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Slovo starosty
V poslední době se mnozí občané začínají zajímat a ptát na stav a okolnosti při budování kanalizace. V předposledním a posledním zpravodaji máte uvedeny všechny
údaje ohledně dotací a financování, ohledně výběrových řízení výstavby kanalizace i
technického dozoru investora. Vše organizuje k tomu určená a specializovaná firma
Allowance, s.r.o. Jsou to údaje, které nechci stále dokola opakovat, a navíc se vás
občanů bezprostředně netýkají, jsou schváleny zastupitelstvem a pro vás mají jen informační charakter. Mohu vám k tomu
dnes říct, že na základě výběrového řízení bylo již vybráno sdružení 3 firem technického dozoru investora – za částku 707
tisíc Kč. V únoru proběhla další fáze výběrového řízení, a to na zhotovitele stavby.
Konečná fáze, tj. hodnotící výběr z 11 přihlášených uchazečů proběhne přímo u nás
v Žerotíně 24.3.2014. Asi za 14 dnů bude
elektronická aukce, jejímž výsledkem bude
ustanovení vítězného zhotovitele stavby
kanalizace. Teprve potom se podepíše s vybranou firmou smlouva na výstavbu kanalizace a začneme s vlastními stavebními pracemi v obci. Stavba musí být dokončena za

250 dnů od podpisu smlouvy, tzn. do konce roku 2014.
Co se vás přímo týká, je zhotovení přípojek
od jednotlivých domů k hlavnímu potrubí
kanalizace. Jak jsme vás již informovali,
rozhodlo se OZ vypracovat na své náklady
společný projekt pro všechny domy. Vypsali jsme proto také výběrové řízení na zpracování projektu přípojek. Byla vypsána 2
výběrová řízení a nikdo se nám nepřihlásil.
Oslovili jsme tedy našeho občana, ing. Trokana, který má kvalifikaci a oprávnění k takovéto činnosti. Nabídku přijal a v průběhu
roku 2014 začne zpracovávat pro jednotlivé domy projekty podle dispozic vlastníků.
Měli byste si tedy všichni již připravovat
své návrhy vedení vlastních přípojek a spolupracovat tak s projektantem. Přípojky nemusí být dohotoveny do konce roku 2014,
předpokládáme pozdější ukončení a napojení, pravděpodobně v r. 2015.
Jestli se vám zdá, že všechno velmi dlouho trvá, sděluji vám, že musíme postupovat
podle přísných dotačních norem EU, dodržovat předepsané procedury pro výběr firem i všechny administrativní a projekční
postupy. Je to určitá ochrana proti zneuží-

vání dotačních peněz a proti korupci – snad
účinná.
Zatím se nám nepodařilo získat dotace na
ošetření lip na hřišti a na výsadbu aleje
v lukách u Krnova. Stále znovu žádáme a
čekáme, bez dotací nelze plán uskutečňovat.
O družstevní bydlení pro seniory není u
nás žádný zájem, takže s firmou AGS, a.s.
Šumperk dále nejednáme.
Pokud se týká schválení 4. a 5. změny
územního plánu obce - týká se výstavby rodinných domků a stavby zařízení na
posklizňovou úpravu obilovin RD Žerotín – je ve stadiu před konečným schválením. Obě změny se pozdržely kvůli protestům některých institucí upozorňujících na
plánovaný průplav Odra-Labe-Dunaj. Konečný verdikt zvrátil tyto protesty, neboť se
jedná o hypotetickou vizi, zatím není v dohlednu výstavba průplavu a možná se nikdy ani neuskuteční – nemá pro ČR valného významu, psalo se v tomto smyslu i
v denním tisku.
Josef Motáň

Uzavírka Pňovice
ARRIVA MORAVA a.s., oblast Olomouc
Sladkovského 142/37, 772 01 Olomouc
Přepravní opatření
2/2014
Věc: úplná uzavírka silnice II/446 v obci
Pňovice
V termínu od neděle 16. března 2014 do
neděle 15. června 2014 bude uzavřena silnice II/446 průtah obcí Pňovice v úseku
od zastávky Pňovice, Obecní úřad po křižovatku se silnicí II/447 (zastávka Žerotín, křižovatka U zádruhy). Důvodem uza-

vírky je další postup prací na stavbě „ Silnice II/446 Pňovice – průtah, II. - III.etapa „.ARRIVA MORAVA a.s. projíždí
uzavřeným úsekem linkou VLD 890764
Uničov-Štěpánov-Olomouc.
Po dobu úplné uzavírky pojede linka
890764 po objízdné trase. Ta povede ze
zastávky Štěpánov, Novoveská přes Krnov a Žerotín do Strukova.
Bez náhrady bude zrušena zastávka Žerotín, křižovatka U zádruhy. Dopravní obslužnost obce Pňovice bude zajištěna náhradní kyvadlovou dopravou mezi zastávkami Pňovice, ObÚ a Štěpánov, Novoveská.

Na lince 890764 bude po dobu uzavírky
v platnosti objížďkový jízdní řád.
Za komplikace vzniklé v důsledku uzavírky se cestujícím předem omlouváme.
Obec Žerotín jedná o možnosti náhrady zastávky U zádruhy zastávkou u kaple!
v Olomouci dne 4.března 2014
ARRIVA MORAVA a.s.
Na vědomí:
KÚ Olomouckého kraje
KIDSOK p.o.
ObÚ Štěpánov, Pňovice, Žerotín, Strukov
ARRIVA MORAVA a.s.
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Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Žerotín,
které se konalo dne 18. 2. 2014 od 18.00
hodin v malém sále KSZ v Žerotíně
Zastupitelstvo schvaluje:
Program zasedání zastupitelstva
1. Volbu zapisovatele – Mgr.Miroslava
Trokanová, volbu návrhové komise ve
složení Lenka Ryšavá a ing. Petr Pazdera, volbu ověřovatelů zápisu ve složení
ing. Jiří Vrána a Jaroslav Mauler
2. Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne
19. 11. 2013
3.Ručení půjčky od SFŽP s úrokem 1%, a
to obecním lesem na základě znaleckého
posudku
4.Žádost o příspěvek na stavbu kanalizace

od Olomouckého kraje ve výši 5 000 000
Kč
5. Žádost o dotaci z Olomouckého kraje na
vybudování parkovacích míst u KSZ
6. Navýšení odměn zastupitelů dle Nařízení vlády, a to od 1. 2. 2014
7.Přijetí 2 pracovníků na veřejně prospěšné práce přes Úřad práce Olomouc na 4
hod. denně
8.Dodatky ke smlouvám s autodopravci Arriva Morava a Vojtila Trans pro rok
2014
9. Příspěvek Charitě Šternberk ve výši
5 000 Kč
10. Rozbor hospodaření obce za rok 2013
11. Volbu Lady Sejákové pro funkci přísedící Okresního soudu v Olomouci
12. Příspěvek ve výši 2 000 Kč na zhoto-

vení publikace o kardinálu Tomáškovi
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Stav při výběrovém řízení na technický
dozor investora pro stavbu kanalizace
2. Stav při výběrovém řízení na zhotovitele
stavby pro stavbu kanalizace
3. Stav při výběrovém řízení na společný
projekt kanalizačních domovních přípojek
4. Uzavírku silnice do Pňovic od 16. 3.
2014
5. Informaci pro možné vydání obecně závazné vyhlášky pobíhání psů
6. Výsledek inventury majetku obce k 31.
12. 2013

Poznáváme naše okolí
Přírodní park Velký Kosíř
V minulém zpravodaji jsme se vypravili k
Rešovským vodopádům, na Křížový vrch,
hrad Sovinec a mnohá další zajímavá místa
nedalekého okolí Žerotína. Dnes se vydáme na jihozápad, na Kosíř.
Přírodní park Velký Kosíř je chráněná lokalita. Stejnojmenný vrchol Velký Kosíř se
svými 442 m n. m. je nejvyšším vrcholem
Hané. Tento zalesněný plochý kopec s nejbližším okolím je přírodním parkem s naučnou stezkou o rozloze 19,6 km² a vyhlášen byl roku 2000 Okresními úřady v Olomouci a Prostějově. Jeho posláním je zachovat typický krajinný ráz s jeho přírodními, estetickými a biologickými hodnotami. Nejvýznamnějšími lokalitami parku
jsou přírodní rezervace Malý Kosíř, národní přírodní památky Růžičkův lom, přírodní rezervace Andělova zmola a přírodní památka Studený kout.
Velký Kosíř je z jižní strany porostlý zakrslou doubravou se suchomilnou vegetací. Mnohé druhy zde rostou na nejsevernější hranici svého rozšíření.
Kosíř je znám i archeologickými nálezy.
Na východních svazích lze nalézt pazourkové nástroje ze starší doby kamenné, byla

zde nalezena tzv. Kosířská Venuše (což je
torzo hliněné sošky ženy z mladší doby kamenné). Významné jsou i pozůstatky hradiště v poloze u Varhan, několik mohylových pohřebišť a řada dalších nálezů.
Během pozorování v letech 1992–2003
bylo na území přírodního parku zaznamenáno 106 druhů ptáků.
Masív Velkého Kosíře je ve tvaru srpu (kosíře), orientovaného ve směru severozápad - jihovýchod a je nejvýchodnějším výběžkem Zábřežské vrchoviny. Je porostlý smrkovými a dubovými porosty, místně
s vtroušenou jedlí a akátem. Na jeho jihovýchodním okraji se nachází ostrůvek devonských vápenců, které byly již od středověku těženy, a díky tomu zde bylo nalezeno takové množství zkamenělin, že této lokalitě věnovali svou pozornost i geologové
zvučných jmen jako R. I. Murchison nebo
J. Barrande.
Dva z bývalých lomů s hojným výskytem
zkamenělin příslušníků devonské fauny
byly vyhlášeny za národní přírodní památku (Státní lom, Růžičkův lom). Další národní přírodní památkou na vápencovém
podloží je Vápenice. Díky bývalé těžbě vápence na rozloze asi 20 ha vzniklo členité

a malebné území, na kterém se dnes dobře
daří vzácným teplomilným rostlinám, živočichům a hmyzu.
Velký Kosíř již od pradávna přitahoval zájem obyvatelstva ze širokého okolí a proto na něm i v jeho těsné blízkosti archeologové vykopali a nasbírali úctyhodné množství artefaktů a objektů, které svědčí o tom,
že prvými známými obyvateli Kosíře byli
paleolitičtí lovci a sběrači, později se zde
vystřídali příslušníci dalších kultur od neolitické přes eneolitickou, dobu bronzovou
i železnou. Zůstalo zde po nich množství
mohyl i hrobů, výšinné eneolitické hradisko a další hradisko zatím blíže neprozkoumané.
Během nám již bližšího středověku sice nikdo na vrcholu Velkého Kosíře nepostavil správný klasický hrad, za to ve vesnicích po obvodu masívu vystavěla drobná
šlechta několik tvrzí. Z nich se zachovala
dodnes v Drahanovicích překrásná Černá
věž, na místě jiné, nejprve vodní tvrze, v
Čechách pod Kosířem stojí dnes původně
barokní, po přestavbě pozdně empírový zámek portugalského šlechtického rodu Sylva - Taroucca, kolem kterého je překrásný
a hodnotný krajinářský park, který se svou
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dendrologickou a architektonickou hodnotou řadí k nejvýznamnějším na Moravě.
Zámek je známý také tím, že zde v letech
1846 - 1868 pobýval a pracoval Josef Mánes a vytvořil řadu ze svých děl z Hané. V
Čechách pod Kosířem stojí taktéž za pozornost hasičské muzeum a nově otevřené muzeum starých kočárůhttp://www.treking.cz/
regiony/zabrezska-vrchovina-mapa.htm
Jižní svahy Velkého Kosíře byly od 15. století využívány k pěstování vinné révy ve vinohradech s vlastním horenským právem.
Vinohrady zanikly v 19. století. Kupodivu
i v dobách relativně nedávných vzbuzoval
Velký Kosíř mimořádnou pozornost.
Podzemní dutiny na severozápadním úbočí
po speciálních stavebních úpravách sloužilo už od 1. světové války generálnímu štábu k uskladňování chemických zbraní, později postupně objekt posloužil z téhož důvodu nacistům, opět „našim“, na dalších 21
let bratrům osvoboditelům a dnes je nenápadný objekt v držení ministerstva vnitra.
Nacističtí „vědci“, ovlivnění speciální geologickou skladbou masívu, zde zkoumali z
vojenských důvodů telurické proudy. Také
zde byl postaven úsek speciální komunika-
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ce, kde němečtí inženýři prováděli zátěžové zkoušky a výsledky využívali při stavbě
dálnic na našem území. S Velkým Kosířem
se také spojuje velké množství bájí, pověstí a pohádek.
Pohodovou túru, která měří asi 18 km a
kterou doporučuji těm, „kteří to tu neznají“, zahájíme v Čelechovicích na Hané. Pokud přijedeme vlakem, od železniční zastávky vyrazíme po žluté nebo zelené značce KČT a místní komunikaci až na rozcestí Bunička (20 min) a zde odbočíme vlevo (po žluté) po zpevněné polní cestě. To
jsme vlastně již na úbočí Velkého Kosíře.
Po pravé ruce máme nejprve sady, později menší lomy a mezi nimi již zmiňovaný
Růžičkův lom.
Pokračujeme dále k severozápadu pohodlně po vrstevnici, po pravé ruce máme teď
již strmé západní úbočí Velkého Kosíře.
Tento úsek se také nazývá Mánesova cesta (místní ji však obvykle neřeknou jinak
než Hraběnka). Na západ máme výhled na
hřeben Drahanské vrchoviny, na severozápadě vidíme vrcholy Zábřežské vrchoviny,
za dobré viditelnosti i Hrubého Jeseníku.
Vlevo jsou vesnice, sedící na úpatí Velké-

zámek, Náměšť na Hané
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ho Kosíře jedna vedle druhé jako korálky v
náhrdelníku.
Míjíme další maloplošná chráněná území
(Andělova zmola) i další lomy, cesta pokračuje až k zadnímu traktu zámeckého
parku v Čechách pod Kosířem (1,5 hod).
Do parku a k zámku se můžeme dostat „zadem“ přes park - brankou, nebo celý areál
obejít k hlavnímu vchodu.
Po prohlídce zámku (pamětní síň Josefa Mánesa) a parku se vrátíme na žlutou
značku KČT a strmě vystoupáme na plošinu s polem. Během výstupu se nám otevírají další výhledy na zmiňované vrchoviny a pohoří. Na plošině kdysi stával hospodářský dvůr Gabrielov, který tvořil hospodářské zázemí zámku v Čechách pod Kosířem, relikt ohrazeného dvora je rozeznatelný na severním okraji plošiny.
Dále vpravo po zpevněné lesní cestě, stále
do kopce a stále po žluté značce až na vrchol (1 hod). Nenápadný, s vybudovaným
posezením a nezbytnou vrcholovou knihou
Klubu turistů ze Smržic. Kdysi zde stávala dřevěná rozhledna, V roce 2013 byla dobudována a slavnostně otevřena rozhledna
nová.
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Po posílení a zápisu do vrcholové knihy
se vrátíme zpět na asfaltku (ale teď již po
zelené směr Bunička) a pokračujeme dále
ještě asi 1,5 km k jihovýchodu, na výraznou křižovatku u Antoníčka. Toto místo
bylo také eneolitickým pohřebištěm, bylo
zde prozkoumáno množství mohyl, některé
jsou ještě dnes v terénu čitelné.
Na křižovatce odbočíme ostře vlevo (opustíme zelenou značku) na severovýchod a
dále pokračujeme po lesní asfaltové svážnici stále z kopce až do Slatinek (1,5 hod).
Pokud nebudeme chtít zahnat žízeň ve
zdejší restauraci, projdeme vesnici a asi
300 m za posledními domy odbočíme na
polní cestu vpravo, na jihozápad.
Odbočka vypadá na prvý pohled jako
skládka stavebního odpadu vesnice, ale je
to cesta, která nás po 20 minutách přivede
k přírodní památce Vápenice (musíme odbočit vlevo do svahu po pěšině k tabuli, vyznačující přírodní památku). Stále po pěšině procházíme mezi bývalými lomy, pokud
jsme zde ve správný čas, pozorujeme vzác-
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né rostliny nebo hmyz, také se nám otevřely opět výhledy, tentokráte na masív Velkého Kosíře v celé kráse a do úrodných Hanáckých rovin.
Pokračujeme dále na jih, kolem památníku Palackého, zde se napojíme na zelenou
značku KČT, dále kolem další paleontologické lokality Státního lomu až k rozcestí
Bunička (1 hod) a již po známé cestě zpět
na železniční zastávku.
Velký Kosíř a přilehlé oblasti o rozloze
940 ha byly vyhlášeny za přírodní park.
Zde uvedenou trasu, nebo jakoukoliv jinou
(protože možnosti nejsou ani zdaleka vyčerpané), kterou nám nabízí tento kopec a
jeho okolí, občas také nazývaný „Hanácký
Mont Blanc“ lze absolvovat pěšky, na horském kole a v případě příznivých sněhových podmínek i na běžkách.
Celá oblast je dobře přístupná po železniční tratí spojující Prostějov - Olomouc nebo
po silnicích druhé třídy spojující Olomouc
- Prostějov - Litovel. V těchto městech se
dá také bez problémů obstarat ubytování.

rozhledna na Velkém Kosíři

březen 2014

K cyklistickým výletům – na horských kolech – je velmi vhodná a turistickými značkami značená Naučná stezka Velký Kosíř. Ta vede z Čelechovic po lesní asfaltové cestě na vrchol Velkého Kosíře, dále kamenitým úvozem dolů do obce Čechy pod
Kosířem a po hlinité pěšině zvané „Hraběcí cesta“ zpět.
Turisté se v roce 2013 konečně dočkali.
Dne 22. června 2013 byla slavnostně otevřená rozhledna na Velkém Kosíři.
Stavba se několikrát odkládala, ale nakonec vše dopadlo dobře. Rozhledna stojí, je
vysoká 28 metrů, vyhlídková plošina je v
25 metrech. Na vrchol rozhledny je potřeba zdolat 158 schodů, na kterých jsou napsáni občané či firmy, kteří podpořili stavbu rozhledny.
Z informací na internetu zpracoval Jiří Němec
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CHPS – Charitní pečovatelská služba
Posláním pečovatelské služby je pomoc
a podpora uživatelů ze Šternberka a okolí, kteří mají dočasně nebo trvale sníženou
soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a potřebují dopomoc v péči
o svou osobu nebo domácnost. Je to pomoc nejen samotnému uživateli služby,
ale také rodinným příslušníkům, kteří se o
své příbuzné nemohou dostatečně postarat.
Službu zajišťujeme v domácnosti uživatelů. Služba je určena uživatelům se sníženou soběstačností v základních životních
dovednostech, z důvodů chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, je-

jichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické
osoby a také seniorům se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech z důvodu věku, zejm. sníženou schopností zajistit péči o svou osobu a domácnost.
Uživatelům nabízíme pomoc při osobní hygieně, dovážku obědů, pomoc při přípravě
stravy, donášku nákupů, úklid domácnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, sociální poradenství a další fakultativní služby dle nabídky.
Služba je poskytována v pracovní dny pondělí - pátek od 7.00 hodin do 19.30 hodin,

odpolední a večerní služba omezena kapacitou (3 uživatelé) a jen pro osamělé uživatele bez rodinného zázemí. Sobota a neděle
od 7.00 hodin do 13.00 hodin, služba omezena kapacitou (5 uživatelů) a jen pro osamělé uživatel bez rodinného zázemí. V případě požadavku uživatele a možnosti personální kapacity lze čas poskytování služby po domluvě rozšířit.
Kontakt: Charita Šternberk, Opavská 13,
Šternberk
Bc. Pavla Jarošová- vedoucí pečovatelské
služby-sociální pracovnice
tel: 739 242 624

Pracovní tým

Oblast působnosti střediska Šternberk

Masopust
Masopust je třídenní lidový svátek, který
ve své podstatě sice nemá nic společného
s liturgií, ale přesto je podřízen běhu církevního kalendáře. Slavil se ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začíná 40denní půst před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, byl pohyblivým svátkem i masopust. Přípravou
na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný „tučný čtvrtek“ či „tučňák“. Panovalo přesvědčení, že v tento den
má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý
rok při síle.
Hlavní masopustní zábava začínala o „ma-

sopustní neděli“. Také toho dne byl oběd
bohatý, ale netrval příliš dlouho, protože se
všichni chystali do hospody k muzice. Někdy se tancovalo přímo na návsi a tanec se
často protáhl až do rána. Také masopustní pondělí probíhalo ve znamení zábavy a
tance. V mnoha vsích se konal „mužovský
bál“, kam neměla přístup svobodná chasa;
tancovali jen ženatí a vdané.
Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho
dne procházely vesnicemi průvody maškar,
hrála se masopustní divadelní představení, secvičená obvykle žáky. Obchůzky masek neměly závazná pravidla; záleželo na

vtipu a pohotovosti „maškarádů“, jaké taškařice budou provádět. Masky byly všude pohoštěny - něčím k zakousnutí a především pálenkou a pivem, které ještě zvyšovaly rozpustilost a veselí. Bývalo však i
několik tradičních masek, které se objevovaly každoročně. Mezi ně patřil např. medvěd, někdy vedený na řetězu medvědářem.
Jinou tradiční maskou bývala tzv. klibna (=
šiml, kobyla, koníček), skrývající často dvě
osoby. Objevovala se i maska s jezdcem na
koni, Žid s pytlem nebo rancem na zádech,
bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel a
mnoho dalších.
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vedený na řetězu medvědářem. Jinou tradiční
maskou bývala tzv. klibna (= šiml, kobyla, koníček), skrývající často
dvě osoby. Objevovala
se i maska s jezdcem na
koni, Žid s pytlem nebo
rancem na zádech, bába
s nůší, kominík se žebříkem, kozel a mnoho dalších.
Téměř všude končila
masopustní zábava přesně o půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný na roh
a rychtář či někdo z radních všechny vyzval,
aby se v klidu rozešli
domů, protože nastala středa a s ní předvelikonoční půst. Někde zakončili o půlnoci muziku „pochováním basy“
(symbol toho, že v postu si hudebníci nezahrají), jinde o půlnoci pochovávali Baccha. Lidé věřili,
že pokud budou o masopustu tancovat přes
půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel,
Často jako cizinec v zeleném kabátě.
O masopustních rejích z Čech i Moravy
jsou dochovány písemné zprávy již ze 13.
století, i když svátek je zřejmě ještě staršího data. Od středověku mravokárci vystu-

březen 2014

Masopust, Losef Lada
povali proti rozpustilostem, které se o masopustu děly, lidem to však nijak neubíralo
na dobré náladě. Kolem 18. století se začaly pořádat zvláštní taneční zábavy, tzv. reduty. Zpočátku byly přístupné jen vyšším
vrstvám, později všem zájemcům. První reduta v Praze se konala v roce 1752.
Informace z internetu pro Vás připravil Jiří Němec

Glosář
V polském Krakově každoročně slaví svátky ulic. Osobně jsem se žádného takového svátku neúčastnil, ale informaci o nich
mám z první ruky. Olomoucký spisovatel,
novinář a hlavně známý polonista, Václav
Burian mi o těchto svátcích před časem vyprávěl.
To se na určitou dobu, řekněme týden, domluví obyvatelé, majitelé obchodů, restaurací a firem v konkrétní krakovské ulici a
po celý týden v ní vládne slavnostní atmosféra. Ulice je vyzdobená, na ulici hrají kapely, či jednotliví muzikanti, komedianti

apod. Obchody a kavárny mají v tom týdnu
mimořádné slevy, prodavači a číšníci jsou
oděni nějakým jednotícím prvkem (čepice, klobouky, zástěry, květ v klopě apod.)
Týdenní slavnost má své zvláštní kouzlo.
Návštěvníci do ní vcházejí jako na nějakou
pouť, či jarmark, všude vládne vlídná nálada a veselí. A jindy je podobná oslava v
jiné ulici. Jsou si sice podobné, ale přesto
jiné, jako jsou stejná a zároveň jiná maturitní tabla.
Ta myšlenka mě před časem nadchla a z
pracovní pozice, kterou jsem kdysi za-

stával, jsem chtěl něco podobného zkusit
v Olomouci. V centru, v některých z ulic
vedoucích na Horní náměstí. Pracně jsem
oslovoval obchodníky, obyvatele, různé činovníky ale narazil jsem. Nedůvěra, nezájem, nepochopení. Tenkrát jsem poprvé začal chápat, co se myslí pod onou pověstnou pomalostí a rozvážností Hanáků. S novotami si zkrátka na ně nikdo nepřijde, a
když, tak to jde ztuha. Záměr se nepodařilo prosadit, ač jsem se snažil celých pět
let. Ostatně i Svátky města Olomouce spojené s jeho patronkou svatou Pavlínou, kte-
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ré jsme kdysi spustili, nevzali Olomoučané dodnes za své. A to je už dávno nepořádá žádná soukromá agentura, ale přímo
radnice.
Teď jsem se vrátil z dvouměsíčního rehabilitačního pobytu v Chuchelné. Vesnice na hranicích s Polskem zhruba na půli
cesty mezi Opavou a Ostravou. Kousek od
Chuchelné je obec Bolatice a její součástí
je menší ves Borová. Může být veliká jako
náš Žerotín. A v Borové se, pochopitelně v
mnohem menším měřítku, odehrává každoročně totéž, co v polském Krakově. Borovanští říkají své akci „Štrase fest“ Tedy
festival ulic. A skutečně, od jara do podzi-
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mu se tam postupně vystřídá těch pár ulic,
které vesnice má v akci pro své spoluobčany. Každá akce je „jen“ víkendová. Ulice,
tedy její obyvatelé se na své schůzi domluví, kdo udělá co, a pak už jen napečou, navaří, ten tohle a sousedé zase ono, připraví nějaký drobnější program a zbytek borovanských obyvatel v určený čas tuto ulici
navštíví. Jsou pohoštěni, Sousedsky se poplká, zazpívá a stanoví, která ulice bude a
kdy tou další. Udržuje se tím úžasná soudržnost obyvatel. Lidé spolu mluví, baví
se, těší na sebe. Obec zkrátka žije, rozvíjí
se nejen novými domy. Hned mě napadlo,
že taková bezvadná akce by se dala nastar-

Vzpomínka
V září 2011 vyšel v našem Zpravodaji rozhovor, který jsem vedl s paní Zdenkou Pešlovou. Ten článek jsem nazval „O ŽIVOTĚ.“ Nic jiného totiž z paní Zdenky nečišelo, jen nezměrná energie, činorodost, elán a
radost ze života pro který ji lidé měli rádi.
Spolupracovala roky s obcí na všech možných akcích, ať už se jednalo o plesy, výstavy či přípravu volebních místností. Jejím světem byly květiny, výroba a aranže věnců, v čemž pokračovala ve stopách
svých rodičů. Stejně zdatná a proto úspěšná byla její výroba sladkostí. Mnohá manželství v širokém okolí započala svou pouť
svatební hostinou, která se pyšnila dorty a cukrovím vyrobeným zlatýma rukama
Zdenky Pešlové.
Zrovna jsem se chystal, že po třech letech
bych v rozhovoru o životě mohl pokračovat, jen co se paní Zdenka vrátí z léčby v
Pasekách. A že ji ještě uprosím, aby mi
upekla své nepřekonatelné trubičky.
V neděli 16. března, tedy před pár dny
nám umíráček naší kaple oznámil, že někdo umřel. Ani ve snu by mě nenapadlo, že
klinkal paní Pešlové a že na rozhovor i trubičky už nikdy nedojde.
Bydlela v čísle 104 a dožila by se v květnu
86 let. Vím, že nebudu sám, kdo na ni bude
s úctou vzpomínat.
Jiří Němec
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tovat i u nás v Žerotíně. Ale pak mě prvotní nadšení přešlo. My tady přece nemáme
žádné ulice.
--------------------------------------------------V úterý 4. března jsem přesně v poledne
dostal milou návštěvu. Doufám, že jsem
toho dne nebyl sám. Přišli za mnou naši žerotínští školáci. Všichni v pěkných masopustních maskách, a aby toho nebylo málo,
ještě mi za doprovodu flétničky zazpívali
masopustní písničku. Pěkný to počin, jistě
nejen já děkuji.
Z této návštěvy jsem pořídil fotku. Je na
přední straně Zpravodaje.
Jiří Němec

Společenská kronika
Narodili se:
Soňa Lichtensteinová, Žerotín 103
Jakub Kunst, Žerotín 146
Vítáme je do svazku obce.
Zemřeli:
Zdenka Pešlová, Žerotín 104 (85 let)
Pozůstalým upřímnou soustrast.

Zprávy obecního úřadu
Přijměte pozvánku na přednášku o cestování po zemích Latinské Ameriky, která
se uskuteční v pátek 28. března 2014 od
19,00 hodin v malém sále KSZ v Žerotíně.
Opět se setkáme s paní Koppovou, která
bude poutavě vyprávět o svých zážitcích
na cestách.

Důležitá telefonní čísla
Tísňová volání
Hasiči
Policie
Rychlá zdravotní pomoc
Policie Šternberk
Policie Štěpánov
Nemocnice Šternberk
Obecní úřad Žerotín
Obecní úřad Strukov
Obecní úřad Pňovice
Obecní úřad Štěpánov

112
150
158
155
585 011 333
585 319 554
587 800 111
585 380 267
724 155 729
585 380 069
585 386 482

Poruchy,havárie - plyn
Poruchy,havárie ČEZ
Poruchy,havárie – voda

1239
840 850 860
585 342 366
737 282 358
585 380 053
585 386 313

Pošta Pňovice
Pošta Štěpánov

Pošta Hnojice
MŠ Žerotín
ZŠ Žerotín
ZŠ Pňovice

585 380 326
585 380 197
585 380 296
585 380 067

Služby:
AUTO AVAS Jaroslav Vašíček
721 126 429
Čalounictví Soňa Zimková 602 747 103
Opravy aut Stašek
603 218 067
Plyn-topo Novotný
603 444 625
DUPETO Sedlář
602 272 509
Kuchyň Štencl
585 380 286
Kadeřnictví Zlámalová
731 328 899
Prodejna Němec
585 380 301
Umělecké kovářství-zámečnictví Němec
774 339 539

