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Tříkrálová sbírka
Také letos chodili naší obcí tradiční tři králové + jedna. Nevím jak
kde u vás, u nás ten + jedna byl
Jan Hubáček. U nás byli tři králové již cestováním ode dveří ke dveřím a kolednickým zpěvem, zjevně
utahaní chlapci. Až mě jich bylo
líto… Ale mohou být pyšní! Pyšní

na sebe, že to martýrium zvládli
a pomohli tak bohulibé činnosti,
tedy pomoci skutečně potřebným.
A pyšní můžeme být i my všichni, kteří jsme do kasičky přispěli.
Bylo těch korunek opět více, než
v předešlých letech. A kolik, že se
vybralo?

V rámci Tříkrálové sbírky se v
naší obci vybrala částka 17.280,Kč.
Děkujeme všem za příspěvky a
taktéž všem, kteří se podíleli na
této charitativní akci.
Jiří Němec

Velikonoce
Letošní konec března je spojen
s velikonočními svátky. Mnozí
z nás je berou jako příjemné prodloužení víkendu. Letos navíc
poprvé bude volno nejen v pondělí, což byl vždycky svátek, který
už s křesťanskými velikonocemi
nemá moc společného, ale volno
bude i v pátek, neboť tak rozhodl
náš parlament a prezident verdikt podepsal.
Původně byly Velikonoce pohanským svátkem jara. Před přibližně
3500 lety dali Židé tomuto svátku
zcela nový význam svým svátkem
Pesach (uchránění, ušetření), ten
je oslavou vyvedení a osvobození
židovského národa z egyptského
otroctví. Před dvěma tisíci lety
pak Velikonoce dostaly současný
význam Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním. Svátek Velikonoc
je oslavou vzkříšeného Krista, jde
o nejdůležitější křesťanský svátek. Ne zcela přesná definice říká,
že Velikonoční neděle se slaví první neděli po prvním jarním úplňku. Přesné vysvětlení najdete na
internetu. Stačí zadat dotaz: Kdy
se slaví Velikonoce.

V rané církvi se slavily zprvu v
den židovského svátku. Ještě dnes
se považuje křesťanská slavnost
velikonoční noci také za vzpomínku na starou smlouvu.
Koncil nicejský (325) určil po
delším sporu datum Velikonoc na neděli po prvním jarním úplňku (po 21. březnu).
Tak se oddělily od židovského
kalendáře. Dnes se diskutuje
o stálejším termínu Velikonoc.
Slavnost vzkříšení začíná velikonoční vigilií na Bílou sobotu večer,
resp. v noci. O velikonoční vigilii
se světí křestní voda a věřící obnovují křestní slib; v mnoha církevních obcích se křtí dospělí, kteří
se připravovali na křest. V neděli
(Hod Boží velikonoční) pokračuje a vrcholí slavnost Zmrtvýchvstání Páně druhou slavnou mší.
Velikonocům předchází čtyřicetidenní přípravná doba - tzv. Postní
doba.
Období Velikonoc má docela
barevný nádech, alespoň pokud se

jednotlivých dnů týká. Tak například:
Květná neděle je připomínka Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma.
Modré pondělí je nenáboženský
tradiční název.
Žluté úterý je nenáboženský
tradiční název.
Sazometná (škaredá) středa je lidová připomínka Popeleční středy (nenáboženská tradice).
Zelený čtvrtek je památka poslední večeře Ježíše.
Velký pátek je den umučení Ježíše.
Bílá sobota je dnem jeho pohřbení, v noci na neděli pak vstal Ježíš
z mrtvých.
Boží hod velikonoční (Velikonoční
neděle) je dnem vzkříšení.
Na Červené pondělí je tradiční pomlázka (nenáboženská tradice).
Bílá neděle je druhá neděle velikonoční, nově pokřtění toho dne
nosili bílé roucho.
Z internetových podkladů čerpal Jiří
Němec

Slovo starostky
Vodohospodářská
společnost
Čerlinka si ztěžuje na časté výjezdy jejich techniků pro poruchy
čerpadel kanalizace, které jsou

zaviněny odhazování vlhčených
ubrousků do odpadu. Ubrousky se
namotají na čerpadla a ty přestanou fungovat.

Co do kanalizace nepatří
· Biologicky odpad – zbytky jídel,
odpad z kuchyňských drtičů
· Tuky – fritovací oleje
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· Motorové oleje
· Veškeré hygienické potřeby
· Chemikálie a další nebezpečné
látky
· Léky
· Močůvka a chlévský hnůj
Tím, že něco vyhodíte nebo vylijete do záchodu nebo dřezu, tím
problém s odpadem nezmizí, ale
začíná.
Do kanalizace nepatří zbytky
potravin, kterými přispíváme
k blahodárnému životu potkanů,
a to ani po jejich rozmělnění v kuchyňských drtičích odpadů. Drtiče způsobují zanášení kanalizace
usazenými pevnými látkami, na
které se váží zejména tuky, což
může mít za následek snížení průtočnosti kanalizačních přípojek až
do úrovně úplné neprůtočnosti.
Co taková skutečnost může
v nemovitosti napáchat je snad
každému zcela zřejmé.
Do kanalizace nepatří žádné hygienické potřeby, jako například
dětské pleny, vlhčené ubrousky,
dámské hygienické potřeby, vatové tyčinky a jiné čistící textilní
materiály, jako jsou ubrousky na
čištění koupelen, kuchyní, nábytku apod. V nich jsou kromě celulózového podílu také vyztužené
vrstvy tvořené plastovými foliemi
na bázi polyetylenu, polypropylenu a polyetylentereftalátů. Plastové části těchto potřeb ve vodě nepodléhají, na rozdíl od toaletního
papíru, rozkladu a dokáží zanést,
popřípadě zcela zničit čerpadla
v čerpacích stanicích odpadních
vod. Následná nefunkčnost čerpací stanice může vést k nebezpečí
zatopení kanalizace i suterénů
napojených nemovitostí.

Provoz čistírny odpadních vod
může výrazně zkomplikovat řada
chemických a nebezpečných látek,
z nichž některé jsou vysoce jedovaté a výbušné, a mají výrazný
negativní vliv na biologické procesy čištění odpadních vod. Jedná
se o ropné látky, louhy, kyseliny,
ředidla. Tuky, oleje. I relativně
malé množství těchto látek může
zcela zlikvidovat bakterie, které
v čistírnách odstraňují biologicky
odbouratelné látky. Rovněž nadměrné užívání čistících, pracích a
dezinfekčních prostředků rozhodně neprospívá.
Rovně mezi velmi nebezpečný odpad je zařazena močůvka a chlévská mrva. Tato stejně jako chemické a nebezpečné látky dokáže
zlikvidovat bakterie v čistírně.
Kam tedy s nimi?
K likvidaci zbytků potravin a
hygienických potřeb použijeme
nádoby na tuhý domovní odpad
– popelnice. Na biologicky rozložitelný odpad z domácností použijeme kompostér. Všechny textilní
ubrousky, a to jak hlinecké tak
čistící patří do popelnice, nikoliv
do záchodu.
Tuky z domácností, ale i motorové oleje, po jejich vychlazení slijeme do PET lahví a
odevzdáme při komunálním
sběru, který v naší obci bude
19. 03. a 15. 10.
Obdobně postupujeme při likvidaci ředidel, kyselin, mořidel, louhů
a barev.
Nespotřebované, nebo prošlé léky
odneseme do lékáren, kde je vhodíme do nádob k tomu určených.
Dodržováním výše uvedených
pravidel snížíme poruchovost čer-

Společenská
kronika

Opustili nás:
Lichtenšteinová Anna, Žerotín 19
Pozůstalým upřímnou soustrast.
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padel kanalizace, která je prozatím vždy zaviněna namotáním
textilních ubrousků a naše snaha
bude vést také ke snížení náročnosti čištění odpadních vod na čistírně v Pňovicích.
V období od Nového roku byly
podány žádosti o dotace, a to na
opravu sousoší Ukřižování na křižovatce na Újezd, na opravu místních komunikací, na zhotovení
územního plánu a na opravu podlahy na sále KSZ a zateplení stropu, kdy současně by bylo pořízeno
nové osvětlení.
Je zadáno zhotovení projektu zasíťování pozemků pro výstavbu
nových 12 rodinných domů. Tato
práce se však zastavila na ceně za
vynětí ze zemědělského půdního
fondu, která jen za vynětí komunikace činí 2.750.000,- Kč. Následně by se ještě platilo za vynětí
vlastních ploch pro stavbu rodinných domů, což zvýší cenu pozemků pro stavbu tak, že se stanou
neprodejné. Zastupitelstvo má na
zvážení, zda za těchto podmínek
v akci pokračovat.
Na webových stránkách obce je
k nahlédnutí rozpočet obce pro
rok 2016.
V průběhu měsíce prosince došlo
k přestěhování posilovny ze sklepní místnosti KSZ do prostor budovy č. p. 66 (vedle holičky).
Chtěla bych poděkovat panu Němcovi za uspořádání velmi úspěšného kulturního večera – jeho autorského čtení spojeného s hudební
produkcí skupiny A. M. ULET.
JUDr. Jarmila Capková
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Literárně hudební podvečer
V sobotu 16. ledna 2016 se v malém sále KSZ uskutečnila pro naši
obec ojedinělá akce – tzv. literárně hudební podvečer. Co si
pod tímto názvem představit?
Jednalo se o autorské čtení, které bylo doplněno hudebním doprovodem rodiny Adamcových.
Hlavní postavou tohoto podvečera
byl místní spisovatel pan Jiří Němec, který v průběhu tohoto komorního setkání, kterého se zúčastnilo přibližně 20 posluchačů,
představil a přečetl několik svých
dosud nepublikovaných povídek.
Povídky byly dle mého názoru
velmi zdařilé – tu příběh sršel

vtipem, tu příběh byl v některých
okamžicích docela drsný. Všechny ale měly osobité kouzlo. Pana
Němce obdivuji za jeho odvážný
počin nastoupit na dráhu spisovatele. Ne každý totiž má tu odvahu,
invenci a talent, aby se stal úspěšným autorem knih, kterým pan
Němec dozajista je. V současné
době je pan Němec nejvýznamnější žijící osobností kulturního života obce.
Také za velmi pozitivní považuji
výstup rodinné skupiny Adamcových – nejen za úctyhodný
hudební výkon, ale také za to, jakým způsobem vedou rodiče své

dcery k něčemu smysluplnému,
co je navíc baví. Jak říká můj tatínek: „Některé děti si prostě umí
vybrat rodiče.“
Jménem svým a rozhodně také
jménem všech účastníků tohoto
kulturního podvečera bych chtěl
tímto poděkovat obci Žerotín za
organizaci této, pro naši obec, netypické události. Doufám, že se
v budoucnu uskuteční další podobné akce. Pro mě osobně to byl
velký kulturní zážitek.
Panu Němcovi přeji mnoho úspěchů v psaní dalších knížek.
Tomáš Hrubý

Poznáváme naše okolí
OLOMOUC

Každý z nás cestuje do Olomouce
určitě často. Za prací, do školy, za
kulturou, zábavou, sportem, na
úřady, za příbuznými. Ale určitě
jsou mezi námi i ti, kteří o svém
krajském městě mnoho nevědí.
Mám v Praze kamaráda, který je
rodilým Pražanem, bydlí v Praze
celý život, ale ještě nikdy nebyl na
Petříně, nikdy nebyl na Vítkově,
nebo na Vyšehradě. Všechno má,
jak se říká, u nosu a pokud už na
tato místa pomyslí, zároveň si
řekne, že když má vše na dosah,
může tam tedy kdykoliv, tak proč
zrovna teď. A zřejmě z těchto divných důvodů, třeba zrovna Petřín
nenavštíví nikdy.
A z památkami naší Olomouce a
námi je to zrovna tak. Víme o kapli svatého Jana Sarkandra, a že to
je baroko, víme o možnosti vyhlídky z věže kostela svatého Mořice,
víme o sklenících výstaviště Flora
a že už několik let funguje akvapark, ale nikdy jsme tam nebyli.
A to nemluvím o spoustě výstavních galerií a vlastivědném mu-

zeu. A tak tenhle seriál, mapující důležité památky a jiná místa
Olomouce, se pokusí nasměrovat
vaše kroky právě k návštěvě těchto míst.
O městě
Olomouc vždy patřila mezi nejvýznamnější královská města v
českých zemích. Díky své výhodné poloze, starobylé univerzitě,
duchovním, kulturním a řemeslným tradicím byla po dlouhá staletí přirozeným centrem Moravy,
které lákalo umělce, vzdělance a
obchodníky.
Olomouc:
(rod ženský, v místním úzu
i rod mužský; hanácky Olomóc nebo Holomóc; německy Olmütz; polsky Ołomuniec; latinsky Olomucium) je statutární a
univerzitní město v České republice, centrum Olomouckého kraje, metropole Hané a historická
metropole celé Moravy. Ve městě
o rozloze 10 336 ha žije zhruba

100 tisíc obyvatel a je tak šestým nejlidnatějším městem ČR.
Užší aglomerace Olomouce dosahuje 110 tisíc obyvatel, velký
územní celek olomoucké aglomerace má 480 tisíc obyvatel.
Olomouc je sídlem starobylé university (Universita Palackého),
arcibiskupství, Moravské filharmonie, zajímavých muzeí i divadel a též sportovních klubů.
K relaxaci nabízí rozlehlé parky,
velkou zoologickou zahradu, moderní aquapark, plavecký stadion,
spoustu sportovišť či přírodní areál Litovelského Pomoraví s cyklostezkami a koupáním.
Olomouc byla ve středověku
centrem Moravy, do třicetileté
války třetím největším městem
zemí České koruny (po Praze
a Vratislavi) a největším městem
na Moravě. Dnes je sídlem arcibiskupství a metropolity moravské církevní provincie, a také
centrem pravoslavné církve na
Moravě.
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V oblasti soudní moci je významnou institucí Vrchní soud v Olomouci. Význam Olomouce jako
vzdělanostního centra podtrhují Univerzita Palackého, nejstarší na Moravě a druhá nejstarší v
Česku, Vědecká knihovna a Slovanské gymnázium, nejstarší nepřetržitě fungující střední škola
na Moravě s českým vyučovacím
jazykem.
Olomouc byla v minulosti významným obranným centrem, sídlem
silné vojenské posádky, v polovině
18. století bylo město přebudováno na mocnou pevnost. V následujících letech bylo vystavěno mnoho
kasáren, cvičišť, skladišť a dalších
objektů, které využívala armáda
i po zrušení pevnosti v roce 1884,
po dobu Československé republiky (kdy vzniklo též významné
letiště v Neředíně), i po druhé
světové válce. Od roku 1968 byla
v Olomouci i velice početná (okupační) posádka Sovětské armády.
V současnosti v Olomouci sídlí Velitelství společných sil AČR, velitelství pozemních vojsk, město je
tedy stále hlavním centrem obrany státu.
Pro svou atmosféru je Olomouc
vyhledávaným střediskem mezinárodních konferencí a festivalů. Více než čtyřicetiletou
tradici má Academia film Olomouc (AFO), mezinárodní festival
dokumentárních filmů a videoprogramů. Koná se zde také jeden z nejvýznamnějších českých
divadelních festivalů Divadelní
Flora. Dále pak Flora Olomouc,
mezinárodní výstava zaměřená
na zahradnictví a pěstování rostlin s každoroční návštěvností okolo 80 000 návštěvníků. Oblíbený
je také Podzimní festival duchovní hudby či Mezinárodní varhanní
festival. Své fanoušky si již našly
také mladší akce – květnový Beerfest i srpnový Flamenco festival.

Žerotín

Olomouc je známá svými historickými památkami, její historické
jádro je městskou památkovou rezervací, která je po pražské druhá
nejvýznamnější v Česku.
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zkratku římské říše SPQR. V roce
1758 znak polepšila císařovna Marie Terezie přidáním babenberského štítku na prsa orlice, který
byl na památku neúspěšného
obléhání Prusy ovinut zlatým
řetězem a na kterém bylo uvedeno
FMT (iniciály císařů Františka
I. a právě Marie Terezie). Po roce
1918 byly tyto iniciály odstraněny
a k žádosti města došlo roku
1934 k úplnému návratu k prosté
šachované orlici. Roku 1993 se
písmena SPQO vrátila.
V roce 2008 získalo město nové
logo.
znak

Symboly města

Vlajka

Znak města používaný v letech
1758–1918
Město používalo už od 13. století ve svém znaku i na pečetích moravské šachované orlice.
Rozdílem byl jen červený jazyk
orlice, moravská má zlatý. Po
roce 1558 se začínají objevovat
v rozích majuskulní písmena
SPQO, což znamená „Senatus Populus Que Olomuncesis“ (senát
a lid olomoucký), jako odkaz na

V příštím zpravodaji Žerotín, se
podíváme na tři olomoucké církevní stavby. Kostel sv. Michala,
kostel sv. Mořice a dóm sv. Václava.
Z internetových podkladů zpracoval: Jiří
Němec
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Školní ples a dětský karneval
Letošní školní ples se opět vydařil.
S organizací letos pomohla i naše
hospoda, což určitě pozvedlo úroveň celé akce. K tanci a poslechu
hrála skupina Formule. Hosté se
mohli těšit na domácí bufet, o který se postaraly maminky dětí, doplněný o výbornou kávičku, z kuchyně nás také lákala vůně řízků
a všelijakých jiných dobrot.
Na školním plese jsou vždy vítány

i masky, ale letos se zamaskovalo jen malé množství účastníků
plesu. Přesto nás svými převleky
pobavili. Třeba se příští rok jejich
řady rozšíří.
Dětský karneval se konal tentokrát až o čtrnáct později. Účast
byla opět veliká, navštívily ho i
děti z okolí. O program se postarala agentura Jana, stejně jako
tomu bylo i několik let předtím.

Pro malé i velké účastníky maškarního plesu byly připraveny
opět domácí zákusky a také párky v rohlíku, které šly opravdu na
dračku.
Tím byla plesová sezóna v Žerotíně ukončena. A my se už teď můžeme těšit, že se nám ta příští vydaří třeba ještě více než letos.
Mirka Trokanová

Historie obce Žerotín na pokračování
VII. Žerotínská kaple

V minulém díle jsem se zabýval
žerotínskou sladovnou. Dnešní
díl bude věnován významné dominantě obce – kapli sv. Marty.
Ačkoliv se mi zdá, že historie kaple byla v minulosti ve zpravodaji
zmíněna, přesto musím kapli a
její historii zmínit, jelikož se jedná o významný kus historie naší
obce.
Naše kaple je postavena v neogotickém stylu (stejně jako např.
katedrála sv. Václava v Olomouci), který patří mezi historizující
slohy. Tyto slohy, které se vracely k uměleckým slohům známým
v minulosti, byly na přelomu 19. a
20. století poměrně oblíbenými architektonickými slohy pro stavbu
různých křesťanských svatostánků, ale i světských staveb. Neogotika
t e d y
vychází z got i k y ,
u m ě leckého
slohu,
který
byl významný
od 12.

století až do počátku 16. století.
Naše kaple byla postavena v roce
1882 na místě původní zvonice.
Tato zvonice dosahovala výšky
12 m. Kdy byla zvonice postavena, nelze jednoznačně určit. Zvon
z této zvonice byl z roku 1735, ale
s největší pravděpodobností byla
zvonice starší. Když byla kaple
dostavěna, v obci se konala veliká
slavnost. Základní kámen kaple
z pískovce ve tvaru čtverce by se
měl nacházet ve svatyni, uprostřed pod oltářem. Na základním
kameni je vytesán rok 1882 a vedle něj je zasazen dřevěný křížek.
Rok 1882 byl velmi časný. Sníh
prakticky v tomto roce nenapadl,
v únoru již bylo zaseto, jaro bylo
velmi suché. Od února do konce května pršelo pouze jednou.
V průběhu žní však začalo pršet a
deštivé počasí trvalo 3 týdny. Tento rok byl pro český národ úspěšný.
6. května 1945 došlo k poškození
věže kaple granátem německého
dělostřelectva. Opravy kaple začaly v září 1945. Historické dokumenty z roku 1882, které se našly
v báni kaple, byly zachovalé a zcela nepoškozené.
V báni kaple se nachází historické

spisy pro budoucí generace. Tyto
spisy byly do věže kaple dány při
stavbě kaple v roce 1882, při opravě kaple v roce 1945 a v roce 1982.
U kaple se též nachází socha Panny Marie s Ježíškem. Jejím autorem je Antonín Beck z Kroměříže.
V roce 2013 došlo k opravě sochy
a byla zhotovena její kopie, která
se v současnosti nachází u kaple.
Vznikl však problém s umístěním
původní sochy (do kaple se tato socha nevejde).
V současnosti je žerotínská kaple
ve vlastnictví obce Žerotín. V kapli se jednou týdně koná bohoslužba a vždy v neděli u příležitosti
obecních hodů mše svatá.
Příští díl se bude věnovat spolkové činnosti v obci na přelomu 19. a
20. století.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ!
Tomáš Hrubý

SOKOL
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Slovo úvodem
Máme před sebou nový rok
2016. Tak jako v letech
minulých, i letos se v rámci
naší
spolkové
činnosti
uskuteční různé akce, které v
obci organizujeme.
V lednu byla v Olomouci
realizována konference o
budoucnosti České obce
sokolské (ČOS) s názvem
„Vize 18“. Naši jednotu na
této
historické
události
reprezentovali 3 členové.
Během zimy došlo na
„umělé ploše“ k přípravě
ledové plochy pro konání
hokejových zápasů (viz
článek níže).

V průběhu února se v KSZ
uskutečnily dva turnaje ve
stolním tenise.
Začátkem března se bude
konat (i když vzhledem
k tomu, kdy se zpravodaj
obce Žerotín dostane do
rukou široké veřejnosti, by
bylo vhodnější použít minulý
čas – tedy konala) tradiční
výroční
valná
hromada
jednoty. Tento rok bude
valná hromada volební, kdy
se volí nový výbor jednoty.
Nedají se očekávat žádné
velké změny ve složení
výboru, a tak staronový
výbor jednoty snadno naváže
na své úkoly. Další volební

valná hromada by měla být
za 3 roky.
Během roku se dají očekávat
akce typu dětský den, Sokol
obci, turnaj v malé kopané
„O putovní klobásu“ apod.
Za vzdělavatelskou oblast
mohu
říct,
že
zatím
neuvažujeme
o
konání
nějaké akce či výstavy,
podobné té během loňských
hodů.
Na závěr bych chtěl popřát
naší jednotě a obci mnoho
zdaru, a to ve všech
oblastech činnosti.
Tomáš Hrubý

Vize 18
V sobotu 23. ledna 2016 se
v Olomouci
uskutečnila

konference o projektu Vize
18, která se snaží o reformu a

modernizaci České obce
sokolské. Některé z nápadů,

které
vzešly
z této
konference lze provést na
úrovni jednot, některé však
musí být vykonány v rámci
ústředí ČOS. Jsme si vědomi

problémů, které se dotýkají
naší jednoty a je zapotřebí
nalézt jejich řešení. Setkání
bylo dozajista naplňující.

Vladimír Bajer
starosta jednoty

Hokejový zápas
V sobotu 23. ledna večer a
v neděli 24. ledna dopoledne
se na „umělce“ v Žerotíně
uskutečnily
přátelské
hokejové zápasy. Těchto
zápasů se účastnili jak
členové Tělocvičné jednoty
Sokol Žerotín, tak občané

obce Žerotín. Věkové složení
týmů bylo různorodé a mělo
výhradně mužské složení.
Chtěl bych tímto poděkovat
všem
účastníkům
jednotlivých zápasů za účast
a čas příjemně strávený
aktivním sportováním. Dále

velké poděkování všem
zúčastněným,
kteří
se
podíleli na přípravě ledové
plochy. Sportu zdar!
Vladimír Bajer
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