělských družstev, uspořádal posezení u vody spojené s chytáním ryb pro
malé i velké žerotínské občany. Od 7.
hodiny ráno si mohl každý vyzkoušet
své štěstí při lovu kaprů. I přes chladnější ranní počasí se našlo dost nadšenců, kteří měli větší či menší štěstí

při rybolovu. Ani ten, kdo neměl úlovek, nepřišel zkrátka, dostal kapra ze
sádky. Po celý den bylo k dispozici bohaté občerstvení, o které se postarali členové Spolku. Kdo měl hlad
nebo žízeň, mohl si zakoupit grilovanou vepřovou kýtu, klobásu nebo bůček z udírny a milovníci ryb nepřišli
zkrátka - podávaly se pečené makrely.
Vše bylo možno spláchnout dobrým
pivem nebo jiným mokem alko či nealko.

Celý program završila bohatá tombola, návštěvníci se nejen pobavili, ale
hlavně si odnesli spoustu hodnotných
cen.
Děkujeme všem, kteří se na organizaci celé akce podíleli, obci, HD Strukov a RD Žerotín,
sponzorům a členům Spolku, díky
kterým probíhalo vše k úplné spokojenosti. S přáním, abychom se při obdobné příležitosti zase setkali

Spolek na ochranu závlahové nádrže
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Vyprávěnky starého hrnčíře
Jak hastrman Floryš kazil rybolov hrnčíři Siglovi
POVĚSTI Z LITOVLE
Napsal Karel Faltýnek

V dílně hrnčíře Františka Pospíšila u kamenného Svatojánského mostu v čísle 102 pracoval velmi zručný kruhař Siegl. Bydlil na Olomouckém předměstí. Jeho žena vyráběla provazy pro zemědělce, pokrývače, studnaře, ale i pro ostatní řemeslníky, kteří je ke své živnosti potřebovali. Siegl své manželce někdy i pomáhal, ale ona raději provazy prodávala sama, protože její manžel často
peníze utratil a žádné domů nepřinesl. Jeho oblíbeným jídlem byly vuřty s cibulí, které zapíjel kořalkou, a to
často i na dluh. Ten se neustále zvyšoval a zvyšoval, až mu jednou hostinský Procházka ze Starého města před-

ložil účet tak veliký, že mu Siegl musel podstoupit šest měřic pole. To jej
rozhněvalo do té míry, že na čas dokonce z Litovle odešel a nikdo o něm
nic nevěděl.
Krupařem byl ale nadmíru šikovným
a pilným. Uměl dělat zadělávací mísy
na těsto pro pečení buchet, ale také
znal tajemství dobré výroby forem na
bábovky ve tvaru ryb, raků, škeblí,
ale také vánoček, svitků a ještě mnohých dalších. Také výborně uchatil.
Byl vskutku pravým umělcem. Kromě nemírného pití měl ale ještě jednu
velkou nectnost. Mnohokrát se totiž
stalo, že se z ničeho nic sebral od rozdělané práce a zmazaný od hlíny, přímo od mrnčířského kruhu, šel ke svému synovi na Rybníček, kde měl vždy
připravený čeřen, a přímo za jeho zahradou, tak kde se říkalo u „Břouškova splavu,“ lovil ryby. Tam je chytal

nejraději. Pod splavem bývalo hodně
vody, a tak v čeřenu, vždy když jej vytáhl z vody, bylo také plno ryb. Siegl si však nevybíral. Dělal tak v řece
škodu. V této části Moravy měl svůj
rajón hastrman Floryš, který mu za
jeho rybaření chystal pomstu. Jednoho dne si tedy na hrčíře počíhal:
„Te jeden kujóne, počké jenom, já tě
vokážo zač je teho loket. Až znova potopiš čeřeň, tak něco ovidiš!“
A tak když Siegl opět vhodil čeřen
do řeky, Floryš ho hned prořezal nožem a zlehýnka za něj zatáhl. Kruhař
si myslel:
„No, copak toto má bét? Že bech zavadil vo nějaké kořeň nobo haloz?“
Takže mu nezbylo nic jiného než si
sbalit svoje fidlátka a doma čeřen
pracně opravovat.
Od té doby se hrnčířovi rybolov už
nedařil, v čeřenu byla vždy díra a ryby
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mu pokaždé všechny utekly.
„To bode určitě dělat ten hastrman
Floryš. Však já ho chetno a vlastnoročně opletenym provazem ho převážo k topolo až oschne!“
A tak se stalo, že hastrman vždy číhal na hrnčíře Siegla a Siegl zase na
vodníka Floryše. Mnohokrát se stalo,
že hastrmana už držel a chystal se ho
svázat provazem, ale Floryš mu vždy

Žerotín

vysmekl, skočil do vody a krupařovi
se posmíval:
„Te mě nikdá nechytiš, protože pravdo mám já a né te…“
To hrnčíře vždy dopálilo, ale na hastrmana byl krátký.
O jeho příhodách s čeřenem a vodníkem Floryšem se časem dověděli
všichni ostatní hrnčíři z dílny a měli
z něj proto legraci. Ten ale na vtíp-

červen 2013

ky nic neříkal, jen se pokaždé sebral
a šel do hospody na kořalku. A tak
brzy i tam všichni ostatní hrnčíři věděli o jeho podivných rybolovech, načeš měl Siegl zase svůj důvod všechno
zapít a v hospodě zůstával až do noci.
Mistr mu proto jednou řekl:
Podivé se. Jestle pak tě toto stoji všecko za to. Deť ze všeho máš jenom škodo. Belo be lepši kdebe ses rači držel
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svyho kumšto. Za nedodělanó práco
já tě peníze dávat nemuč. To je jedna
věc. Nezaochatiš, nezaplatim. Pak ta
pořezaná síť v čeřeno. Floryš má pravdo. Bereš aji maly rebke. Děláš v řece
škodo, tak se pak nediv. Děláš dlohe
o Procházku v hospodě, jenom piješ.
No a kdeš přendeš dom, tak máš vot
manželke rámus, protože máš decky
popity. Přeméšlé nad sebe, dobře tě
radim.“
Kruhař ale jen mávnul rukou a dělal
dál podle svého. Na radu mistra nic
nedal. Časem všechno došlo tak daleko, že sebral jednoho dne svoji pracovní knížku a šel za mistrem Pospíšilem:
„Mistře, déte mně razitko, já pudo
dělat jinam…“
„No, jak mesliš,“ povídá Pospíšil, „ale
já žádny razitko nemám.“
Hrnčíř si však poradil po svém. Seškrábl do knížky trochu řídké hlíny,
rozplácnul ji tam a povídá:
„Mistře, oš razitko mám!“ a šel na
obec žádat o nové místo.
Když toto uviděli na úřadě, Siegl musel na 24 hodin do šatlavy.
Z toho všeho plyne ponaučení, že je
třeba vždy dbát dobré rady, nechovat
se furiantsky, vždy dokončit rozdělanou práci, při rybolovu se chovat jako
řádný rybář, zlost nezapíjet kořalkou

a domů chodit střízlivý.mu pokaždé
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„Mistře, oš razitko mám!“ a šel na
obec žádat o nové místo.
Když toto uviděli na úřadě, Siegl musel na 24 hodin do šatlavy.
Z toho všeho plyne ponaučení, že je
třeba vždy dbát dobré rady, nechovat
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řádný rybář, zlost nezapíjet kořalkou
a domů chodit střízlivý.

Projekt „Stopami Žerotínů“
To je název projektu, jehož prostřednictvím chceme propojit místa spojená s historií a památkami pánů ze Žerotína. Jako obec, která je také navázána na rod Žerotínů, jsme se do tohoto projektu rovněž zapojili. Vzhledem k bohatosti materiálu a rozsáhlosti území bude „žerotínský projekt“
trvat několik let a měl nejen lákat turisty, ale také vzdělávat, motivovat a
bavit. V současné době je skládán ma-

teriál na putovní výstavu, která bude
po kompletaci k vidění i v naší obci.
Na webových stránkách města Přerova www.prerov.eu je od 1. června spuštěna sekce Po stopách Žerotínů. V ní budou materiály, které jsou
k historii tohoto rodu.
Dávali je dohromady odborníci z různých koutů ČR.
Ve stejný den navíc město Přerov vyhlašuje celostátní soutěž pro fotogra-

fy. „Vyzýváme lidi, aby při svých letních cestách zachytili do fotoaparátů běžný život v místech, kde působili Žerotínové. Na snímcích může, ale
nemusí být sídlo Žerotínů. Fantazii se
meze nekladou. Soutěžící musejí poslat i krátký popisek města či obce a
místa, kde fotku pořídili.“
Neváhejte, zapojte se!
ing. Jiří Vrána
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Rozhovor s panem Robertem Venským o počasí a koních
Za okny panuje docela nevlídno, jako
ostatně většinu dní letošního jara. Naštěstí nemáme ty starosti, které právě
sužují skoro celé Čechy. Jsem rád, že
mé pozvání přijal pan Robert Venský,
o kterém jsem až do dubnové výstavy v našem kulturním domě neměl
ani potuchy a to přesto, že v Žerotíně bydlí o rok déle než já. Samozřejmě, člověka nemusí být všude plno,
aby byl zajímavý. Stačí, aby něčím zaujal, a je lhostejno zda tím, že výtečně vaří, pěstuje zeleninu, hraje na hudební nástroj, umí cokoli zorganizovat, či se s láskou věnuje dětem.
A čím mě zaujal pan Venský? Svými neobvyklými zálibami. Mnozí ze
čtenářů, kteří navštívili dubnovou výstavu, už vědí, o jaké zálibě mluvím.
Mimo meteorologii je to hlavně sběratelství. Konkrétně sbírání elektronkových rádií.
J. N.: „Pane Venský, co děláte?“
R.V.: „Já jsem dělal jedenáct roků
v Lutíně na slévárně. Potom tam došlo prakticky ke krachu firmy. Ona se
rozpadala postupně. Velká fabrika se
rozdělovala na malé samostatné firmy. Provozy, jako ten, kde jsem pracoval já, tj. slévárna, zanikly úplně. Já
jsem v tu dobu začal mít zdravotní
potíže a kvůli tomu jsem se pak ocitl
v invalidním důchodu.“
J. N.: „A jak jste se dostal ke sbírání
rozhlasových přijímačů?“
R. V.: „Jako malý kluk jsem měl své
rádio. Jmenovalo se Talisman.“
J. N.: „To je česká značka?“
R. V.: „Ano. Je to rádio československé výroby, někdy z roku 1948. Na
něm jsem poslouchal Hvězdu, což
byl takový předchůdce dnešního Radiožurnálu, ale poslouchal jsem třeba
i Svobodnou Evropu. To bylo samozřejmě ještě za totality. Otec to rádio
měl původně uložené ve sklepě mezi
jiným haraburdím. Já jsem si ho tam

našel a zprovoznil. Pro elektronky do
něj, aby vůbec hrálo, jsme jeli tenkrát
až do Domašova nad Bystřicí. To mě
bylo asi deset let, takže o elektroniku
se zajímám od dětství, už třicet let.“
J. N.: „A jak dlouho ta rádia sbíráte?“
R. V.: „No prakticky celou dobu, co
bydlím tady v Žerotíně, to je od roku
2004. Dřív to z praktických, přesněji z prostorových důvodů ani nešlo. Ona ta sbírka samozřejmě zabírá
hodně místa.“

Ovšem na kontinentě jsme skutečně
byli první.“
J. N.: „Jaké je vaše nejstarší rádio?“
R. V.: „Nejstarší kousek je z roku
1935.“

J. N.: „A je funkční?“
R. V.: „Problém těchto rádii není
v součástkách. Ty se, aby rádio hrálo,
sehnat dají. Problém je v originalitě a
na té si já zakládám a tam už to někdy problém je. Kromě elektronek se
dá nahradit skutečně všechno. VětšiJ. N.: „ Kolik kousků má vaše sbírka?“ na mých exponátů je plně funkčních.
R. V.: „Dnes už kolem padesáti. I Nejde jen o to získat rádio a to si pokdyž, pravda, některá rádia mám dva- stavit někde doma do police, ale takokrát.“
vé rádio dát dopořádku. I to je součást záliby a sběratelství.“
J. N.: „Kolik sběratelů rádií je u nás
v republice? Máte o tom přehled?“
J. N.: „Jak vaši zálibu snáší rodina? UrR. V.: „U nás je jich docela hodně. čitě vám sbírka zabírá hodně místa?“
Mnohem více, bohužel je však pře- R. V.: „Přítelkyně je tolerantní. Dokupníků, víte? Těch, co shánějí levně konce se mnou pro nové kousky do
zajímavá rádia a potom je nám, sběra- sbírky jezdí. Naposledy jsme třeba
telům draho nabízejí. Člověk se musí byli pro rádio až v České Skalici. Stasnažit shánět nové kousky do sbír- rá rádia jsou nejen objemově veliká,
ky, jak se dá. Po známostech, kama- ale i těžká. Pošta by třeba rádio dorádech a tak. Tady v Žerotíně, větši- ručila, ale obava z toho, v jakém by
na starých rádií zřejmě skončila ně- mohly být stavu po doručení mě nutí
kde ve vémolu. Občas se podaří zís- abych, pokud možno, rádio převzal
kat něco ze sběrného dvora. Tako- osobně na místě.“
vé rádio je nutné potom renovovat,
nebo se o to alespoň pokusit. Na ně- J. N.: „Máte ve sbírce jen evropská rákterá se už ani nedají sehnat originál- dia, nebo i nějakou zámořskou exotiní náhradní součástky. V Olomou- ku?“
ci v Pavlovičkách je nedávno otevře- R. V.: „Ne. Spíše se specializuji na ta
né Muzeum historických automobi- naše. Před znárodněním Tesly u nás
lů a galerie umění VETERAN ARE- za první republiky vznikla spousta fiNA. A tam mají, mimo jiné vystave- rem, ať už to byly Philipsy, Markofoná i historická rádia.“
ny, Irony a spousta dalších značek. A
jednotlivých typů rádií od všech těch
J. N.: „Jaká existují nejstarší rádia?“
výrobců je tolik, že mít všechny, vyR. V.: „To jsou vlastně krystalky. Naši žadovalo by to obrovský prostor a nepradědečkové poslouchali tenkrát jen skutečné množství času. Navíc, tenna kus drátu a sluchátka na uších. U krát si také lidé stavěli rádia doma
nás v republice byl postavený roz- jako skládačku z jednotlivých dílů,
hlasový vysílač jako druhý ve střední které se dali koupit. Ta škála historicEvropě. My jsme začali vysílat hned kých rádií je obrovská. Některé kusy
po Velké Británii. Ta má prvenství. se vyráběly jen v počtu pár kusů. Vět-
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šina se už do dnešních dnů ani nedo- teploměr. Tím to začalo. Všechna slechovala. Mít tedy kompletní sbírku dovací zařízení byla původně vlastní
už dnes ani není možné.“
výroba. Dnes už lze všechny potřebné softwary a meteostanice koupit. I
J. N.:“Na která rádia se tedy speciali- s ohledem na ceny je to levnější, než
zujete?“
si sám vyrábět nějakou takto složitou
R. V.: „Nejvíce na rádia Markofon. věc. Zde je ukázka, jak údaje na inFirmu Markofon u nás založil rus- ternetu vypadají“:
ký emigrant Markof. Těch rádií je On-line Teploměr Žerotín:
asi patnáct typů a já jich mám de- Teploměr se nachází v obci Žerotín
vět, takže ještě stále mám co vyhledá- v nadmořské výšce 225 m.n.m na
vat. Rádia se samozřejmě dají škatul- Olomoucku, jeho QTH je: JN89OR
kovat. Dají se sbírat rádia bateriová. Jeho čidlo je umístěno cca 2 metry
Ta se začala vyrábět v padesátých le- nad zemí a měří venkovní teplotu.
tech a ta už mám všechna. Nebo třeba Počátkem července 2011 vstup do
k mému prvnímu rádiu Talisman při- projektu In-počasí, kde je teplobyly další Talismany. Byly to takzva- ta zobrazena jako aktuální teplota ve
né trpasličí přístroje. Celkem byly na městě Uničov.
trhu čtyři typy Talismanů a ty mám http://www.in-pocasi.cz
taky kompletní.“
Byla spuštěna amatérská meteostanice Žerotín, která měří teplotu, bar.
„Vozíte svá rádia na nějaké výstavy ji- tlak, atm. srážky a další. V následunam po republice?“
jící tabulce naleznete aktuální teploNe. Jednak jsou jednotlivé kusy velké tu (aktualizováno každých 15 minut),
a navíc elektronky, které jsou uvnitř, minimální a maximální teplotu dosajsou velmi náchylné na poškození i ženou za posledních 24 hodin.
díky svému stáří. Stejně jsou na tom
žhavící vlákna v nich. Prostě je to ve- J. N.: „Takže na těchto stránkách si
liké riziko a tak je nikam nevozím.“
každý může denně sledovat počasí v Žerotíně?“
J. N.: „Nyní skočme list od rádií k vaše- R. V.: „Ano. Ale nejenom v Žerotíně.
mu dalšímu velkému hobby a tím je po- Každý si může zadat na internetu adčasí. Jak jste vůbec dospěl k tomu nejen resu: www.in-pocasi.cz. Tam najdete
počasí zaznamenávat, ale dokonce s vý- mapku celé republiky. Na ní si můžesledky svých měření mít i stránky na in- te on-line zjistit, co kde meteorologoternetu?“
vé naměřili v celé republice. A potom
R. V.: „Stránky fungují od září roku jsou tam ještě podstrání, kde si zadá2009. Jsou kombinované se sbírkou te amatérské meteostanice a tam natěch rádií. Najde je každý, kdo zadá jdete údaje z amatérských meteostado vyhledávače „sbírka rádií Rober- nic podobných jako mám já. I údata Venského.“ Tam je vše nejen o mé je ode mne tam samozřejmě jsou dosbírce, ale též o aktuálním počasí u hádatelné. Na serveru in-počasí byla
nás v Žerotíně. Ke sledování počasí moje žerotínská stanice uvedena jako
v současném rozsahu jsem přišel tak, počasí Uničov, protože ten je prakticže jsem si chtěl vyrobit svůj vlastní ky nejblíže. Vlastně nejblíže je Šter-

červen 2013
nberk, ale ten už svou meteostanici má. Ta byla spuštěna někdy vloni.
Nyní již je zařazena jako počasí v obci
Žerotín.
J. N.: „Co na těch stránkách zájemce
může dohledat?“
R. V.: „Ta meteostanice měří spoustu věcí. Na těch mých stránkách běží
on-line údaj, kde je teploměr. Teplota je tam zobrazena i v grafu s uvedením denních minimálních a maximálních teplot v Žerotíně. Jsou tam
týdenní a měsíční grafy. Je tam zároveň odkaz na další stránky. Tam už je
uvedeno mnohem více údajů. Začíná to tou teplotou, dále to měří rosný
bod, vlhkost, barometrický tlak, srážky a jejich úhrny za poslední hodinu,
za dvacet čtyři hodin a tak dále.“
J. N.: „bude možné na stránkách dohledat i historii počasí, třeba za celý uplynulý rok?“
R. V.: „Nyní na tom intenzivně pracuji a v dohledné době tam ta historie
už bude zaznamenána.“
J. N.: „Kdy vás počasí začalo bavit více,
než je běžné?“
R. N.: „Ani přesně nevím. Začalo mě
zajímat třeba to, jaká byla teplota ve
tři ráno. Ne jen teď momentálně aktuální stav, abych věděl, jestli si mám
vzít teplejší oblečení, nebo ne. Sledovat vývoj teploty v průběhu noci je
skutečně zajímavé a zvláště když potom můžete jejich průběh srovnávat
s ostatními, je to docela zajímavá činnost.“
J. N.: „Tak já vám přeju, ať vás vaše záliby provázejí úspěšně dále, ať se sbírka
rozhlasových přístrojů utěšeně rozrůstá
a děkuji za rozhovor.

Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Žerotín, které se konalo dne 11.6.2013 od
19.00 hodin v malém sále KSZ v Žerotíně

Zastupitelstvo schvaluje:
Program zasedání zastupitelstva
Volbu zapisovatele – Mgr.Miroslava Trokanová, volbu návrhové komi-

se ve složení Jaroslav Mauler a Vladimír Motáň, volbu ověřovatelů zápisu
ve složení Vojtěch Čouka a ing. Jiří
Vrána
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Zápis ze zasedání zastupitelstva ze
dne 12. 3. 2013
1.	Žádost ZŠ Žerotín o výjimku na
šk.rok 2013-2014
2.	Navýšení rozpočtu ZŠ o 50 000
Kč
	Závěrečný účet obce a účetní závěrku obce k podrozvahovému
dni 31. 12. 2012
s výrokem „bez výhrad“
	Pronájem pozemků
obce dle záměru ze
dne 12. 3.2013 RD
Žerotín za nabídnutou cenu 4 000
Kč/ha/rok
	Příspěvek na povodně ve výši
20 000 Kč. Obdarovaná obec bude
vybrána dodatečně.
	Dohodu s fi ČEZ
Distribuce Děčín
o udělení souhlasu s provedením
stavby a jednorázové náhradě ve výši
15 000 Kč – bypas
Červenka –Šternberk
	Příspěvek na startovné pro futsalový
klub Sokola Žerotín
ve výši 5 000 Kč
Zastupitelstvo bere na
vědomí:
1.	Přiznání dotace na
kanalizaci obce –
1.etapa
2.	Plánování oprav
mostů Pňovice a
Strukov – objížďky
3.	Stav žádostí o dotace na tenisové kurty, ošetření stromů
na hřišti a výsadba
aleje v lukách
4.	Přijetí 2 pracovníků na VPP

Žerotín
5.	Plánování nových webových
stránek obce
6. Hody sv. Marty 27. a 28.7.
7.	Oprava sochy P. Marie a podstavce u kaple – příspěvek
Ol.kraje ve výši 30 tis.Kč
8.	Návrh Ol. kraje na výměnu pozemků obce (Domky)

červen 2013
9.	Rekonstrukci malého bazénu u
vodní nádrže
10.	Jednání s smlouvě s firmou LP
Žerotín – budování pískovny
11.	Aktualizaci krizového povodňového plánu
12. Připomínky občanů
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Společenská kronika
Jubileum:
80 let pí. Jarmila Fňukalová, Ž. 80
90 let pí. Eva Rubringerová, Ž. 10
85 let pí. Drahomíra Drešlová, Ž. 116
85 let pí. Zdenka Pešlová, Ž. 104
Přejeme hodně štěstí a zdraví.
Narodili se:
Matěj Petráš, Ž. 39
Dominik Škurek, Ž. 7
Vítáme je do svazku obce.

Žerotín

červen 2013

Informace OÚ pro občany
Nákupní společnost, s.r.o., sídlo Lhota 124 – Česká Třebová se na nás prostřednictvím svého obchodního zástupce obrátila se žádostí, abychom
občanům poskytli následující informace ohledně možného výběru nejvýhodnějšího dodavatele energií pro domácnosti.
Aukce pro domácnosti

Nákupní společnost, s.r.o. pod záštiOpustili nás:
tou obce Žerotín pořádá elektronicpí. Anežka Nyklová, Ž. 8
kou aukci na snížení ceny elektřiny a
pí. Anna Šoltésová, Ž. 16
zemního plynu pro domácnosti. JedPozůstalým upřímnou soustrast.
ná se o elektronickou formu výběrového řízení, kde proti sobě soutěží doZprávy obecního úřadu davatelé energií snižováním svých cen.
- Ceny vysoutěžené elektronickou
Důležité upozornění: do 30. 6. 2013 aukcí jsou výrazně nižší, než jaké nabímusí být uhrazeny veškeré poplatky zejí přímo dodavatelé domácnostem.
za odpady a psy za rok 2013 a stočné - Tyto ceny se v průběhu 2 let nebuza rok 2012 !!!

dou měnit, i když dojde ke zdražení
energií ( ceny jsou fixní na 2 roky).
Občané Žerotína – zapojte se do bezplatné Aukce pro domácnosti a přijďte
ve středu dne 10.7. od 15.00 do 18.00
hod. na obecní úřad podepsat bezúplatnou dohodu na aukci s těmito
podklady:
- Kopie smlouvy, včetně případných
dodatků a všeobecných obchodních
podmínek (elektřina / zemní plyn)
- Kopie ročního vyúčtování (elektřina / zemní plyn)
- SIPO spojovací číslo nebo číslo bankovního účtu
- Občanský průkaz
Podrobnější informace o Aukci pro
domácnosti jsou vyvěšeny na obecní
informační tabuli.

SALON U BULDOČKA
Akce
pro věrné
zákazníky!

NOVĚ
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❱❱❱ 10 km od OL
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SLUŽBY SALONU:
➥ stříhání ➥ trimování
➥ koupání s použitím léčebné profesionální
veterinární kosmetiky

Příjemné rodinné
prostředí, ve
kterém je každému
zákazníkovi
věnována
maximální péče.
Těšíme se
na Vaši návštěvu.

Objednávky po telefonické domluvě 732 646 069

