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Slovo starostky
Prázdniny uběhly jako voda, děti jsou již

Další změnou je uzamykání vstupu do bu-

16.00 hod., nebo po dohodě s panem Hu-

opět ve škole. Během prázdnin byly pro-

dovy Obecního úřadu a otevírání dveří po

báčkem. V rámci dotací jsme obdrželi i

vedeny úpravy ve školce, doufáme, že se

zazvonění. Zvonky jsou dva na starostku

kontejner, který obec bude využívat pro

dětem líbí a přejeme jak malým dětem ve

a na kancelář referentky. Po zazvonění

ukládání bioodpadu při sečení hřiště a

školce, tak těm větším ve škole, aby se jim

bude otevřeno bzučákem. V úterky, kdy

udržování zeleně.

v letošním školním roce dařilo.

je přítomna paní doktorka budou dveře

Ráda bych se také zmínila o úpravách,

Stále ještě probíhají práce na školní za-

volně otevřeny. Pomocí tohoto zařízení je

které probíhají ve „vémole“. Máme zájem

hradě, kdy v rámci dotací jsme pořídili

možno i komunikovat a zeptat se bez nut-

plochu vémola vyčisti a udržovat jako ze-

další herní prvky pro děti. V současné

nosti chození nahoru.

lenou plochu. Byl vytvořen chodník z od-

době dochází k jejich usazování a koneč-

Kanalizace – dochází k postupnému při-

padů ze silnice při výstavbě kanalizace,

ným terénním úpravám.

pojování občanů na kanalizaci, vyzývám

který by měl zajistit větší bezpečnost.

Změny nastaly i na Obecním úřadě, dlou-

tímto všechny, aby se připojili do konce

Obracím se na občany, aby již nic neu-

holetá referentka paní Vránová odchází a

měsíce listopadu letošního roku.

kládali do „vémola“, jelikož skládka je

na její místo nastoupila paní Ing. Lenka

Ohledně ceny stočného čekáme na roz-

zakázána a je sledována odborem ži-

Majerová. V souvislosti s touto změnou

hodnutí Fondu o schválení úpravy finanč-

votního prostředí Městského úřadu ve

dochází také k úpravě úředních hodin. O

ní analýzy, které by mělo přijít každým

Šternberku, které nám hrozí vysokou

nich píšeme na jiném místě Zpravodaje.

dnem. Na základě tohoto rozhodnutí pak

pokutou. Jakékoliv uložení odpadu bude

Čtvrtek a pátek úřední hodiny pro občany

bude stanovena cena stočného.

oznamováno jako přestupek s možností

nebudou.

Obec v rámci dotací obdržela komposté-

uložení pokuty do 10.000,- Kč. Prosím

Paní Vránové bych chtěla touto cestou po-

ry pro občany. Tyto budou občanům bez-

občany, aby si všímali případných naruši-

děkovat za její práci, kterou za svého 30ti

platně zapůjčeny na dobu 5 let, po jejich

telů pořádku a tyto oznámili na Obecním

letého působení vykonala pro nás všechny

uplynutí se stanou jejich majetkem. Kom-

a v zájmu naší obce a popřála jí mnoho

postéry si je možno vyzvednout na hale u

úřadě.
JUDr. Capková

zdraví a spokojenosti do dalších let.

rybníka ve středu 23. září od 14.00 – do

Nový školní rok 2015/2016
Léto uteklo jako voda a 1. září žáci opět

vyměněny radiátory, zakoupen nový kobe-

Hajdová z Olomouce. Bylo zřízeno také

zaplnili školní lavice žerotínské školy.

rec a celá školička byla nově vymalována.

místo asistenta pedagoga, které obsadila

V první třídě jsme letos přivítali 5 prv-

Změny se projevily i v učitelském sboru.

Zuzana Naňáková z Hnojic.

ňáčků. Celkový počet žáků je 21. V ma-

Rozloučili jsme se s paní učitelkou Gi-

Takže změn je letos víc než dost. Věřím,

teřské škole je zapsáno 25 dětí.

tou Drozdovou a na její místo nastoupil

že jsou to změny dobré a že školní rok

Mateřská škola prošla o prázdninách vel-

pan učitel Zdeněk Josefčuk z Olomouce.

2015/2016 bude úspěšný a hlavně pro děti

kou rekonstrukcí. Provedly se menší sta-

V mateřské škole na místo po paní uči-

vební úpravy, renovovala se podlaha, byly

telce Evě Křivákové nastoupila Zuzana

a žáky radostný.
Miroslava Trokanová

Poznáváme naše okolí
V minulém zpravodaji Žerotín jsme se

Reálie filmu se nijak nezměnily, i když

Mezi hlavní dominanty galerie patří be-

toulali Moravským Blaníkem, tedy Bra-

film vznikl už v roce 2001. Jiříkov se roz-

zesporu největší socha “vládce Jeseníků“

dlem čnícím nad Libinou, a dnes se vy-

kládá v okrese Bruntál v Moravskoslez-

Děda Praděda v ČR, která je 10,4 metrů

pravíme na opačnou stranu.

ském kraji. V něm ostatně stojí i hrad So-

vysoká a váží 15 tun. Dalším významnou

Přes Újezd a Paseku se celkem rychle do-

vinec, který při cestě do Jiříkova mineme.

částí galerie je betlém, který obsahuje

stanete do obce Jiříkov. Ano, to je ta obec,

My totiž tentokrát míříme do PRADĚDO-

přes 250 figur, a který se neustále roz-

kterou „proslavil“ úspěšný film režiséra

VY GALERIE.

růstá. Betlém byl rovněž vystaven u pří-

Bohdana Slámy Divoké včely, ve kterém

Tu postupně vybudoval známý řezbář Jiří

ležitosti světového kongresu betlemářů v

prokázala svůj výjimečný talent herečka

Halouzka. Plocha celého areálu se rozkládá

Hradci Králové, kde byl oceněn titulem

Tatiana Vilhelmová a taky Pavel Liška.

na ploše 8 hektarů v areálu dančí farmy.

Největší betlém na světě. V roce 2008 zde
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měří 2,2 m x 5×5 m a naleznete ho v jedné

pro které je tu posezení u krále Artuše

ze zastřešených částí expozice.

a jeho rytířů

Všechny tři zmíněné dominanty jsou

•

zapsány do české Guinessovy knihy re-

dědova říše

kordů. Po domluvě je možná prohlídka s

•

výkladem k jednotlivým sochám včetně

ských řezbářů

předvedení řezbářské práce. V každém

•

Největší betlém na světě

sektoru galerie je mluvící socha, která

•

Útěk Ježíše do Egypta

umí podat výklad ke každé sekci zvlášť

•

Dračí sluj

v jazycích čeština, angličtina, němčina,

•

Hodní čerti

polština, francouzština, ruština a japon-

•

Tajemná komnata

ština.

•

Ježíškův domov

Další zajímavostí je práce pana Halouzky

•

Vyznání mé rodné zemi

na Sochách slonů a koní, na jejichž vy-

•

Křížová cesta

řezávání se podařilo zajistit obří lípy z

•

Pradědova vyhlídka

Vlastní prohlídka začíná sekcí PraMuzeum malých betlémů morav-

areálu Velké pardubické. Jen pár kroků
od galerie, se nachází Jiříkovský kostel,

navíc bylo otevřeno Muzeum betlémů od
Moravských řezbářů.
Za třetí unikát v galerii řezbář Halouzka
považuje obří dřevěný obraz Děda Praděda a jeho říše, který původně stál v kamenné rozhledně na vrcholku Pradědu.
Ta byla i s obrazem zničena. Obraz je
vyřezán ze čtyřiadvaceti lipových kmenů,

Venkovní prohlídka

o který se galerii stará, a jsou zde vysta-

• Arboretum – jezírka

vený další desítky soch, andělé a unikátní

• Pozorovatelna daňků

vyřezávaný, 2 metry velký, šestiramenný

• U prasátek

lustr. Hned vedle galerie je prostorné par-

• Jesenická zvířátka

koviště zdarma.

• Velké šachy
• WC, východ

CO V GALERII NAJDETE
Po příchodu vstoupíte do občerstvení, kte-

Z výčtu atrakcí je zřejmé, že navštívit

ré slouží pouze pro hosty galerie, kde je

Pradědovu galerii je vhodné hlavně s

také připojen řezbářský ateliér pana Ha-

dětmi. Autem ze Žerotína je do Jiříkova

louzky. Kde můžete na vlastní oči vidět,

nějakých 20 kilometrů a tedy asi půlho-

jak vznikají jednotlivá díla.

dina cesty. A po cestě můžete navštívit i

•

Samozřejmě počítáme i s kuřáky,

Sovinec, kterému se budeme věnovat zase
příště.
Z internetových
podkladů čerpal
Jiří Němec
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Historie obce Žerotín na pokračování
V. O zámku a zámecké zahradě, 2. část

V minulém čísle Zpravodaje jsem psal o

a Krnov. Zámek byl využíván pro výrobu

uskutečnila v roce 1908 a jediným zájem-

vzniku žerotínského zámku a zámecké

vlněného zboží z Uničova. Během napo-

cem byl pan Josef Svoboda, který nakonec

zahradě. V dnešním čísle budu v tomto

leonských válek pak sloužil jako vojenská

zámek i sladovnu získal.

tématu pokračovat.

nemocnice.

V roce 1924 došlo k přepsání zámku na

Ještě se ovšem vrátím do minulosti. Pů-

Roku 1827 koupil žerotínské pozemky od

Ladislava Svobodu, syna Josefa Svobody.

vodními vlastníky zámku, respektive

náboženského fondu hrabě Filip z rodu

Ten tehdy již vedl firmu na výrobu sla-

místní tvrze, byl rod Bludovců. Na konci

Saint Genois d’Anaeucourt, kterému teh-

du „Svoboda a Šišma, exportní sladovna

13. století získali žerotínské panství. Ná-

dy patřilo i dnešní Klášterní Hradisko v

v Žerotíně na Hané“.

zev vsi se jim zalíbil, a tak se začali na-

Olomouci.

Vládním nařízením došlo 26. října 1959

zývat „ze Žerotína“. Údajně se původně

Rod Saint Genois původně pocházel z He-

k předání zámku, hospodářských budov

nazývali „ze Šumvaldu“. V pátek před Vá-

negauského hrabství a postupem času se

a zahrad do rukou JZD. Poté došlo k cel-

nocemi roku 1468 (tj. 23. prosince 1468)

rozšířil do tehdejších jižních provincií Ni-

kové opravě zámku – všechna okna byla

vyměnil Jan starší ze Žerotína žerotínské

zozemska (od r. 1830 Belgie). Jedna větev

vyměněna, byla udělána nová břízolito-

panství s proboštem Mikulášem za různé

rodu se usadila v Rakousku, na Moravě a

vá omítka, byly odstraněny ocelové mří-

odlehlé vesnice. Od té doby se Žerotín stal

ve Slezsku.

že z předních oken a celkové opravy se

majetkem kláštera šternberských augus-

Mořic Saint Genois, dědic tohoto panství

dočkaly i pilíře, které podpíraly balkon.

tiniánů.

pronajal 16. prosince 1869 zámek nové

Provedenými opravami získal zámek zno-

Tato doba byla pro Moravu zlá – do této

společnosti, jež se měla vyrábět slad. Po

vu na ceně. Největší zásluhu na úpravě

oblasti přitáhla vojska uherského krá-

její likvidaci vznikla nová společnost pod

zámku měl účetní místní sladovny Josef

le

Česko-uherské

názvem „Rolnická sladovna Lukáše Ško-

Bartoš, který se staral o pracovní síly a

války, jak tyto konflikty dnes nazýváme,

dy“. Tato společnost získala svolení s po-

materiál.

probíhaly v druhé polovině 15. století

stavením budov v areálu zámku.

Kvůli zbourání komínu sladovny přišla

za

Zámecký inventář byl z velké části

obec o svůj typický vzhled. Důvodem pro

z Poděbrad a Vladislava Jagellonského,

odvezen, rozprodán nebo rozdán.

zbourání komína byla jeho zchátralost a

kterému se přezdívalo „král Bene“, neboli

V roce 1878 prodal Mořic Saint Genois

to, že nebyl využíván.

„král dobře“. Vladislav Jagellonský údaj-

celé panství, včetně žerotínského zám-

V roce 1985 oznámil vlastník objektu,

ně získal tuto přezdívku podle toho, že

ku, knížeti Janu z Lichtensteina. 2. října

JZD Zlatý klas, že objekt zámku není

šlechtě vše odsouhlasil a říkal „bene“ (=

1884 byl celý zámek znovu prodán, ten-

z jejich strany využíván. Proto Okresní

dobře). Vojska Matyáše Korvína se marně

tokrát jedenáctičlennému družstvu, které

národní výbor Olomouc rozhodl o převod

snažila o dobytí Uničova. Proto Matyáš

zde v roce 1869 založilo sladovnu. Prodej

zámku do užívání Okresního střediska

Korvín přikázal vypálit alespoň uničov-

se uskutečnil zcela neočekávaně, protože

památkové péče. Uvažovalo se o vybudo-

ské předměstí a při zpáteční cestě vypá-

se obecně vědělo, že se nikdy nic z majet-

vání kulturně-výchovného střediska se

lil i žerotínskou tvrz. Vesnice byly tehdy

ku rodu Lichtensteinů neprodávalo. Ten-

zaměřením na dějiny a současnost soci-

pusté, prázdné domy, chlévy i stodoly

to prodej se uskutečnil jen díky známosti

alistického zemědělství. Tento plán však

nebyly ničím neobvyklým. Mnoho lidí ze-

Lukáše Škody, předsedy družstva, které

zhatila Sametová revoluce na konci roku

mřelo v důsledku nemocí a hladu, někteří

vlastnilo Rolnickou sladovnu v Žerotíně,

1989.

byli zavražděni. Vlastníci nakládali na

a hraběte Klementa z Westphalenu, ge-

Po pádu komunistického režimu došlo

bedra poddaných obrovské závazky, které

nerálního ředitele lichtenštejnského ma-

v rámci restitučních nároků k vrácení

byly nesplnitelné, a proto mnozí poddaní

jetku.

majetku panu Dušanu Svobodovi a paní

opouštěli své domovy.

Brzy po koupi zámku se zhoršila finanč-

Evě Rubringerové, dětem posledního ma-

V roce 1784 nechal císař Josef II., syn Ma-

ní situace Rolnické sladovny. Proto se

jitele zámku pana Ladislava Svobody,

rie Terezie, zrušit mnoho klášterů a jejich

společníci rozhodli, že sladovnu dají do

který zemřel v roce 1963. V současnosti

majetek byl spravován náboženským fon-

nájmu firmě Kaufmann z Prostějova.

není zámek veřejnosti přístupný.

dem. Mezi těmito zrušenými kláštery byl

Společníci si nechali výrobu sladové kávy,

Pan Ladislav Svoboda byl velkým milov-

i ten šternberských augustiniánů.

kterou přesunuli do zámku. Po této akci

níkem historie a velmi dobře znal dějiny

V roce 1789 byl vrchnostenský dvůr roz-

se situace nadále zhoršovala, navíc začaly

obce. Byl veřejně činný, v letech 1941 –

parcelován na 368 měřic polností a budov,

vznikat rozkoly mezi jednotlivými akcio-

1950 byl starostou Tělocvičné jednoty

mimo zámek. Na ostatních parcelách byly

náři. Nakonec bylo rozhodnuto, že zámek

Sokol Žerotín. Jeho dva bratři, inženýři

postaveny dvě nové vesnice, a to Strukov

bude prodán ve veřejné dražbě. Dražba se

Karel a Miloš Svobodovi, se též zajímali

Matyáše

vlády

Korvína.

„husitského

krále“

Jiřího
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o historii a zanechali po sobě významné
dokumenty o svém bádání, které se týkalo
dějin Žerotína.
A teď zpět ke „Korábu“, jeho přesunu do
přední zahrady a přeměnu zadní zahrady
v luka. Již v roce 1843 došlo k likvidaci
zadní zahrady. Nejdříve byly zlikvidovány velké duby, později došlo i na další
stromy – liliovníky, topoly, lípy, platany
i háj cedrů.
Jak již zaznělo výše, v roce 1884 byl
žerotínský zámek a přední park odkoupen společenstvím vlastníků od knížete
Jana z Lichtensteina. „Koráb“ jim byl přenechán k volnému užívání. Noví vlastníci
rozhodli, že zadní park přemění v louky,
a tak ztratil „Koráb“ na tomto místě svou
důležitost. Zároveň potřeboval důležité
opravy, a proto se majitelé rozhodli, že se
přesune do přední zahrady a po opravách
již na tomto místě zůstane.
Průběh stěhování se však vyvíjel velmi
složitě. 24. dubna 1885 byla snesena z
„Korábu“ střecha a samotný „Koráb“ byl
převrácen na vrstvu slámy. Našlo se mnoho ochotných občanů, kteří chtěli „Koráb“
kutálet po louce. Ovšem již po druhém
převalení zjistili, že přesun tímto způsobem je nemožný, stojí mnoho sil a může
dojít k poškození „Korábu“. Uvažovalo se,
že by byl „Koráb“ naložen na vůz. To však
bylo spojeno s obtížným nakládáním a
velkými výlohami.
Delším uvažováním nad přesunem se přišlo na nápad, že by se „Koráb“ dostal do
přední zahrady pomocí pokládání dvou
rovnoběžných trámů, na ně by se daly tří
polní válce a na ně by byl položen rámec,
zhotovený z dřevěných trámů dle velikosti klády a na tomto by se pak vydloubaná
kláda vyzdvihla a tlačením byla posunována dál a dál. Válec, jeden po druhém,

„Koráb“ a platan (zdroj: webové stránky obce Žerotín)
vždy překládán dopředu. Přes potok byl
z trámů zbudován most, přes nějž se
uskutečnil přesun „Korábu“ na druhou
stranu. Tento přesun se uskutečnil 29.
dubna 1885. Ještě týž den ležel „Koráb“
na určeném místě.
O den později, tedy 30. dubna 1885, došlo
k postavení lešení a vyzdvižení „Korábu“
dvěma kladkostroji a dání na podezdívku.
Nakonec opravy skončily 20. května 1885.
Na „Koráb“ byla dána rákosem krytá střecha s jeleními parohy. Dovnitř byl dán stolek a lavička kolem stolku. Práce šla všem
zúčastněným od ruky.
Opravu dubu provedl p. Josef Nečesaný a
střechu pokryl pan Mirálek z Pazderny.
Veškeré náklady na opravu činily celkem
86 zlatých.
Na stěhování „Korábu“ se podíleli pánové
František Opletal, Antonín Nečesaný, Karel Šišma, Josef Svoboda, Konstantin Tie-

fenbach, Jan Šišma, Josef Vyhnánek, František Šišma, Karel Skála a Alois Vyhnánek.
V roce 1910 muselo být přikročeno k opravě střechy „Korábu“. Veškeré náklady
oprav hradil majitel zámku p. Josef Svoboda. K další opravě došlo v dubnu 1922.
Tuto opravu prováděl místní zedník p.
Jan Sládek. Při opravě mu asistovali pánové Karel Capka, František Rabenseifner a Josef Juřek. Náklady opravy hradili dědicové majitelky sladovny, zemřelé
paní Marie Svobodové. Další opravy se
střecha „Korábu“ dočkala v roce 1942, kdy
jí znovu opravovali p. Jan Sládek a jeho
syn Jaroslav.
Tématem posledního čísla Zpravodaje
v tomto roce bude bývalá žerotínská sladovna, jejíž historie zde byla částečně
zmíněna.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ!
Tomáš Hrubý

Rybníky
Vprostřed horkého, předhodovního týdne,

neprší. Nezapršelo už dlouho, pokud nepo-

vů bude razantně přibývat. Horko, dlouhá

pozoruji trávu, která už jí takřka není.

čítám těch pár kapek, které na nás zbyly

sucha, náhlé záplavy, které vodu v krajině

Spíše vypadá jako seno. Právě slyším v rá-

z těch bouřek, které do dnešního dne ob-

neudrží a tak dále…

diu, že tento rok je v Evropě nejteplejším

cházejí Žerotín ze severu i jihu. A prý bude

Tak mě při pohledu na rozpraskanou půdu

od roku 1880, kdy se začalo s měřením. A

hůř. Takřka denně se z některého z čet-

napadlo, zda už není čas oprášit historii a

kdyby šlo jen o dlouhotrvající vedro, prová-

ných medií dozvídáme alarmující varování

začít pracovat na obnově rybníků, které

zené hojně deštěm, bylo by to fajn. Jenže

vědců z celého světa, že extrémních výky-

kdysi kolem Žerotína byly. Vody v krajině
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ubývá. Té povrchové i té spodní. Až přijde

pomocí pro období sucha ano.

hospodaří, protože se jedná hlavně o pole,

den, kdy vyschnou studny, a z obecního

Katastrofálním suchem na jižní Moravě

je nějaký výkup zpět, ve prospěch obce či

vodovodu bude jen kapat, bude pozdě. My-

se už zabývá vláda, obecně suchem evrop-

družstva, obtížný. A potom ty investice!!

slím si, že vůbec nesděluji nějakou poplaš-

ským Brusel. Kdo začne řešit tenhle tíži-

Ano, ale voda je voda a ta až nebude…

nou zprávu, prostě doba, kdy bude voda

vý problém budoucnosti (ve skutečnosti

Rád bych slyšel nějaký názor na tohle moje

vyvažována zlatem i v našich zeměpis-

se jedná už o současný problém) už teď,

letní horké zamyšlení. Co na to třeba před-

ných šířkách se rychle blíží. Když mluvím

bude mít nepochybně před ostatními ob-

seda družstva, pan Motáň? Co na to paní

o zlatě, myslím nejen na množství, či spí-

cemi náskok, včetně možnosti dosáhnout

starostka, JUDr. Capková? Co na to kdo-

še nedostatku vody, ale i o její ceně. Vod-

na dotace EU, které jsou na tenhle palčivý

koliv ze spoluobčanů?

ní plochy, které by mohly být zásobárnou

problém již nachystány.

Volejte, emailujte. Očekávám nějakou

užitkové vody pro období bez dešťů, by ne-

Je jasné, že nyní, kdy se pozemky vráti-

byly absolutním řešením, ale významnou

ly majitelům, kdy se na nich intenzivně

diskusi. Zn. Obnova rybníků.
Jiří Němec

Společenská
kronika

Zprávy obecního
úřadu

Informace redakce zpravodaje
Žerotín

Narodili se:

3. října proběhne v naší obci svoz nebez-

Kateřina Krejčí, Žerotín 75

pečného a velkoobjemového odpadu:

Vážení čtenáři, spoluobčané,

Vítáme je do svazku obce.

8-9 hod. stanoviště „Kleiblovo“

určitě jste zaregistrovali dvě věci: jednak,

Opustili nás:

9-10 hod. stanoviště „ulička v domkách“

že zářijový zpravodaj dostáváte do rukou

Jaroslav Macháček, Žerotín 7

později, a za druhé, a to je pozitivní in-

Ludmila Hrubá, Žerotín 117

POZOR !!! ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN

formace, že zpravodaj Žerotín je v novém

Pozůstalým upřímnou soustrast.

NA OÚ ŽEROTÍN

kabátě.
Nejedná se o jednorázové vylepšení, ale o

Jubilanti:
Antonín Slezáček, Žerotín 51 - 90 let

Pondělí:

7.30-12.30

13.00-17.00

Marie Slezáčková, Žerotín 51 - 85 let

stav, který již bude trvalý. Obci se podaři-

Úterý:

6.30-12.30

13.00-15.00

lo zajistit u nového dodavatele-tiskárny-

Do dalších let přejeme hodně zdraví a spo-

Středa:

6.30-12.30

13.00-16.00

-lepší podmínky nejen finanční, ale i lepší
kvalitu papíru a též barevnou obálku.

kojenosti.

Má to vše drobný háček a to fakt, že

Žerotínské hody

k tisku je potřeba delší čas. Proto příští
prosincové číslo bude mít uzávěrku již
k poslednímu listopadu, abyste předvá-

Organizátoři letos rozumně v podstatě

Možná, kdyby se pro příště použil název

„odepsali“ neděli a program se soustředil

turnaje „O putovní klobásu“ a podařilo se

na sobotu 25. července. V neděli potom

uspořádat i gastro přehlídku uzenářských

proběhla tradiční mše svatá v kapli sv.

specialit výrobců z okolí se zaměřením na

posunutý zpět o čtrnáct dnů. Tedy konec

Marty.

klobásy a třeba i v rámci toho vyhodnotit

února, května, srpna a listopadu. Věříme,

O tradičním fotbalovém turnaji O putovní

nejlepší klobásu žerotínských hodů, dostalo by naše žerotínské hodování širší rozměr

že to pro přispěvatele zpravodaje nebude

klobásu píšeme na jiném místě (sokolská
příloha). Děti určitě potěšila obří nafuko-

a přitáhlo tak více účastníků. K tomu by se

vací skluzavka a některé ji sjížděly docela

mohlo na pódiu vystřídat pár kapel (např.

vytrvale a do úmoru. Vzhledem k tomu, že

folklorní, dechová, country, taneční).

na start se muselo vylézat po provazovém

Věřím, že při dostatečné propagaci formou

žebříku, byl kolotoč jízd pro mnohé docela

plakátů s programem a hlášením obecních

slušným sportovním výkonem.

rozhlasů nejen u nás, by v tom byl čert, aby

Turnaj dopadl dobře, koupaliště bylo všem

zájem o naše hody začal být na vzestupu.

otevřeno zdarma, skluzavka dobře klou-

Ono se to nemusí podařit hned napoprvé,

zala a večerní diskotéka se jistě vydařila

ale jako se praví: Trpělivost růže přináší.
Jiří Němec

také.

noční číslo dostali do svých schránek již
opět v obvyklém čase. I následující čísla
roku 2016 budou mít termín uzávěrky

závažná překážka a své články připraví i
s touto změnou včas.
Za redakci Jiří Němec
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Slovo úvodem
Máme zde září – konec
okurkové sezóny. Pro
naši jednotu tyto letní
měsíce rozhodně nebyly
časem uvolnění, klidu a
odpočinku, ba naopak.
Během
hodových

slavností, které se konaly
koncem července, se
uskutečnily
2
akce
organizované
naší
jednotou, a to turnaj
v malé
kopané
„O
putovní
klobásu“
a

výstava s přednáškami u
příležitosti 115 let trvání
naší jednoty. Obě akce
se vydařily.
Tomáš Hrubý

Dětský den 2015
V sobotu 13. června
2015 se na hřišti
v Žerotíně
uskutečnil
dětský den. Počasí bylo
příznivé. Pro děti bylo
připraveno
mnoho
soutěží
(střelba
ze

Děti
byli
vzduchovky,
střelba vydařila.
z luku, jízda lodí, jízda odměněni občerstvením
zručnosti,
hasičská na rybníku.
dráha, jízda na koni,
Tomáš Hrubý
házení na terče, biatlon,
překážková dráha, šplh a
šerm). Celá akce se

Fotografie z průběhu dětského dne (foto: Tomáš Hrubý)

Výstava a přednášky v KSZ
V sobotu 25. července
2015 se v prostorách
kulturně společenského
zařízení
v Žerotíně
uskutečnila výstava a
přednášky
na
téma
„Zapomenuté
vlastenectví“. Tato akce
se
uskutečnila
u
příležitosti
115
let
fungování
Tělocvičné
jednoty Sokol Žerotín.
Celá akce začala v 15:00
u místního pomníku, kde
příslušníci sokolské čety
Sokolské
župy
Olomoucké-Smrčkovy
položili
věnec.
Následoval
projev
starostky obce Žerotín
paní JUDr. Jarmily
Capkové
a starosty
Tělocvičné
jednoty
Sokol
Žerotín
br.
Vladimíra Bajera, který
přivítal návštěvníky, ať
už z naší obce, nebo
z okolních
vesnic.

Následovaly přednášky o
rodákovi a našem letci
panu
Ladislavu
Valouškovi, o druhé
světové
válce,
o
letadlech používaných
během druhé světové
války, o RAF a také
přednáška vzdělavatele
Sokolské
župy
Olomoucké-Smrčkovy
br. PhDr. Viléma Klegy,
CSc.
o
historii
sokolského hnutí. Celá
akce byla ukončena
promítáním
filmu
Tmavomodrý svět.
Paralelně
s těmito
přednáškami
mohli
návštěvníci
navštívit
výstavu,
která
dokumentovala historii
naší jednoty od jejího
vzniku až po současnost.
Vystaveny byly dobové
fotografie,
historické
materiály a také získané

trofeje
a
poháry
z různých soutěží.
Tato
výstava
také
částečně připomněla 40.
výročí
od
otevření
žerotínského kulturního
domu, na jehož budování
se naši členové podíleli
nemalým způsobem. Též
byly
připomenuty
významné osobnosti naší
jednoty (Ladislav Krejčí,
PhDr. Jaroslav Krejčí,
CSc., dr. Antonín Drešl
a Ladislav Valoušek).
Chtěl
bych
tímto
poděkovat všem těm,
kteří se na organizaci
akce
jakýmkoliv
způsobem
podíleli.
Zejména bych chtěl
poděkovat
místostarostovi
obce
panu Ing. Jiřímu Vránovi
a
panu
Robertu
Venskému, kteří se
starali o technickou
podporu
přednášek.

Všichni,
kteří
se
přednášek
účastnili,
museli uznat, že tato
technická podpora byla
na místě, protože jak to
tak bývá, technika v tom
nejhorším
možném
okamžiku zklamala a
bez jejich pomoci by se
některé
přednášky
nemohly
vůbec
uskutečnit. Také bych
chtěl
poděkovat
zástupcům
Sokolské
župy
Olomoucké-

Smrčkovy (vzdělavateli
župy a příslušníkům
sokolské čety) za účast
na této akci. Velký dík
také patří členům naší
jednoty, kteří se ve svém
volném čase a s velkou
ochotou podíleli na
přípravě a průběhu této
výstavy.
Jsem rád, že se na tuto
akci
přišlo
podívat
mnoho lidí. Mrzí mě ale,
že přišlo málo mladých.
Na druhou stranu je ale

třeba říct, že turnaj „O
putovní klobásu“, který
probíhal
souběžně
s touto akcí na hřišti, byl
pro
nás
těžkým
soupeřem v oslovování
návštěvníků.
Otázkou je, kdy se
podobná akce znovu
uskuteční. Skoro určitě
to nebude v konkurenci
s turnajem „O putovní
klobásu“.

Fotografie z průběhu akce (foto: Radek Hrubý)

„Žerotínská klobása“

Tomáš Hrubý

V sobotu 25. 7. 2015 se
uskutečnil další ročník
tradičního
hodového
turnaje v malé kopané o
„Žerotínskou klobásu“.
Zúčastnila se ho 4
mužstva,
Dřeváci
Pňovice,
Staří
páni
Pňovice,
Strukov
a
domácí Sokol Žerotín.
Po litých vzájemných
zápasech, které měly
místy dramatický průběh
nakonec putovní pohár

„Žerotínskou klobásu“
vyzdvihlo vítězně nad
hlavu mužstvo Dřeváci
Pňovice. Na druhém
místě skončili chlapci ze
Strukova, třetí domácí
tým Sokola Žerotín a
pořadí
uzavíralo
mužstvo starých pánů
z Pňovic. Pro fanoušky,
příznivce
sportovních
klání a návštěvníky bylo
připraveno
bohaté
občerstvení.
Na

sportovní
odpoledne
navázala večerní hodová
taneční zábava, která
trvala
do
brzkých
ranních hodin. Turnaj se
vydařil a k dobré náladě
a
hlavně
přečkání
úmorného vedra přispělo
i osvěžení v místním
bazénu.
David Fryblík

Zahájení nové sezóny malé kopané
29. 8. 2015 zahájilo
mužstvo Sokola Žerotín
další
sezónu
malé
kopané.
Mužstvo
posíleno
o
mladé
strukovské
chlapce
přivítalo v prvním kole
na domácím hřišti AC
Karasov a po litém boji
rozhodlo až v posledních
minutách o vítězství 2:1.
K dalšímu
zápasu
zajíždělo
následující

neděli do Šternberka,
kde hraje svá utkání na
umělé trávě sportovního
klubu FK Šternberk tým
Barbar. Opět se podařilo
žerotínským po velmi
dobrém
a
disciplinovaném výkonu
zvítězit, a to v poměru
4:2. V sobotu 12. 9.
hostil Sokol Žerotín na
svém hřišti FC Štok a
znovu zvítězil, tentokrát

v poměru 3:2 a vyhoupl
se na první místo
v tabulce své skupiny.
Všichni věříme, že hráči
budou
v dobrých
výkonech pokračovat i
v následujících zápasech
a
dobře
tak
reprezentovat žerotínský
sport.
David Fryblík

Vydala Tělocvičná jednota Sokol Žerotín ve spolupráci s obecním zpravodajem Žerotín
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