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Slovo starosty
Jsme v posledním čtvrtletí letošního
roku a jistě vás zajímá, co se v obci za
dobu od vydání posledního zpravodaje událo.
Především musím zmínit obecní výsledky parlamentních voleb, které se
konaly 25. a 26. října 2013. Volební
statistika a výsledky v obci Žerotín:
362 oprávněaných voličů, volební
účast byla 217 voličů, tj. 60 %.
Pořadí volených stran:
1. KDÚ-ČSL
47 hlasů
2. ČSSD
39 hlasů
3. ANO 2011
36 hlasů
4. ÚSVIT (Okamura)
25 hlasů
5. KSČM
23 hlasů
6. TOP 09
15 hlasů
7. ODS
11 hlasů
8. Česká pirátská strana
5 hlasů
9. Strana svobodných občanů
4 hlasy
10. Koruna Česká
4 hlasy
11. SPO – Zemanovci
2 hlasy
12. Strana zelených
2 hlasy
13. Hlavu vzhůru
1 hlas
14. Strana soukromníků ČR
1 hlas
15. Dělnická strana soc.spravedlnosti
1 hlas
Volební účastí jsme byli mírně nad republikovým průměrem a volební výsledky byly v souladu s celostátními,
takže Žerotín obstál coby kultivovaná
a politicky orientovaná obec.
Naší hlavní nynější starostí je intenzivní organizování výstavby kanalizace,
což jsem zmiňoval již nesčetněkrát ve
zpravodajích a také v posledním zpravodajském rozhovoru s panem redaktorem Němcem.
Současná situace je ve stadiu výběrových řízení, které nám organizuje k
tomu účelu specializovaná firma Allowance, s.r.o. Všechny úkony mají
své předepsané procedury a termíny,
takže my nemůžeme nic urychlit. OZ

schválilo na veřejném zasedání soubor požadavků a znění nabídky pro zájemce o výstavbu kanalizace – zveřejněno na internetu a na úřední desce. Je
již vyhlášeno výběrové řízení na TDI
– technický dozor investora. Otevírání
obálek s hodnocením jednotlivých návrhů se zúčastníme i my, proběhne dne
18. 12. 2013 v sídle firmy Allowance,
s.r.o v Praze 4 – Krči. V nejbližší době
potom bude vyhlášeno další výběrové řízení na zhotovitele stavby kanalizace. Po upřesňujících propočtech se
jedná o stavbu většího rozsahu v hodnotě 30 648 335,- Kč. Jedním z hlavních požadavků je relativně nejnižší cenová nabídka spolu se zkušeností a důvěryhodností firmy. Otevírání obálek a
výběr proběhne v Žerotíně asi v únoru
nebo březnu 2014. Po uzavření smlouvy s vítěznou firmou a předání staveniště se začne s vlastní výstavbou kanalizace – předpokládáme konec měsíce dubna r. 2014. Stavba musí být dokončena za 250 dnů po podpisu smlouvy, to znamená do konce roku 2014.
Všech majitelů domů se týká přípojka
vedená po vlastním pozemku do společné kanalizace, náklady nese vlastník domu. I k tomu musí být vyřízeno stavební povolení a zpracován projekt. Vzhledem k tomu, že se jedná o
poměrně finančně i organizačně náročný úkon, rozhodlo se OZ občanům pomoci tím, že nechá vypracovat společný projekt pro všechny usedlosti v Žerotíně a zaplatí jej. Z toho důvodu jsme
zaslali předběžné dotazníky do všech
domů, zda s tím souhlasí a připojí se na
veřejnou kanalizaci. Kladně reagovalo
asi 95% domácností. Pro obec se jedná o částku okolo 250 tisíc Kč, budou
osloveny 3 projekční kanceláře a nejlevnější bude vybrána.
Konečně je nainstalována kopie sochy
p.Marie u kapličky - byla posvěcena na
svátek sv. Marty, při příležitosti žerotínských hodů. Z Olomouckého kraje

jsme právě teď dostali dotaci ve výši 30
tisíc Kč na opravu a údržbu podstavce.
Starosti nám dělá uložení originálu sochy, která bude dovezena od restaurátora p. Parobka na jaře r. 2014. Hledáme pro ni chráněné a důstojné místo.
Kaple je bohužel prostorově nevyhovující, KSZ nepřipadá v úvahu vzhledem
k charakteru pořádaných akcí, hrozí
možnost poškození a zneuctění. Uvažujeme i o chráněném, event. zčásti zaskleném přístavku na hřbitově. Pomozte nám svými nápady a radami!
Opětovně žádáme o dotaci na ošetření
lip na místním hřišti a na výsadbu aleje v lukách u Krnova. Jedná se o akci
asi za 120 tisíc Kč. Snad budeme se
svým požadavkem tentokrát úspěšní.
Družstevní bydlení pro seniory - dostali jsme zajímavou nabídku od stavební firmy FORTEX-AGS, a.s. Šumperk. Pokud bude v obci zájem seniorů o vlastní nové bydlení, nabízí firma postavení domu se čtyřmi 1-pokojovými byty cca 40 m2 a čtyřmi 2-pokojovými byty cca 55 m2 - byty jsou s
lodžiemi. Jednorázová platba je u 1-pokojového bytu 300 tisíc Kč a u 2-pokojového bytu 400 tisíc Kč. Následně by
senior platil nižší nájemné po dobu 20
let a potom by byt přešel do osobního
vlastnictví obyvatele. Zájemci o tento
způsob bydlení se mohou informovat
na detaily na OÚ. Podrobnější informace o projektu najdete také na internetu
www.seniorskeapartmany.cz. Bude-li
dostatek zájemců, je možno začít stavět na obecním pozemku vedle hasičské zbrojnice (Rajčura).
Blíží se sváteční doba vánoční a konec
letošního roku. Loučím se proto s přáním hezky prožitých vánoc a také hodně štěstí a zdaru v novém roce 2014!
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Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Žerotín,
které se konalo dne 19. 11. 2013
od 18.00 hodin v malém sále KSZ v Žerotíně
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Program zasedání zastupitelstva
2. Volbu zapisovatele – Mgr.Miroslava
Trokanová, volbu návrhové komise ve složení Vojtěch Čouka a Vojtěch Motáň, volbu ověřovatelů zápisu ve složení Vladimír
Motáň a Lenka Ryšavá
3. Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne
24. 9. 2013
4. Revokuje rozhodnutí usnesení č.7 ze dne
24. 9. 2013 a odkládá rozhodnutí o ručení SFŽP
5.1. Zahájení výběrového řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění (dále jen „zákon“) na akci
„Kanalizace obce Žerotín – 1. etapa“ výběr
dodavatele stavby, a to formou otevřeného podlimitního řízení na stavební práce a
s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky 30 648 335,- Kč bez DPH (cena nezahrnuje rezervu ve výši 10% z uznatelných
způsobilých nákladů).
Nejedná se o významnou veřejnou zakázku
dle § 16a, odst. b) zákona.
Zastupitelstvo dále schvaluje k akci „Kanalizace obce Žerotín – 1. etapa“:
-způsob hodnocení: Základním
hodnotícím kritériem pro zadání
veřejné zakázky bude, v souladu
s § 78 odst. 1 písm. zákona, nejnižší celková nabídková cena v
Kč bez DPH. Hodnocení nabídek
bude probíhat ve dvou kolech: 1.
kolo – předběžné hodnocení, 2.
kolo – elektronická aukce. Minimální krok snížení cenové nabídky – jednotkovou cenu je možno
snižovat minimálně o 0,1%

- zastupitelstvo schvaluje „Pokyny pro zpracování nabídky“
včetně přílohy č.1 a 2 těchto pokynů, „Obchodní podmínky –
smlouva o dílo“ a „Odůvodnění
veřejné zakázky dle § 156 ZVZ“
5.2. Zahájení výběrového řízení na akci
„Kanalizace obce Žerotín – 1. etapa – technický dozor investora“ zadávanou v souladu s ust. § 18 odst. 5) zákona mimo režim zákona jako veřejnou zakázku malého
rozsahu na služby a s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky 744 814,- Kč bez
DPH. Zastupitelstvo dále schvaluje k akci
„Kanalizace obce Žerotín - 1.etapa – technický dozor investora“:
- způsob hodnocení: základním
hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky bude nejnižší
nabídková cena v Kč bez DPH
- zastupitelstvo schvaluje „Výzvu k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu“, „Zadávací dokumentaci – Pokyny pro
zpracování nabídky“, „Mandátní
smlouvu“
5.3. Jmenování komisí:
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve veřejné zakázce „Kanalizace obce Žerotín – 1. etapa“
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve veřejné zakázce „Kanalizace obce Žerotín – 1. etapa - technický dozor investora“
Otevírání obálek proběhne na
kontaktní adrese firmy Allowance s.r.o., Na Dvorcích 1989/14,
Praha 4 – Krč, za obec se zúčastní starosta p. Josef Motáň a místostarosta p. Vojtěch Čouka (náhradníci ostatní členové zastupitelstva)
5.4. Jmenování hodnotících komisí:
- hodnotící komise ve veřejné za-

kázce „Kanalizace obce Žerotín
– 1. etapa“
- hodnotící komise ve veřejné zakázce „Kanalizace obce Žerotín
– 1. etapa – technický dozor investora“
Hodnotící komise proběhne v sídle zadavatele v Žerotíně č. 13 za přítomnosti členů
komise z řad zastupitelstva obce ve složení
Josef Motáň, Vojtěch Čouka, ing. Jiří Vrána
a ing. Petr Pazdera (náhradníci ostatní členové zastupitelstva)
6. Zpracování projektů kanalizačních přípojek jednotlivých domů včetně vyřízení
územního souhlasu bude zadáno jako zakázka malého rozsahu bez výběrového řízení. Bude
proveden výběr z oslovených minimálně 3
firem.
7. Rozpočtové změny č. 4/2013
8.1. Rozpočtové provizorium na I.IV. roku
2014 ve výši ¼ výdajů roku 2013
8.2. Rozpočtový výhled do roku 2016
9. Provedení inventur majetku obce
k 31.12.2013
10. Příspěvek pro Jasněnku Uničov ve výši
3 000 Kč
11. Darovací smlouvu mezi obcí Žerotín
a TJ Sokol Žerotín, oddíl malé kopané ve
výši 2 000 Kč
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Možnost výstavby domu pro seniory na
„Rajčuře“
2. Informaci o pískovně Žerotín
3. Zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce Žerotín Krajským úřadem, které
proběhlo 1. 11. 2013
4. Uložení sochy P. Marie v „márnici“ na
hřbitově
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Zprávy od našich čtenářů
Dobrý den redakce,
Chtěli jsme se s Vámi podělit o letošní
zážitek děti ze svátku heloween.
Protože letos neproběhl klasický lampionový průvod, rozhodli jsme se pojmout
tento svátek „západnější“ formou.
Děti tak ve strašidelných kostýmech s
lampiony v ruce a s hlasitou strašidelnou písničkou zvonily na několik žero-

tinských zvonků.
Všichni na koho jsme zazvonily, měli z
tohoto strašidelného překvapení radost
a děti byly většinou odměněny sladkou
výslužkou.
Prošly jsme si i krásně tajemný a strašidelný Žerotínský hřbitov a z celého večera jsme byli všichni moc nadšení.
Protože se tento způsob oslavy heloweenu

všem velice líbil, už teď se všichni těšíme na příští!!!!
Děkujeme všem, kdo našim malým strašidýlkům otevřel, poslechl si jejich strašidelnou písničku a za jejich strašení je
odměnil.
Táňa Holaňová

Pěstitelská výstava
Jak se už stalo pěknou tradicí, pěstitelská
výstava ozdobila podzimní dny v Žerotíně. Konkrétně 12. a 13. října. Zahrádkáři,
kteří se po celý rok pečlivě starali o zrající
úrodu, se přišli se svými letošními výpěstky pochlubit. Jejich úsilí nevyšlo nazmar,
což bohatě obsazené stoly v našem kulturním domě dokazovaly. Pestrou paletu ovoce jako vždy pořadatelé doplnili výstavou

fotografií, ptačích budek, terárií s živým
hmyzem, hady a jinými tvory. Sálem se občas ozval též hlasitý křik velikého papouška ARA, který na sebe ze své klece občas
upozorňoval. Svůj kouzelně naaranžovaný kout měly v sále i obě naše školy. Mateřská i obecná. Pro ty, kteří se z jakýchkoliv důvodů na letošní výstavu nedostali, zde máme několik fotografií. Ve zpravo-

daji Žerotín, umístěném na internetu, můžete naši mini fotogalerii shlédnout barevně. Pro všechny, kteří stále nevědí, kde webové stránky naší obce hledat, zde uvádíme
adresu: www.obeczerotin.cz.
Jiří Němec
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Rozhovor s redaktorem
Čtenáři zpravodaje Žerotín si už zvykli,
že takřka v každém čísle najdou nějaký
rozhovor. Už roky je vede redaktor Jiří
Němec. Když ale zpovídal před čtvrt rokem
trojici učitelek naší školy, vznikl během
řeči nápad udělat rozhovor s ním. A tak se
také stalo. Pana Němce přišly vyzpovídat
žákyně naší školy a to Nela Ošťádalová a
Natálka Čouková. Obě měly otázky, které
připravily spolu s učitelkami, pečlivě
připravené a tak zpověď redaktora běžela
jako po másle.
Obyvatelé Žerotína vás znají jako redaktora
místního čtvrtletníku. Co vás k tomu vlastně
přivedlo?
Přivedl mě k tomu Radek Hrubý. Když
jsem se sem přistěhoval, tak mě po nějaké
době navštívil a přesvědčil mě, abych psal
zpravodaj místo něj. On v té době začal
studovat a měl hodně práce a už to nestíhal.
Od té doby jsem redaktorem. Bohužel jsem
na psaní většinou sám, a tak sháním nějaké
spolupracovníky.
Kde berete stále nové náměty pro vaše
články a příspěvky? Co vás inspiruje?
Námětů je čím dál méně. Ze začátku jsem
měl spoustu nápadů. Dělám časopis zhruba
od roku 2007, a jak čas pokračuje, každý
rok jsou čtyři vydání, to už je něco přes
dvacet zpravodajů. Teď už musím dopředu
přemýšlet, co do každého zpravodaje dám.
Proto bych uvítal nové spolupracovníky,
kteří by přišli s novými nápady, náměty,
o čem by se dalo psát hlavně pro mladé
tady v Žerotíně a o věcech, které by je
zajímaly. Já jsem začínal třeba tím, že jsem
dělal rozhovory s pamětníky v Žerotíně, se
členy zastupitelstva, hlavně se starostou,
dělal jsem rozhovory s předsedou družstva
a s dalšími zajímavými lidmi. Ale nové
nápady a náměty se skutečně shánějí velice
těžko. Proto uvítám jakoukoliv pomoc.
Jistě ne každý o vás ví, jaké je vaše civilní
povolání. Prozradíte nám ho?
Je toho víc. Já jsem se původně vyučil
chemikem a pracoval jsem 25 let ve
Farmakonu Olomouc, dnešním Farmaku.

Pak jsem při zaměstnání vystudoval
ekonomickou školu a v roce 1995 jsem z
Farmakonu odešel. Uspěl jsem v konkurzu
a byl nějakou dobu redaktorem rádia
Pohoda, které už dnes neexistuje. Tam
jsem byl zprávařem a také jsem vedl
nějaké rozhovory a psal a poté do éteru
četl fejetony. Odtamtud jsem odešel a začal
pracovat v jedné reklamní agentuře. Tam
jsem sbíral zkušenosti a později založil
svouý vlastní reklamní agenturu. Tu jsem
vedl až do doby, než jsem se dostal do
invalidního důchodu. Takže takové mé
dvě hlavní životní profese byly práce ve
farmaceutickém průmyslu a pak reklama,
reklamní činnost a pořádání kulturních
akcí. Třeba nově oprášené Svátky města
Olomouce spojené s uctěním jeho patronky
svaté Pavlíny, tak to je moje dítě. Jsem rád,
že Průvod s ostatky svaté Pavlíny se ujal a
pořádá se nyní v červnu už každoročně, i
když já už u toho nejsem.
Kdybyste se měl vrátit do dětských let,
zhruba do našeho věku, na co nejraději
vzpomínáte?
Vy jste páťáci, že? Já když jsem chodil
do páté třídy, tak jsem do školy dojížděl.
Bydleli jsme tenkrát s rodiči ve vesničce
Nové Vilémovice. Je to v lůnu Rychlebských
hor, v našem nynějším Olomouckém kraji.
Tam jsem prožil své dětství. Kolem byly
samé lesy, chodili jsme na houby. Zatímco
Žerotín má necelých 500 obyvatel, tak ve
Vilémovicích tenkrát bydlelo asi 70 lidí,
víc ne. Tudíž nás dětí tam bylo docela málo,
dojížděli jsme do školy autobusem a často
jsme chodili osm kilometrů pěšky. Byli
jsme vlastně čtyři kamarádi - spolužáci.
Tři kluci a jedna holka. Dojížděli jsme do
páté a šesté třídy do Vlčic. To byla vesnice,
kde byla tenkrát otevřená nová škola. Já se
přiznám, že si tu školu tak moc nepamatuju,
protože jsem během základní školy hodně
školy střídal. My jsme se často stěhovali,
takže si víc pamatuju hlavně ty první čtyři
roky. To jsem měl perfektní, bezvadné,
protože můj tatínek byl učitel a bydleli
jsme přímo ve škole. Já jsem se pěkně
ráno vzbudil, umyl, nasnídal, sešel jsem ze

schodů a byl jsem ve třídě. Tatínek na mě
byl hodně přísný, protože samozřejmě na
mě měl přísnější metr než na ostatní žáky,
ale i tak na tu dobu velice rád vzpomínám.
Když jsme si udělali úkoly, byli jsme pořád
venku a někde v lese. Na to vzpomínám
nejraději, na ty toulačky s kamarády po
okolí. Od šesté třídy už jsem byl každý rok
v jiné škole.
Lidé vás znají také jako spisovatele. O
kterém tématu píšete nejraději?
Právě první knížka, kterou jsem napsal,
je o tom dětství, o Nových Vilémovicích.
Jmenuje se „Vilémky, čili takhle nějak
to bylo“. V ní právě z toho věku zhruba
jedenácti let popisuju ty svoje zážitky z
Vilémovic a později z Leštiny. To už jsem
byl zase o kousek starší. Druhá knížka,
kterou jsem napsal, je také vzpomínková.
Jmenuje se „A nakonec Olomouc“. Tam
už píšu o svých pozdějších zážitcích
z doby dospívání, kdy jsem byl učněm
ve Farmakonu. Později jsem se dostal k
psaní povídek. Zjistil, jsem, že se mi píšou
dobře povídky s nějakým tajemnem, třeba
ze záhrobí. Takové povídky jsou obsaženy
v mé třetí knížce v „Rychlebských
povídkách“. Někdy čekám strašně dlouho,
než mě nějaké téma napadne, trápím se s
tím a mám to rozepsané v počítači třeba
i půl roku. Někdy mám nápad hned a za
tři čtyři hodinky je povídka napsaná od
začátku až do konce. Už se mi párkrát stalo,
že se mi nějaký nápad na povídku i zdál.
To jsem se probudil a ještě v noci rychle
nápad ze sna zapsal. Ale jde to těžko. A pár
námětů jsem také dostal od přátel. Kdyby
mě někdo dal nové náměty na povídky, na
psaní, budu rád.
Můžete nám říct, jak jste přišel k přezdívce
Wilson?
Je pravda, že už nekouřím, od svých
třiceti let. Tedy nešlukuju. Ale když jsem
byl mladý, byl jsem hloupý a kouřil jsem.
Kamarádi mi říkali doutníku, to byla
taková přezdívka – Doutník. A potom
jednou, když jsem jezdil hodně do přírody
na čundry mezi kamarády, tak mi jed
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z nich začal říkat Doutníku Wilsone. A
potom začal být ten Doutník s Wilsonem
dlouhý a obnošený, tak zůstal jen Wilson.
Tuto přezdívku jsem získal, když mi bylo
osmnáct a od té doby mi spousta kamarádů
a známých říká Wilsone. A dokonce moje
reklamní agentura měla v názvu W jako
Wilson.
Máte kladný vztah k hudbě, skládáte
písničky i pro naši školu. Jakou hudbu vy
sám rád posloucháte?
Já jsem pro žerotínskou školu napsal tři
nebo čtyři písničky. Dřív jsem hrával na
kytaru a byl jsem mezi přáteli, tak mě
toho napadalo víc. Potom jsem spíš psal
texty. Hodně blízko mám k písničkám
lidovým. Líbí se mi lidové písničky, hlavně
ty moravské mám velice rád. Líbí se mi
muzika, která se zpívala na čundrech, takže
písničky trampské. A od toho se odvíjí i
country muzika. Ale mám rád i populární
hudbu. Není hudba, kterou nemám rád.
Rozlišuju, která hudba je pro mě dobrá
a která špatná. Poslouchám big beat,
šansony, ale i vážnou hudbu. Velice se mi

líbí Mozart i naši skladatelé Smetanova
Vltava nebo Dvořákova Novosvětská, ale
nejvíc mám rád písničky, které se můžu
sám zazpívat.
Další otázka bude z jiného soudku. Kterému
jídlu neodoláte?
Já jsem skoro všežravec. Takže začal
bych spíš, které nemusím. Zjistil jsem,
že nemám rád třeba plíčky na smetaně,
mám rád čočku, ale nemám rád čočku s
vajíčkem. To je zajímavé, když mám zvlášť
čočku – můžu, když mám zvlášť vajíčko na
tvrdo – můžu, ale když je to dohromady,
tak mi to nějak nejde. Ale jinak se dá říct,
že jím skoro všechno. A co mám nejraději?
To, co mnoho lidí rádo nemá. Koprovou
omáčku s knedlíkem a kouskem hovězího
masa, to mám rád. Ale jinak se nevyhýbám
žádnému jídlu.
Jaký jste byl školák? Patřil jste k těm
vzorným nebo jste spíše zlobil?
Já jsem patřil spíš k těm hodnějším, se mnou
učitelé příliš problémy neměli. Nebyl jsem
rváč, nechodil jsem za školu. Ale žádný
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vzorňák jsem zcela jistě taky nebyl. Často
jsem se nechal stáhnout třeba většinou,
a když se jednalo o nějakou recesi nebo
legraci, tak jsem se připojil a nezůstával
jsem určitě bokem Ale žádným vzorným
žákem, co se týče známek, jsem – musím
se přiznat – nebyl. Byl jsem průměrným
žákem. Možná i proto, že jsem byl, jak už
jsem říkal, každý rok v jiné třídě.
Blíží se Vánoce. Co si přejete pod
stromeček?
No samozřejmě to, co mi Ježíšek asi
těžko přinese, a to je zdraví. Samozřejmě
to si přeje obyčejně každý nejvíc. Dárky
z těch movitých věcí už dávno nic tak
nepotřebuji, a jsou to věci pomíjivé, tak já
skutečně za sebe a pro sebe si přeju, abych
se cítil spokojeně a tím pádem, aby se cítili
spokojeně lidé kolem mě, rodina, přátelé a
kamarádi, děti. To si přeju asi nejvíc. Žádné
balíčky tohle vynahradit nemůžou.
Děkujeme za rozhovor a přejeme
příjemné prožití vánočních svátků.

Školní žerotínská anketa
V úterý 19. 11. 2013 probíhal ve škole projektový den na téma mediální výchova. V
rámci tohoto projektu se děti seznámily s
pojmy redaktor, reportér, anketa a další.
Samy pak měly možnost si zahrát na reportéry a vyplnit s obyvateli Žerotína anketu.
Ve skupinkách dostaly dvě předem připravené otázky, se kterými chodily po obci a
oslovovaly kolemjdoucí.
Žáci pokládali tyto otázky:

1. Co vám v obci chybí?
2. Co se vám nejvíce líbí na naší škole?
Občanům v Žerotíně podle ankety nejvíce chybí kanalizace, cyklostezka a dětské
hřiště. V menší míře postrádají kulturní
dění v obci, lepší chodníky a silnice. Někteří by chtěli víc dětí. Většina je spokojena s obcí takovou, jaká je, nic jim nechybí.
Druhá otázka se týkala školy. Nejvíce dotázaných odpovědělo, že se jim líbí výzdoba

školy a celkový vzhled budovy. Některým
dotazovaným jsou sympatické paní učitelky. Chválí rodinné zázemí i to, jak je škola
vedená. Většina hodnotí kladně školu jako
takovou.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili ankety, za trpělivost a vstřícnost při rozhovoru
s dětmi.
Miroslava Trokanová

Vysloužilé elektrospotřebiče
...jen ke specialistům
Radí kolektivní systém ELEKTROWIN
Může se Vám zdát, že z nefunkčního spotřebiče se dá ještě ledascos využít – šroubek, klička, motor, kompresor – víte ale, co
tím můžete způsobit?
Ke zpracování elektrozařízení musejí fir-

my získávat obtížně souhlas krajského úřadu – musí splnit spoustu podmínek – stavební úpravy v dílnách, technické vybavení, odbornou způsobilost. Při demontáži
musí dodržet zákonem stanovený postup,
odejmout všechny části obsahující nebezpečné látky tak, aby neohrozily ani zdraví
ani životní prostředí.

Nebezpečné? Ano, ale jen při nesprávném zacházení!
Elektrospotřebiče obsahují takové látky,
jako je kadmium, rtuť, olovo, šestimocný
chrom, polybromové bifenyly, polybromové difenyletheny nebo azbest.
V chladničkách se nacházejí také freony
– a to jak v chladicím okruhu, tak ve vět-

7. strana

Žerotín

šině případů také v izolační pěně v korpusu chladničky. Pokud dojde k poškození okruhu – např. odstřižením kompresoru
nebo chladící mřížky, uniká nejen olej, ale
právě i freon do ovzduší. Důsledky freonu
v ovzduší jsou již asi obecně známé – freon zamezuje vzniku ozonu, tím se ztenčuje
ozónová vrstva a na Zemi dopadají škodlivé UV paprsky, které způsobují různá onemocnění – zánětem spojivek počínaje a rakovinou kůže konče.
Kadmium je toxická látka, která se dříve
hojně využívala k ochraně kovů před korozí – především právě v elektrotechnickém průmyslu. Do těla se kadmium dostává potravou a dýcháním, tam se ukládá především v ledvinách ale také v játrech, která
poškozuje. Může také způsobit chudokrevnost nebo osteoporózu. Kadmium také patří mezi karcinogenní látky.
Rtuť je jediným kapalným kovem – je velmi toxická. Usazuje se v ledvinách, játrech
a slezině. Při jednorázové dávce vyvolává
bolesti břicha, zvracení a průjmy, při dlou-
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hodobém vystavení účinkům rtuti dochází
k vypadávání vlasů, chudokrevnosti, revmatickým onemocněním či onemocnění
ledvin.
Šestimocný chrom poškozuje dýchací cesty a může vést až k perforaci nosní přepážky nebo k bronchitidě. Při dlouhodobějšímu vystavení se účinkům šestimocného chrómu na kůži vznikají ekzémy nebo
vředy. Sloučeniny mohou vyvolat rakovinu plic.
Azbest je silně karcinogenní látka. Je totiž složena z malých vláken, které se při
vdechování zabodávají do plic a postupně může vyvolat rakovinu plic nebo fibrózu, expozicí jiných míst může vyvolat rakovinné bujení nazývané mesotheliom. Na
azbest můžete narazit např. ve starých sporácích nebo pračkách.

dále pro výrobu nových spotřebičů nepoužívali, případně pro jejich použití tam, kde
jsou nenahraditelné, omezili na nezbytné
minimum.
Ve starších spotřebičích jsou ale stále! Pokud z takového spotřebiče někdo odmontuje to, co si myslí, že jednou použije nebo
o čem je přesvědčen, že se podaří výhodně
prodat, vystavuje sebe i své okolí zdravotnímu riziku.
Dalším nepříjemným důsledkem neprofesionálního rozebírání vysloužilých spotřebičů je fakt, že ke zpětnému odběru, který je bezplatný, je možné odevzdávat pouze kompletní spotřebiče, za ty nekompletní platí obec jako za odpad – mnohdy jako
za nebezpečný odpad – a tyto náklady poté
promítá obec do poplatků za odpady nejen
dotyčnému, ale i sousedům.

Stojí to za to?
Proto, aby nedocházelo k poškozování
zdraví a životního prostředí, uložila Evropská unie výrobcům, aby tyto látky již na-

V naší obci můžete elektrospotřebiče odevzdávat na 2 místech:
vchod do KSZ – obecní úřad
vchod do obchodu

Poznáváme naše okolí
V zářijovém zpravodaji jsme si udělali celodenní výlet přes Bradlo, Cikánský buk a
zříceninu hradu Brníčko do Zábřehu. Nyní,
když nám začala zima a turistické výlety
jsou spíše záležitostí běžkařských stop a
tras, se podíváme do míst, kam se vyplatí
zavítat pěšky v každé roční době. Jen je třeba vybrat si pěkný, prosluněný den, a když
sníh, tak jen poprašek.
V Nízkém Jeseníku najdete ojedinělou
barokní křížovou cestu z 18. století, která vede z obce Ruda až po vrcholek Křížového vrchu. Z kopce se otevírá úchvatný výhled na Jeseníky, vrchy Králického
Sněžníku i roviny Hané.
Větrná krajina Nízkého Jeseníku nese na
svém hřbetě v blízkosti obce Ruda, která
leží mezi Uničovem a Rýmařovem, impozantní barokní křížovou cestu z roku 1760.
Obec byla v minulosti hornickou osadou,
ve které se těžila železná ruda. V polovině 18. století se však stala i poutním místem k Panně Marii Sněžné. Poutní chrám

s kopií obrazu z římské baziliky Panny Marie Sněžné v centru obce vznikl jako poděkování uničovského rychtáře Jiřího Greschenbergera za záchranu života, když se
mu splašili koně a spadli i s kočárem do
Hluboké rokle v tamním lese.
V interiéru kostela je kopie obrazu Maria Maggiore z římského kostela P. Marie
Sněžné a v předsíni svatostánku také výjev
se splašenými koňmi, jako vzpomínka na
událost, která výstavbě kostela předcházela. K pozoruhodným částem vybavení kostela patří rovněž starobylé varhany z roku
1762, dílo Jana Schwarze z Města Libavé,
poslední funkční výtvor tohoto varhanáře.
Křížová cesta se 14 zastaveními vede
z Rudy až po vrcholek Křížového vrchu.
Jednotlivá zastavení cesty jsou komponována do tvaru srdce a obsahují reliéfy pašijových scén. Ty zakončuje sousoší Kalvárie na vrcholu kopce (589 m). Vždy první srpnovou neděli se zde konají velké poutě. Cesta k vrcholu jakoby vyzařovala pozitivní energii. Příliv nové síly už pocítíte

při samotném pohledu do krajiny. Jako na
dlani jsou odtud vidět roviny úrodné Hané
i mohutný masiv Hrubého Jeseníku stejně
jako vrchy Králického Sněžníku a Úsovské
vrchoviny. Navíc je tu jedna zajímavost jestliže byste spojili Křížový vrch s dalšími
významnými poutními místy v okolí – kaplí Svatého Rocha nad Úsovem a křížovou
cestou v Mladějovicích vyšel by vám geometrický obrazec ve tvaru trojúhelníku.
K soutoku říček
Paseka – Karlov – Sovinec – Valšovský
Důl – Rešovské vodopády – Ruda – Křížový vrch – Břevenec

délka:
21 km
občerstvení: Paseka, Karlov,
Sovinec, Valšovský
Důl, Rešov,
Břevenec
trasa:
celodenní
náročnost:
střední
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Podrobnosti:
Z Uničova autobusem do Paseky. Zde nastoupíme na červenou turistickou značku a
přes Karlov (3 km) se dostaneme na Sovinec (3 km). Ze Sovince sestoupíme do Valšovského Dolu (3,5 km). Zde se napojíme
na zelenou značku a vydáme se kolem říčky Huntavy směrem k Rešovským vodopádům (5,5 km). Odtud pokračujme po žluté
značce do Rudy (3 km), na Křížový vrch (1
km) a do Břevence (2 km). Odtud autobusem do Uničova.
Náročnější turistická trasa procházející Přírodním parkem Sovinecko. Možnost navštívit rekreační středisko Karlov a hrad
Sovinec. Ze Sovince sestoupíme do Valšovského Dolu. Místo soutoku říček Oslava a Huntava, na které najdeme Rešovské
vodopády. Z Rešovských vodopádů dojdeme k dalšímu zajímavému místu na této
trase a to do Rudy a na Křížový vrch (590
m). Na vrcholu jeden z nejkrásnějších výhledů v regionu. Z Křížového vrchu pak sestoupíme do Břevence a zde můžeme nastoupit na autobus.
A nebo jiná trasa, jejíž část vede opět přes
Křížový vrch, který je dnes hlavním bodem
našeho putování širším okolím Žerotína.
K tajemným vodopádům:
Libina – Strážný vrch – Mostkov – Oskava – Nemrlov – Tvrdkov – Rešovské vodopády – Ruda – Křížový vrch – Břevenec
Podrobnosti:
Vlakem do Libiny, odtud po žluté turistické
značce přes Strážný vrch (3,5 km), Mostkov (2 km), Oskavu (1 km) a Nemrlov (1
km) do Tvrdkova (3,5 km). Z Tvrdkova
již po červené značce na Rešovské vodopády (3,5 km). Odtud opět po žluté značce do Rudy (3 km), Křížový vrch (1 km)
do Břevence (2 km). Odtud autobusem do
Uničova.
Nástupní trasa na Rešovské vodopády a
Rýmařovsko. Cesta začíná sestupem do
obce Libina po silnici a pokračuje polními
cestami přes Strážný vrch s výhledy do rovin Hané. Procházíte kolem Mostkova, kde
je postavena přehrada s možností koupání a u ní chatová kolonie. V Oskavě se trasa stáčí podél potoka téhož jména do Ne-
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mrlova a stoupá lesní cestou do Tvrdkova.
Zde opět možnost koupání v přírodní nádrži. Dalším cílem pochodu jsou Rešovské
vodopády: národní přírodní památka pod

délka:
20,5 km
občerstvení: Libina, Mostkov,
Oskava, Tvrdkov,
Břevenec
trasa:
celodenní
náročnost:
střední
obcí Rešov. Významná kaňonovitá soutěska 200 m dlouhá, v níž voda překonává dvě
kaskády na Moravě ojedinělých vodopádů
říčky Huntavy. Nad vodopády je zřícenina
středověkého hrádku či tvrze, o němž chybějí historické zprávy, pravděpodobně ze
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13. stol. Z Rešovských vodopádů dojdeme
k dalšímu zajímavému místu na této trase
a to do Rudy a na Křížový vrch (590 m):
obec od prehistorie známá těžbou železa.
V obci barokní farní kostel P. Marie Sněžné postavený r. 1760 z původní kaple. Od
kostela na temeno Křížového vrchu se sousoším Malé Kalvárie vede křížová cesta,
pozoruhodná 14 zastaveními, reprezentovanými uměleckými plastikami tvaru srdce na dříku, obsahující reliéfy pašijových
scén. Na vrcholu jeden z nejkrásnějších výhledů v regionu. Z Křížového vrchu pak sestoupíme do Břevence a odtud autobusem
do Uničova.
Z internetových podkladů zpracoval Jiří
Němec
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NEŽ SE ROZSVÍTÍ, O ZAPOMÍNÁNÍ A TAK…
Už jen pár dní. Panímámám lehce stoupá
tlak a nervozita. Máme všechno? Na nic
jsme nezapomněli? Představa, že o Štědrém dnu zjistí, že přes veškerou snahu zapomněla na strouhanku je nepředstavitelná. Ta ostuda! Teď abych šla prosit k sousedům…Ale stává se. A kdyby šlo jen o
strouhanku, nebo olej, prostě o jakoukoliv
ingredienci, bez které prostě připravit štědrovečerní večeři nelze, ono často jde o víc.
Dárky? Jistě. Také u dárků se občas stane,
že některý nemůžeme najít, že jsme jej nestihli zabalit, zůstal v šuplíku v práci a podobně. I váš stromeček může být v onu důležitou chvíli někde jinde, než byste rádi.
Může být nekoupený, ještě v lese, může se
ukázat, že stromeček, který máte přichystaný v kůlně je nepoužitelný, protože…
Ach Bože! Ten umělý nám od loňska sežraly myši. Já ti říkala, táto, abys ho zavčas
zkontroloval… A nervy jsou na pochodu.
Ovšem všechny situace výše popsané vlastně za jakýkoliv stres a z něj plynoucí trable
nestojí. Vždyť vánoce, jejich tradice a původ, jsou všechno jiné, jen ne to, co z nich
obchodní řetězce udělaly. Jen lov na zákazníky, aby u nich nechali své peníze. A my
jsme většinou, bohužel, ochotní této zběsilosti, která vypuká už koncem září, podlehnout.

Společenská
kronika
Jubileum:
96 let pí. Anna Lichtensteinová, Ž. 19
Přejeme hodně štěstí a zdraví.
Narodili se:
Natálie Krejčí, Ž. 89
Eduard Němec, Ž. 6
Vítáme je do svazku obce.
Opustili nás:
p. Michal Kotík, Ž. 133
Pozůstalým upřímnou soustrast.

Duchovní rozměr vánočních svátků, jejich
poetika, jejich poselství, to jsou hodnoty,
které je třeba mít na zřeteli.
Zapomenutá strouhanka není skutečný problém, dárek ležící někde ve skříni na vašem
pracovišti místo pod stromečkem není problém. Skutečným problémem je, když zapomenete na své bližní, kteří nejsou s vámi
a mohli by být kdyby…. Když ani o vánocích vás neosloví charita a potřeba pomoci
bezmocným.
Nikdy nezapomenu na čas, který jsem prožil v předvánoční době před pár roky v léčebně v nedalekých Pasekách. Já jsem rehabilitoval. Hrával jsem tam každý den vpodvečer na kytaru. Písničky, které si mohli zazpívat spolu se mnou další pacienti. A pak
mě jedna ze zdravotních sester poprosila,
zda bych nebyl ochotný udělat takový písničkový podvečer i stařenkám a starouškům na oddělení dlouhodobě nemocných.
Měl jsem z toho, přiznávám, strach. Samotné setkání s písničkami ale dopadlo dobře.
Přesto jsem se dozvěděl, že mnozí z mých
posluchačů, zůstanou v léčebně i přes vánoční svátky, protože si pro ně nikdo z příbuzných nepřijede, dokonce některé nepřijede ani nikdo navštívit a to přesto, že potomci jsou a jsou při síle. Zřejmě jenom fyzické, protože jinak si to neumím vysvět-

lit. A někteří z těch posluchačů už tenkrát
věděli, že z jejich blízkých si na ně nikdo
o Vánocích nevzpomene, že budou sami.
Nikdy nezapomenu na ten bezedný smutek vrásčitých očí. Tohle „zapomínání“je
důležitější a hlavně horší, než zapomenutá strouhanka…
Rok 2013 pro leckoho byl rokem dobrým,
rokem úspěšným. Leckomu právě končí
rok, na který by raději zapomněl. Ale takové jsou všechny roky, jak tak plynou kolem nás. Jednou jsi nahoře, jednou dole.
Důležité je mít pevnou vůli, mít cíl, věřit
v to dobré v nás i to dobré kolem. Nezahořknout. Najít každý den alespoň jednou
důvod, proč se usmát. Říci si, že je dobře, že tu jsme, že ještě můžeme udělat hodně věcí, že ještě můžeme udělat mnoha lidem radost.
A také si můžeme říct, že s děláním dobrých skutků není třeba čekat do nového
roku. Nadcházející Vánoce jsou ideální příležitostí jak začít.
Redakce zpravodaje Žerotín všem žerotínským spoluobčanům přeje krásné prožití
vánočních svátků a rok 2014 ať je tím, na
nějž budeme všichni za čas vzpomínat jako
na ten lepší.
Jiří Němec

Zprávy obecního úřadu
Přijměte pozvánku na „Vánoční koledování“ v pondělí 23. 12. 2013 od 18.00 hodin
u vánočního stromu u kaple.
Přejeme všem občanům krásné a spokojené Vánoce a do nového roku 2014 hlavně zdraví, spokojenost a dny plné pohody.
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Harmonogram odvozu komunálního odpadu v roce 2014
Odvoz popelnic – vždy v pondělí, četnost 1x za 4 týdny
Leden

13. 1. 2014

Únor

10. 2. 2014

Březen

10. 3. 2014

Duben

7. 4. 2014

Květen

5. 5. 2014

Červen

2. 6. a 30. 6. 2014

Červenec

28. 7. 2014

Srpen

25. 8. 2014

Září

22. 9. 2014

Říjen

20. 10. 2014

Listopad

17. 11. 2014

Prosinec

15. 12. 2014

Odvoz plastů – vždy v úterý, četnost 1x za 4 týdny
21. 1., 18. 2., 18. 3., 15. 4., 13. 5., 10. 6.
8. 7., 5. 8., 2. 9., 30. 9., 28. 10., 25. 11., 23. 12.
Odvoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
sobota 12. 4. 2014
sobota 4. 10. 2014

9.00-11.00 hodin
9.00-11.00 hodin

9.00-10.00 parkoviště Klajblovo
10.00-11.00 ulička „V domkách“

