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A jsme v půlce…
Původně jsem se s paní starostkou JUDr. Jarmilou Capkovou
domluvil na rozhovoru někde u
kávy, ale technický problém s diktafonem způsobil, že otázky jsem
paní starostce zaslal elektronicky.
Paní starostko, zastupitelstvo obce
je ve funkci dva roky. Jak pracuje a kde vy, jako starostka, vidíte
plusy a mínusy?
Zastupitelstvo obce je v polovině volebního období. Spolupráce
všech členů je velmi dobrá, na
řešení problému se shodneme.
Práci celého zastupitelstva i jeho
jednotlivých členů nelze nic vytknout. Velkým plusem je shoda
všech členů.
Ještě ke kanalizaci: Jak po roce
v provozu funguje?
Kanalizace funguje z pohledu obce
dobře, z pohledu Čerlinky bohužel
jsou časté výjezdy k čerpadlům,
která jsou zanesena ubrousky.
Nekázeň občanů a odhazování
vlhčených ubrousků, do kanalizace nám bohužel prodražuje stočné.
Kolik domácností ještě stále není
připojeno?
Na kanalizaci ještě není připojeno 14 domácností a 12 nemá ještě podepsanou smlouvu. Občané,
kteří nejsou připojeni na kanalizaci, stále nepředložili doklad o
vývozu obsahu septiků. Nyní již
budou osloveni písemně a v případě, že doklad o vývozu septiku
nepředloží, budou oznámeni na
MěÚ ve Šternberku pro zahájení
vodoprávního řízení, o sankcích
jsem informovala v minulém
zpravodaji.
Zaslechl jsem postesknutí, že naše
obec, jako jedna z mála v širokém
okolí, nemá veřejně přístupné dětské hřiště. (prolézačky, houpačky,

apod.) Uvažujete o výstavbě takového hřiště pro malé děti?
Takové hřiště již jednou postaveno bylo, bohužel dlouho díky jeho
užívání nikoli dětmi, nevydrželo.
Z tohoto důvodu prozatím nemáme zájem postavit nové hřiště, a
to i s ohledem na cenu. V loňském
roce bylo dovybaveno hřiště Základní a mateřské školy s úmyslem toto hřiště zpřístupnit i maminkám s malými dětmi.
Hřiště bude přístupné pro děti do
10 let v době:
září–červen od 8–10 hod
16–18 hod
červenec–srpen od 8–18 hod
Hřiště bude zpřístupněno od
12. 9. 2016, podmínkou bude dodržování provozního řádu.
Bazén a jeho „havárie“. Co se
vlastně stalo?
Bazén byl připraven na provoz,
po jeho napuštění se začal zvyšovat každodenní únik vody. Při
úniku 40 m3 za den, byl jeho provoz ukončen a hledala se příčina
úniku. Únik je mezi dnem a stěnami bazénu. Po vybudování nové
čističky odpadních vod, byly na
hraně dna a stěn umístěny roury
pro odtok a přítok vody. Za těmito
rourami nebylo možno provádět
údržbu a těsnění, které tam bylo
někdy nalepeno, přestalo plnit
svou funkci a v letošním roce bohužel došlo k takovému úniku, že
se již nevyplatilo bazén provozovat. V současné době se řeší s firmou MAPEI nejvhodnější oprava
bazénu a její finanční náročnost.
Jak hodnotíte letošní žerotínské
hody? (spolupráce s internetovým
rádiem, soutěž koláčků, celkový
program, kolotoče. Proč letos neklapla tradiční spolupráce s fotbalovým oddílem? Jaký je výhled
na hody příštího roku?)

Futsalový oddíl vzkázal, že by
chtěl posunout tradiční turnaj
v malé kopané o týden dřív. Bohužel je to hodová tradice, ale z důvodů, že by se na hru malé kopané
nesešlo dost hráčů, po projednání
v zastupitelstvu bylo řečeno, že
nevadí a turnaj bude o týden dřív.
Na dotaz zda bude alespoň zábava na hody, byl dlouho klid, pak
bylo sděleno, že na hody zábava
nebude, jelikož fotbalisté mají
zakoupeny vstupenky na nějaký
festival. Nabídli, že zábava bude
s turnajem o týden dřív. Na to již
zastupitelstvo s posunutím nesouhlasilo, jelikož hody jsou dány termínem a proč by měly být o týden
dřív. Pro obec nastal problém jak
hody zabezpečit. Rádio Kouda se
shodou náhod zajímalo, zda by
mohlo upořádat v obci Silvestra,
na dotaz zda by neuspořádali i
hody odpověděli kladně. Organizace hodů tak byla plně na obci.
Atrakce, kolotoče a soutěž byli již
zajištěny, zábava byla na Rádiu
Kouda.
Z mého pohledu se jednalo o první
zkoušku, jak celá organizace hodů
ze strany obce dopadne. Pro mne
to bylo hodně zařizování a trochu
nervů. Z hlediska občanů byla
odezva smíšená.
Pro příští rok fotbalisté avizovali, že asi opět budou někde jinde,
tak by asi opět byla organizace na
obci.
Velkým potěšením by byla větší
účast občanů.
Ještě k soutěži „O nélepši hodové
koláček“, této soutěže se zúčastnilo celkem 6 pekařek. Vzorky koláčků byly všechny nádherné a chuťově výborné. Děkuji za nelehkou
práci porotě, kterou tvořila paní
Krejčí, Trokanová a Buchtová. Jejich hodnocení se shodlo s hodnocením veřejnosti, které hodnotilo
koláčky vhozením žetonu.
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Na prvním místě se umístily koláčky paní Jany Janíčkové
Na druhém místě paní Emilie Ryšavé
Na třetím místě paní Františky
Macháčkové.
Pekařky byly odměněny dárkovým poukazem na nákup zboží
v obchodním řetězci Tesco.
Všem zúčastněným srdečně děkujeme za účast a vítězkám gratulujeme.
Co má obec v plánu pro zbytek volebního období?
V nejbližší době bude provedena
výměna oken na starém obecním
úřadě.
Pro zbytek volebního období je
rozpracován projekt zasíťování
pro výstavbu 12 rodinných domů,
vynětí ze ZPF již máme povoleno,
díky změně zákona je pro obec vynětí zdarma. V projektu se bude
pokračovat a budeme čekat na
dotační titul, abychom zasíťování
mohli realizovat.
Dále se připravují projekty na
nové veřejné osvětlení a na nové
chodníky s cyklopruhem. Realizace bude opět závislá na získání
dotací.
Nejpalčivějším problémem je porucha malotraktorku, kdy oprava
je finančně náročná a již se nevyplatí investovat tolik peněz. Bu-
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deme nuceni řešit nákup nového.
Zatím zjišťujeme, zda bychom dosáhli na dotace.
Jaké kulturně společenské akce
nás v letošním roce ještě čekají?
V letošním roce nás čeká tradiční podzimní pěstitelská výstava,
která se uskuteční ve dnech 15. a
16. října v KSZ.
Dále vánoční koledování, kde by
byla letos změna, koledování by
se uskutečnilo v sále a koledy by
nám hrála skupina A. M. Úlet.
Akce by se konala dne 16. 12.
v 18. 00 hod, začala by vystoupením dětí Základní a mateřské školy a následoval by koncert skupiny A. M. Úlet.
Jak vy sama jste spokojená s tím,
co se doposud za vašeho starostování podařilo?
Já jsem za sebe ráda, že se podařilo dokončit kanalizaci a pokračuje
příprava projektů na další akce.
Hodnocení myslím přísluší jiným
ne mně.
Máte, paní starostko, nějaké další
doplňující informace, které chcete
občanům sdělit?
Chtěla bych požádat občany, aby
neukládali bio odpad do kontejneru na hřbitově. Každá rodina má
možnost si zdarma vzít kompo-
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stér a bio odpady ukládat do něho,
ještě stále si všichni kompostéry
nevyzvedli a ukládání odpadů do
hřbitovního kontejneru nám všem
cenu odpadů prodražuje.
Občané současně se zpravodajem
obdrželi do schránek pytle na třídění odpadu, žluté jsou na plasty
a oranžové na tetrapaky (obaly
od džusů, mléka apod.). Dle zkušenosti z jiných obcí doufáme, že
se tím zvýší podíl třídění. Mnoho
občanů se z důvodů zaměstnání
mimo obec, pro pytle na OÚ nedostane. Roznesení pytlů na třídění
máme v úmyslu provést i po novém roce, tak aby každá domácnost pytel měla a mohla odpady
třídit.
V souvislosti s předchozími informacemi zároveň žádáme občany,
aby na břeh Teličky neukládali
žádný bioodpad. Při provedené
povodňové hlídce jsme na to
byli upozorněni vodoprávním
úřadem. Ukládání trávy a větví
může způsobit problém v případě
zvýšené hladiny vody.
Pro ukládání tohoto odpadu je určen kompostér a na větve kontejner u OÚ.

Paní starostko, děkuji Vám za
rozhovor.
Rozhovor vedl: Jiří Němec

Posezení u vody
Jedenáctého června bylo pod mrakem. Dopoledne se chvílemi spustil drobný déšť, který díky teplu,
které panovalo, nikomu vůbec nevadil.
Ryby, pokud jsem zaslechl, braly
hlavně ráno, později už na háčcích
byla bída. Ale o to snad ani nešlo.

Kdo skutečně chtěl, rybu si nakonec odnesl, nebo mu byla dodána
později.
Nejdůležitější bylo, že se lidé sešli, pobyli spolu, „splkli“, ochutnali voňavou upečenou makrelu,
nebo se zakousli do čerstvě rožněné kýty.

Jako každý rok i letos se losovala před polednem bohatá tombola, v níž hlavní cenou byl 121 cm
dlouhý Amur. Krásná ryba, která
šťastnému vítězi jistě ozdobila
sváteční oběd.
Jiří Němec
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foto: Jiří Němec

foto: Jiří Němec

foto: Jiří Němec

Dětský den
Dopolední posezení u vody 11.
června, přešlo volně do odpoledního dětského dne.
Úvod zábavného odpoledne si vzala na starost skupina KIRI o.s.,
která divákům předvedla celou
řadu historických zbraní. Program s názvem: Střelci v době husitského hnutí, přilákal nemálo
pozorných diváků. Pro řadu malých dětí však byl program zdlouhavý a tak se jinak zajímavé vystoupení trošku minulo účinkem.
Škoda.
Nevím, zda přišly všechny žerotínské děti, anebo jich máme tak
málo, či těch jednotlivých stanovišť na kterých získávaly děti zápis do své listiny, bylo tolik, že se
množství hráčů ztrácelo na velké
ploše hřiště a okolních prostor.
Děti své body za úspěšně absolvované disciplíny získávaly nejen na
hřišti, ale také ve školce, na slepé
cestě mezi hřištěm a závlahovou
nádrží a též na zahradě u pana

Čouky, který má spoustu atraktivních zařízení pro dětské hrátky
a sportování.
U některých stanovišť bylo nutné vystát frontu, jiná, kde to, jak
se říká, odsýpalo, zela chvílemi
prázdnotou. Ale děti, které se do
soutěžení pustily, většinou chtěly všechna stanoviště zdolat. A
komu se to povedlo, toho na konci
čekala sladká odměna a též něco
pro zahnání hladu.
O zdárný průběh dětského dne se
postaral Sokol Žerotín, kterému
touto cestou děkujeme.

foto: Jiří Němec

Jiří Němec

foto: Jiří Němec

foto: Jiří Němec

foto: Lada Sejáková

Turnaj O Žerotínskou klobásu
Sobotní odpoledne 23. července
bylo horké. Navzdory tomu, žerotínské koupaliště zelo prázdnotou, až na vysoké hromady hlíny za bezvodou nádrží svědčící o
tom, že důvod oné prázdnoty bude
technický.
Zato na hřišti hned vedle bylo
od jedné hodiny odpoledne doce-

la živo. Už léta se v průběhu žerotínských hodů koná tradiční
fotbalový turnaj „O Žerotínskou
klobásu.“ Ale hody jsou letos až za
týden.
I to je důvod, abych vyzpovídal
duši turnaje, pana Roberta Čundrleho.

Pane Čundrle, kdo turnaj pořádá
a kolikátý ročník turnaje „O Žerotínskou klobásu“ letos byl?
Letos se uskutečnil 19 ročník turnaje o Žerotínskou klobásu. Turnaj pořádal oddíl malé kopané Sokola Žerotín.
Turnaj byl vždy součástí žerotín-
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ských hodů. Letos ale proběhl již o
týden dříve. Proč?
Turnaj proběhl o týden dříve z
důvodů dovolených většiny hráčů
pořádajícího oddílu a nebyli bychom schopni turnaj uspořádat.
Kolik mužstev se turnaje zúčastnilo?
Turnaje se zúčastnila 4 mužstva
Sokol Žerotín, Dřeváci Pňovice,
Strukov, All Stars-(mužstvo bylo
složeno s hráčů Strukova, Žerotína
a Újezdu z důvodů odřeknutí mužstva hráčů starých pánů Pňovice).
Jak turnaj proběhl, s jakými výsledky?
Turnaj měl spád a proběhl hladce,
hlavně bez zranění hráčů,které
ovšem trápilo velké vedro. Vítězem turnaje se stal tým All Stars.

září 2016

Výsledná tabulka vypadá takto:
Žerotín: All Stars
1:4
Strukov: Dřeváci
0:1
Žerotín: Dřeváci
4:1
All Stars: Strukov 1 : 0
Žerotín: Strukov
2:1
Dřeváci: All Stars
2:4
Konečná tabulka:
1. All Stars 9:3
2. Žerotín
7:6
3. Dřeváci
4:8
4. Strukov
1:4

6 bodů
4 body
2 body
0 bodů

Jaká byla účast diváků a jaká
byla celková atmosféra?
Po pravdě řečeno účast diváků
velká nebyla, ale atmosféra celého turnaje byla dobrá. Divákům,
kteří se přišli podívat, bychom
chtěli poděkovat, že nás přišli
podpořit. Diváci mohli ochutnat

dobroty z udírny a dát si chlazené nápoje.
Bude se turnaj konat i v příštím
roce?
V příštím roce se turnaj určitě
uskuteční, protože bude 20, jubilejní ročník, který se budeme snažit udělat na žerotínské hody.
Jmenujte pár lidí, kterým chcete
poděkovat za pomoc s organizací
turnaje.
Poděkovat bych chtěl všem hráčům a fanouškům Sokola Žerotín,
kteří s přípravou a pomocí při turnaji pomáhali a jmenovitě poděkovat Tomáši Vrbovi. Také bychom
chtěli poděkovat obecnímu úřadu
Žerotín v čele s paní Starostkou,
která nám konání turnaje umožnila v areálu hřiště.
J. Němec

Restaurování sousoší ukřižování
Na základě havarijního stavu sousoší, kdy byla zjištěna koroze nosných čepů, bylo vypsáno výběrové
řízení na restaurování sousoší. Do
výběrového řízení se přihlásili celkem 4 restaurátoři, kdy zvítězila
nejnižší nabídka ve výši 81.554
od Reného Seifrieda, rastaurátora
z Olomouce - Radíkova. Nejvyšší
nabídka byla ve výši 126.500,- Kč.
Vlastní restaurování proběhlo v
měsíci dubnu - červnu, hotové dílo
bylo předáno 17. 06. 2016.
Došlo k výměně nosných čepů za
čepy nerezové, proto bylo sousoší sundáno a odvezeno do dílny,
ošetření mechanické a chemické,
konsolidace korodovaných partií organokřemičitým roztokem,
plastická retuš, revize a zvýraznění písma, spárování, sanační a
hydrofobní ošetření.
Termín provedení a cena byly dodrženy. Na celou akci jsme obdrželi dotaci z dotačního titulu Památková péče Olomouckého kraje,

dotační titul –
Obnova staveb
drobné
architektury místního významu ve
výši 50 %, což je
40.777,- Kč
Dotace je na
Krajském úřadě
Olomouckého
kraje vyúčtovaná a čekáme na
poukázání peněz.
Myslíme,
že
restaurování
je velmi zdařile provedeno
a uchová nám
sousoší do dalších let ve velmi
dobrém, stavu.
JUDr. Jarmila
Capková

foto: Jiří Němec
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Poznáváme naše okolí
OLOMOUC
Minule jsme nahlédli do historie
kostelů sv. Michala a sv. Mořice a
dnes tedy navštívíme olomouckou
dominantu nejvýznamnější. Tou
je Dóm sv. Václava.
Katedrála svatého Václava
Katedrála svatého Václava (Dóm
svatého Václava), metropolitní
katedrála svatého Václava) se nachází na Moravě na Václavském
náměstí v Olomouci. Původně je
starší, jde o domovskou katedrálu
Olomoucké římskokatolické arcidiecéze, která může být považována za jeden z nejkrásnějších příkladů novogotické architektury v
Českých zemích. Její stavba byla
zahájena kolem roku 1100 a roku
1131 byla vysvěcena. Patří mezi
skvosty středoevropské středověké architektury. Náměstí bylo pojmenováno roku1929 na památku
tisícího výročí úmrtí sv. Václava.
Katedrála představuje výraznou
dominantu města Olomouce a to
především svojí hlavní věží, jejíž
výška 100,65 metrů z ní činí druhou nejvyšší kostelní věž v České
republice a nejvyšší novogotickou
věž v České republice. V katedrále
je také umístěn největší zvon na
Moravě Sv. Václav.
Uvnitř se nalézá například renesanční kaple svatého Stanislava
s bronzovým náhrobkem biskupa
Kuena a mramorový náhrobek posledních olomouckých Přemyslovců. Na severní straně chrámu je
velká novogoticky upravená kaple sv. Cyrila a Metoděje, gotickou
sakristií se dá projít do rovněž gotické křížové chodby, s níž sousedí
kaple sv. Jana Křtitele.
Fresková výzdoba je dílem Jana
Kryštofa Handkeho.

Zdíkův palác
Hned vedle dómu se nachází románský Zdíkův palác (dříve nazývaný Přemyslovský palác), s
ním sousedí manýristická stavba
kaple svaté Anny, v níž probíhaly
volby olomouckých biskupů, a za
ní kaple svaté Barbory, původně
románská věž přemyslovského
hradu (Bergfrit).
Chrámová loď a krypta jsou zpřístupněny v průběhu letní sezóny s
průvodcem (dobrovolné vstupné).
Krypta
Krypta pod presbytářem má dvě
patra. Obě patra jsou od roku 2012
přístupné pro veřejnost. Dolní patro krypty je určeno pro uchovávání ostatků. V
kryptě jsou pohřbeni biskupové a arcibiskupové: František
z Ditrichštejna,
Karel II. z Lichtenštejna-Kastelkornu,
Jan
Vilém Kolovrat-Libštejnský a
Maria Tadeáš
Trauttmansdorff. V kryptě
je také uloženo
srdce arcibiskupa a rakouského arcivévody
Rudolfa
Jana
Habsburského.
Stavební úpravy v závěru 19.
století odhalily
pod
podlahou
chrámu i pozůstatky románské
krypty,
která
ale dnes není

přístupná. Kromě těchto krypt
se také pod katedrálou nachází
gotická krypta, která přechází v
renesanční kryptu pod kaplí sv.
Stanislawa, kterou však nechal
kardinál Ditrichštejn kvůli zpevnění vnitřní zdi a výstavbě schodiště do barokní krypty zasypat.
Kaple sv. Jana Křtitele
Nachází se v přízemí 102 metrů vysoké jižní věže. Původně se
mělo jednat o křestní kapli, ale
postupně nabrala pietní charakter. Jsou zdehrobky posledních tří
kardinálů Fürstenberka, Bauera
a Skrbenského s uměleckými náhrobky. Jako poslední byl v této
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kapli pohřben biskup,apoštolský
administrátor mons. Josef Vrana.
Loretánská kaple
Kaple původně gotického slohu sv.
Cyrila a Metoděje pochází asi ze
14. století. Kaple byla barokizována na přelomu 17. a 18. století
s novýmoltářem a bohatou sochařskou a obrazovou výzdobou. Název
loretánská souvisí s umístěním
sošky černé Madony z italské Lorety. Omítkové malby ze života Panny Marie jsou od barokního malíře
J. K. Handkeho. Zlatem a stříbrem
vyzdobený svatostánek s rodinným znakem dómského děkana
Mayerswalda, z jehož pozůstalosti
byla provedena celá oprava.
Kaple sv. Stanislawa
Zbudována biskupem Stanislavem
II. Pavlovským v letech 1582–1591
s rodinnou hrobkou Pavlovských
a s bohatou štukovou, sochařskou
a malířskou výzdobou. Patří mezi
několik významných centrálních
staveb české renesance. Nádherný vstupní renesanční portál s
ozdobnou bronzovou mříží, jehož
bohatá plastická výzdoba je tvořena reliéfní dekorací i figurálními
motivy ctností a nectností. Jde o
norimberskou kovoliteckou práci
z konce 16. století. V současnosti
se kaple používá pro uchování eucharistie (v kapli je umístěn svatostánek). Vchod zdobí náhrobky
dvou posledních Olomouckých
údělných knížat.
Chórová kaple sv. Cyrila a Metoděje
Je v ní pozoruhodný oltář z italské-
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ho mramoru se vzácnou kamennou plastikou pozdně gotickým
reliéfem Panny Marie Ochranitelky, pocházející z průčelí zaniklého
kostela Panny Marie na Předhradí. Nejcennější a historicky velmi
hodnotné jsou pískovcové sochy
sv. Petra a Pavla z 2. poloviny 15.
století, údajně pocházející ze zbořeného původního biskupského
kostela sv. Petra na Předhradí.
Historie
Původně románská bazilika, založená asi roku 1107 přemyslovským knížetem Svatoplukem
Olomouckým jako nový biskupský
kostel, vysvěcená roku 1131 Jindřichem Zdíkem, synem kronikáře Kosmy[3], byla po požáru roku
1204 a 1266 na popud olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku přestavěna v nákladném gotickém stylu a stavba byla doplněna
náročnou sochařskou výzdobou.
V sousedním domě bývalého olomouckého děkanství byl 4. srpna roku 1306 zavražděn český
král Václav III. jako poslední z
rodu Přemyslovců. Pohřben byl v
kryptě kostela, ovšem roku 1326
dala jeho sestra královna Eliška
Přemyslovna ostatky převézt do
Zbraslavského kláštera.
Roku 1469 prohlásila v kostele
část českých a moravských pánů
uherského krále Matyáše Korvína
českým králem. Presbytář pochází z let 1617–1618.
Roku 1803 po úderu blesku shořely všechny tři věže v průčelí katedrály. Místo nich byla vybudována
jediná středová věž nad společnou
římsou shořelých věží.
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1883–1892 – arcibiskup Bedřich z
Fürstenberka nechal provést novogotickou přestavbu podle projektu Gustava Meretty a R. Völkela. Přestavbu provedl Gustav
Meretta.
Od roku 1962 je dóm svatého Václava se Zdíkovým palácem (dříve
nazývaným Přemyslovský palác)
a dalšími významnými objekty v
sousedství podle usnesení vlády
ČSR č. 251/62 ze dne 30. 3. 1962 č.
262/1995 Sb. a podle nařízení vlády ze dne 16. 8. 1995 o prohlášení
a zrušení prohlášení některých
kulturních památek za národní
kulturní památky zařazen mezi
národní kulturní památky (NKP).
Od února 2004 po podzim 2005
probíhala 2. etapa generální opravy vnějšího pláště kostela. V letech 2006–2007 probíhaly další
rekonstrukce, např. opravy hlavní
věže, instalace zvonkohry. Roku
2008 byli do věží umístěny nové
zvony včetně zvonu Panny Marie Hostýnské o váze 6 tun, který
nyní zvoní každý den v jedenáct
hodin, v pátek ve tři a jinak před
bohoslužbami. 1. listopadu 2011
byli po předchozí exhumaci a rekonstrukci spodního patra krypty do ní při mši za zemřelé opět
vloženy ostatky biskupa Lichtenštejna-Kastelkorna a arcibiskupa
Kolovrat-Libštejnského.
Příště se do Olomouce podíváme
naposledy. Představíme několik
významných domů v centru města.
Z internetových podkladů zpracoval Jiří
Němec

Hurá do školy
Dnešním dnem končí letní prázdniny. Přesto, že v naší žerotínské
škole se vše dolaďuje na zítřejší
slavnostní zahájení školního roku,
udělala si její ředitelka, Mirka
Trokanová na mě čas a po dvou le-

tech, kdy jsme do zpravodaje dělali rozhovor, je určitě znovu o čem
povídat.
Určitě víte, paní ředitelko, že letní,
dříve hlavní prázdniny byly do let-

ních měsíců zavedeny už před 229
lety a to nařízením Josefa II. ze dne
24. května 1786. Tehdy byly hlavní
prázdniny přesunuty ze září a října
na červenec a srpen. Poprvé hlavní
prázdniny začaly v červenci v roce
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1787. Jak proběhly ty letošní?
Pokud se týká mé osoby, měla
jsem pěkné prázdniny. Rodinnou
dovolenou jsme naplánovali s
manželem hned na začátek července. Čtrnáct dnů jsme strávili v
Třeboni a na Šumavě. Tam jsem
skutečně, jak se říká, vypnula a
nemyslela na nic jiného než radosti, které pobyt tam poskytoval.
Po návratu mi nastaly prázdniny
spíše pracovní, protože ve škole
jsme měli naplánováno několik
přesunů a rekonstrukcí. Budovali
jsme novou šatnu. Řemeslníci se
střídali jeden za druhým. Podle
harmonogramu to vše celkem klapalo a povedlo se.
Jaké novinky, nebo změny nastávají s příchodem nového školního
roku?
Jak už jsem říkala, děti se po
dlouhé době mohou těšit z nové
šatny. Každé bude mít svou vlastní skříňku, budou mít svůj vlastní
klíček na krku. Sama jsem zvědavá, jak to bude fungovat, jak se
tahle novinka uchytí. Dříve byla
šatna vlastně jen takový kout pod
schody a pár háčků na oblečení.
Nyní je k dispozici místnost, ve
které se děti mohou v klidu přezout, převléknout.
Další změny se odehrály v prvním
patře. Z původní ředitelny a sborovny jsme udělali takovou mini
učebnu spojenou s hernou a knihovnou. Vznikla tak multifunkční
prostora s novou tabulí, novým
nábytkem. K hračkám budou mít
děti přístup odpoledne, po vyučování. Z místnosti ve které byla
původně družina, jsme udělali novou ředitelnu a sborovnu. Tam se
přesunulo vybavení z původního
místa.
A jaké změny nastávají z dalších
hledisek?
Zásadní změnou je fakt, že jsme
se po dlouhé době vymanili z výjimky. Nemáme už výjimku z po-
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čtu žáků. Máme jich nyní tolik, že
jsme se stali v tomto ohledu plnohodnotnou školou a obec již nemusí doplácet mzdy učitelů.
Je to díky, jak bych tak řekl, populační iniciativě mladých rodičů?
Ne jenom. Podařilo se nám získat
více žáků přespolních, konkrétně
z Hnojic.
Je to kvůli dopravě, nebo má naše
škola tak dobrý kredit?
Už dříve jsme měli ve škole několik žáků z Hnojic. Zkušenosti jejich rodičů s naší školou byly evidentně pozitivní a svou zkušenost
si nenechali pro sebe. Líbí se hlavně to, že naše škola má takový až
rodinný charakter. Malý kolektiv,
individuální přístup, to zřejmě v
rozhodování, kam děti dát, hraje
svou roli.
Když se tedy dosáhlo toho zrušení
výjimky, kolik vlastně dětí nyní
škola má?
Letos je silný ročník prvňáků. Je
jich osm. K tomu pět druháků,
takže v téhle třídě je třináct dětí.
To je fajn. A ve druhé třídě jsou
spojeny třetí, čtvrtý a pátý ročník.
Z toho jsou jen dva páťáci. Celkem
máme dvacet pět žáků.
Jsou nějaké změny v pedagogickém sboru?
Jsme tři. Paní učitelka Marie Slimaříková letos zdárně dokončila
vysokoškolské vzdělání na první
stupeň základní školy. Nyní tedy
máme tři plnohodnotné učitele.
Mimo ni je zde Zdeněk Josefčuk,
učitel, zkušený pedagog a praktik z Olomouce a já. Pan Josefčuk
učí starší ročníky, já mám první a
druhou třídu a paní učitelka Slimaříková učí v mé třídě prvouku
a výchovné předměty, a starší děti
učí vlastivědu, přírodovědu, výtvarku a pracovní předměty.
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Takže nyní již neučí jeden kantor
ve své třídě všechny předměty, ale
máte zavedenou rotaci, což si myslím, je pozitivní posun.
Určitě. Je to dáno i tím, že paní
učitelka Slimaříková je hodně
zaměřená na přírodu a výtvarné
předměty, kdežto pan učitel Josefčuk je více na hudební výchovu.
Hraje na housle, které využívá nejen v hodinách hudební výchovy.
Jaké akce máte v plánu v nastávajícím školním roce?
První větší akcí bude naše tradiční účast na podzimní pěstitelské
výstavě v kulturním domě. Dále
nebude chybět též tradiční vánoční jarmark. Ten se rovněž osvědčil
a vždy přiláká takřka celou vesnici. Součástí jarmarku je vždy
i možnost posedět a dát si horký
čaj. Dále se budeme účastnit zpívání koled u vánočního stromu.
Děti budou zpívat za doprovodu
kytary a houslí.
Další větší akcí by mohlo být divadlo. Rádi bychom secvičili nějakou pohádku, ve které by zaznělo
hodně písniček. Pracovat na tom
začneme už nyní a představit bychom se s ní chtěli někdy na jaře.
A pokud to finanční situace rodičů
dovolí, rádi pojedeme na školu v
přírodě, která je takovým vyvrcholením celého školního roku. Děti
na ní zúročí svou celoroční práci.
Zdokonalí vše, co se během roku
naučily a také upevní vztahy, což
je neméně důležité. Minulé školy
v přírodě byly vždy velice zdařilými akcemi s pozitivním dopadem.
Co byste chtěla čtenářům sdělit na
závěr našeho rozhovoru?
Nedávno jsem četla článek s názvem: Malotřídky jsou otloukánci,
zabývající se neoprávněně vžitým
názorem, že vesnická škola je méněcenná, že se v takové škole naučí
děti míň, než v těch velkých. To je
ovšem zcela mylný názor. Jednou
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z příčin těch názorů je domněnka,
že malá škola je hůře vybavená.
Musím říct, že my máme, co se
týká učebních pomůcek vybavení
na velice dobré úrovni. Například,
v každé třídě máme interaktivní
tabule. Mnohem důležitější je ale
fakt, že děti si z naší školy odnášejí mnohem více v oblasti mezilidských vztahů. Dokážou si navzájem pomoct v různých věkových
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skupinách a vnímají mnohem lépe
celou škálu sociálních dovedností.
Také si myslím, že super vybavenost ještě nezaručuje, že školní zařízení je zároveň lepší, než jiné.
My si právě zakládáme na tom, že
jsme rodinná škola. Důležité je,
aby děti nechodily do školy se strachem a nebyly traumatizovány.
Já sama se snažím k těm prvňáč-
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kům být laskavá a vlídná. Snažím
se, aby se děti nebály se na cokoliv
zeptat. Nevytvářím v nich pocit,
že učitel je jejich nějaký nadřízený, ale je spíše pomocník, který
jim vždy pomůže a poradí. A chtěla bych, aby i rodiče to tak brali.
Doufejme, že tomu tak bude. Přeju
úspěšný školní rok Vám, kolegům
i dětem a děkuji za rozhovor.
Jiří Němec

Setkání Hanáků – festival krojů, tanců, písní a tradic
Stovky členů národopisných tanečních a hudebních souborů v
hanáckých krojích se představí
během Setkání Hanáků s hejtmanem Olomouckého kraje ve středu
28. září 2016 v Olomouci. Šestý
ročník akce nabídne kromě krojovaného průvodu městem či vystoupení jednotlivých hanáckých
souborů také vítání Marie Terezie
v největší vojenské pevnosti na
Hané, krojovou poradnu, speciální litovelské pivo Hanák, vystoupení Hradišťanu s Jiřím Pavlicou
nebo Vojenského uměleckého souboru Ondráš.
VI. Setkání Hanáků s hejtmanem
Olomouckého kraje se uskuteční ve středu 28. září 2016 v Olomouci, kam po Velké Bystřici,
Doloplazech, Tovačově, Prostějově
a Zábřehu doputoval festival hanáckých tradic. Program ale začíná už o den dříve, kdy od 19:30
na olomouckém Horním náměstí
svůj tanečně-hudební program
O zbojníkovi představí Vojenský
umělecký soubor Ondráš z Brna.
Účinkovat v něm bude téměř stovka tanečníků, hudebníků a zpěváků.
Přímo ve středu 28. 9. pak Olomoučany probudí dechovky v ulicích města, jedna bude vyhrávat
také přímo z historické tramvaje.
Samotné Setkání Hanáků začne v
9 hodin ráno lidovými zpěvy Ha-

náckého mužského sboru Rovina a mší v kostele sv. Michala s
účastí krojovaných Hanáků. V 11
hodin vyjde z Korunní pevnůstky
průvod Hanáků.
Na Horním náměstí pak před
hlavním podiem proběhne slavnostní zahájení s pozdravy hejtmana Olomouckého kraje Jiřího
Rozbořila, senátora Parlamentu
ČR Martina Tesaříka a primátora
Statutárního města Olomouc Antonína Staňka. Po naražení prvního soudku speciálního litovelského piva Hanák a společné písni
všech krojovaných Hanáků se začnou jednotlivé hanácké soubory
představovat na Dolním náměstí.
Jedním z hlavních bodů dramaturgie letošního Setkání Hanáků
s hejtmanem Olomouckého kraje
bude od 14 hodin Uvítání Marie
Terezie na Hané, v němž do Olomouce císařovna zavítá na návštěvu vojenské pevnosti. Téměř
stovka krojovaných účinkujících z
celé Hané ji pozdraví jedinečným
tancem „cófavá“ a současně přesvědčí, že i „v Holomóci na placi só
tam vojáci“. Na hlavní scéně pak
bude následovat přehlídka dětských i věkem zralých zpěváků lidových písní a koncert ojedinělého
hudebního seskupení Hradišťan s
Jiřím Pavlicou.
Záměrem letošního ročníku Setkání Hanáků je pozvat do Olo-

mouce nejen členy národopisných
souborů a muzik, ale v rámci
kampaně „Přijďte v kroji“ se setkat také s patrioty z celého regionu, kteří Hanou za svůj domov
považují a mají doma ještě původní kroj, byť nekompletní. Pokud dorazí tito Hanáci v lidovém
oděvu do informačního stánku na
Horním náměstí, získají stylovou
odměnu a atraktivní poukázky od
partnerů akce. Navíc pro ně bude
po celý den otevřena krojová poradna, kde se zájemci dozví, jak o
kroj pečovat.
Součástí festivalu Hanáků bude
také farmářský trh a nabídka
tradičních rukodělných výrobků,
komentované prohlídky expozice o Hané ve Vlastivědném muzeu Olomouc, speciální program
v Pevnosti poznání nebo krátká
inspekční návštěva Marie Terezie ve vojenském ležení v Korunní
pevnůstce.
VI. Setkání Hanáků s hejtmanem
Olomouckého kraje pod záštitou
Ing. Jiřího Rozbořila, hejtmana
Olomouckého kraje a doc. Mgr.
Antonína Staňka, Ph.D., primátora Statutárního města Olomouc,
pořádá Hanácký folklorní spolek
za významné finanční podpory
Olomouckého kraje a za podpory
Statutárního města Olomouc.
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Odpadnutí
cvičebních hodin

Společenská
kronika
Narodili se:
Eliška Kunstová

Tělocvičná jednota Sokol Žerotín
oznamuje odpadnutí cvičebních
hodin oddílu sokolské všestrannosti z důvodu školení cvičitelů, a
to ve dnech 17. září 2016, 8. října
2016 a 22. října 2016.

Vítáme ji do svazku obce
Jubilanti:
Jarmila Vránová 90 let
Antonín Slezáček 91 let

Tomáš Hrubý

Do dalších let přejeme hodně zdraví a spokojenosti

Historie obce Žerotín na pokračování
IX. Tělocvičná jednota Sokol Žerotín
Začátky, období meziválečného období a po 2. světové válce
K oficiálnímu založení jednoty došlo 10. prosince 1899. Je to jedna
z nejstarších sokolských jednot v
olomouckém okrese, ba dokonce v
celém Olomouckém kraji.
V roce 1901 probíhaly přípravy
na IV. všesokolský slet v Praze. V
roce 1907 byla založena sokolská
jednota ve Štěpánově. Do té doby
cvičili štěpánovští občané v Žerotíně. V roce 1912 se dorostenci a
muži zúčastnili VI. všesokolského
sletu. Ovšem z důvodu vypuknutí
1. světové války v roce 1914 byly
zastaveny přípravy na další všesokolský slet. V roce 1919, tedy po
skončení 1. světové války a založení samostatného československého státu, došlo v Sokole Žerotín ke vzniku odboru žen, což bylo
pro konzervativní vesnici jako Žerotín něco nevídaného. Je ovšem
třeba dodat, že v té době docházelo k emancipaci žen a ve stejné
době bylo v celém Československu
uzákoněno volební právo žen. V
roce 1920 dochází k zahájení příprav na všesokolský slet. Roky
1922–1924 byly ve znamení zisku
pozemků v důsledku probíhající

pozemkové reformy. V roce 1925
dochází k úpravě hřiště za Čoukovým sadem. V roce 1928 Sokol Žerotín inicioval sbírku na postavení
pomníku padlým ve světové válce.
V roce 1935 získal Sokol Žerotín
pozemky ke stavbě sokolovny a
zřízení letního cvičiště. Bohužel,
výstavba nebyla realizována z důvodu vypuknutí 2. světové války.
V roce 1937 se uskutečnila tryzna
k uctění zesnulého prezidenta T.
G. Masaryka. V roce 1938 došlo
k všeobecné mobilizaci obyvatelstva. Z naší jednoty narukovalo
25 Sokolů. Členové naší jednoty
byli pověřeni vojenskou správou
střežením železničních mostů
mezi stanicemi Štěpánov – Střeň.
Naše jednota se také zúčastnila X. všesokolského sletu. V roce
1941 došlo výnosem zastupujícího
říšského protektora Reinharda
Heydricha ke zrušení ČOS (byla
tak zastavena i činnost žerotínské
TJ). Během války zahynulo 7 žerotínských Sokolů.
Po osvobození obce a celého Československa v roce 1945 došlo k
obnovení činnosti Sokola Žerotín.
V roce 1948 byl plán na stavbu
sokolovny pozměněn na plán vý-

stavby kulturního domu. Uskutečnila se sbírka mezi občany, ve
které bylo celkem vybráno 206
500 Kčs. Stavba kulturního domu
se neuskutečnila v důsledku znehodnocení finančních prostředků
měnovou reformou z roku 1953.
V tomto roce se žerotínští Sokolové zúčastnili XI. všesokolského
sletu, který byl na dlouhou dobu
posledním sletem (tyto slety byly
nahrazeny spartakiádami a další
všesokolský slet se uskutečnil až
v roce 1994).
Období jednotné tělovýchovy
V roce 1951 došlo ke generační
výměně ve vedení Sokola Žerotín. Vedoucím Tyršova odznaku
zdatnosti se stává dr. Antonín
Drešl, který byl významným československým vzpěračem a dlouholetým trenérem československé
státní reprezentace. V této době
sloužila jako tělocvična bývalá
mlékárna, později se cvičilo v zámeckém velkém sále. V roce 1952
došlo za velkého přispění Sokola
Žerotín ke stavbě místního koupaliště. Zároveň v tomto roce došlo ke zrušení ČOS. V roce 1955
se naše jednota poprvé zúčastnila
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celostátní spartakiády a v roce
1957 došlo k vytvoření ČSTV,
který se stal symbolem jednotné
tělovýchovy v tehdejším Československu.
V roce 1962 byl předsedou Sokola
Žerotín zvolen pan Ladislav Krejčí. Tuto funkci zastával až do roku
1990. V roce 1968 byl položen základní kámen kulturního domu,
který byl konečným uskutečněním dlouholetých snah Sokola o
vytvoření kulturně-společenského
a sportovního zázemí v obci. Kulturní dům byl dokončen v roce
1975, a to za velkého přispění členů místního Sokola. Po této stavbě následovala stavba tenisových
kurtů. Tenisové kurty byly dostavěny v roce 1977.
V 50. a 60. letech fungují oddíly
házené a odbíjené. Od roku 1977
začíná fungovat oddíl tenisu, od
roku 1979 i oddíl stolního tenisu.
V červnu 1979 proběhl šachový
turnaj. Do roku 1990 probíhala
bohatá kulturní a sportovní činnost v jednotě a v obci, mj. slavnost kácení máje.
V roce 1991 došlo ve vedení jednoty ke generační obměně. Novým
předsedou Sokola Žerotín se stává
Jaromír Křivák. Zaniká oddíl odbíjené, vzniká oddíl karate, oddíl
stolního tenisu pokračuje ve své
činnosti a probíhá cvičení žactva.
V roce 1992 zaniká po roční činnosti oddíl karate, je vybudována
posilovna za 30 000 Kčs, pro nedostatek cvičenců došlo k přerušení
cvičení žactva, funguje cvičení žen
(pravidelně cvičí 20–25 žen), byly
uspořádány hody a dětský den. V
roce 1993 proběhly 2 plesy, hody,
nadále pokračuje činnost cvičení žen a oddílů tenisu a stolního
tenisu. V roce 1994 se uskutečnil
turnaj ženatí vs. svobodní, který
skončil výsledkem 4:2. Koná se
dětský den, hody, pokračuje činnost oddílů tenisu a stolního tenisu a cvičení žen. V letech 1995 a
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1996 pokračuje činnost cvičení žen
a oddílů tenisu a stolního tenisu.
Koná se ples, lyžařský zájezd, dětský den, je vyvíjena brigádnická
činnost. Do řídící činnosti jednoty
se nepodařilo zapojit mladší členy TJ. Činnost jednoty byla také
poznamenána nemocí dlouholetého předsedy a obětavého organizátora pana Ladislava Krejčího.
28. března 1997 zemřel po dlouhé
nemoci dlouholetý významný činitel jednoty a obce pan Ladislav
Krejčí. S jeho odchodem se uzavírá kapitola, v níž byl Sokol součástí jednotné tělovýchovy. Další
výraznou osobností jednoty a obce
Žerotín v té době byl řídící učitel
žerotínské školy v 60. a 70. letech
pan Josef Hajkr. Činnost jednoty
ustává. Oddíl stolního tenisu funguje nezávisle na jednotě (účastní
se soutěží, pořádá turnaje), stejně
tak rekreační aerobic žen. Nezájem členské základny, absence
cvičitelů a časové zaneprázdnění
činovníků přinutilo předsedu Sokola Jaromíra Křiváka k podání
návrhu o rozpuštění jednoty a převedení veškerého majetku na obec
Žerotín. Tento návrh byl rozdílem
jediného hlasu zamítnut, s tím, že
na nejbližší valné hromadě (tj. na
schůzi veškeré členské základny)
bude sestaven nový výbor, který
odvrátí zánik jednoty.
Nové zítřky
2. května 1998 se konala valná
hromada, na které byl zvolen nový
výbor. Funkce předsedy byla nahrazena funkcí starosty. Novým
starostou se stal Radek Hrubý.
Byl odhlasován návrat do České
obce sokolské (ČOS) a schválen
program na nadcházející období,
který měl vyvrcholit oslavou 100
let TJ Sokol Žerotín. 14. června
1998 se uskutečnil dětský den a
23. října 1998 byla v Praze schválena registrace jednoty v ČOS.
15. ledna 1999 se konal sokolský
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ples. 11. února 1999 se konalo vystoupení divadla Járy Cimrmana
v MKZ Uničov. Herci se setkali s
krojovanou delegací naší jednoty
a stali se čestnými členy naší sokolské jednoty. 19. března 1999
se Sokol Žerotín stal v Brně amatérským mistrem České republiky
ve stolním tenise žen. 24. dubna
1999 se uskutečnila společná brigáda žáků ZŠ, MŠ, myslivců a Sokolů. 13. května 1999 byla zahájena činnost oddílu malé kopané.
Začátkem nového tisíciletí se znovu začala rozvíjet činnost jednoty.
Členská základna v současnosti
čítá 44 členů. Současným starostou jednoty je pan Vladimír Bajer.
Vliv Tělocvičné jednoty Sokol Žerotín na dění v obci a její dějiny
je nezanedbatelný. V současnosti
se jedná o jediný fungující spolek
v obci, který pracuje s dětmi a
mládeží. Členové jednoty se taktéž dlouhodobě politicky angažují
v rámci komunální politiky. V letech 2006 a 2014 se voleb do zastupitelstva obce účastnilo stejnojmenné uskupení (Sokol Žerotín),
které bylo složeno nejen z členů
TJ Sokol Žerotín, ale i z dalších
osobností naší obce. V obou případech toto uskupení volby vyhrálo. Společně s lidovci jde o hlavní
politickou sílu v zastupitelstvu
obce s vlivem na volbu nejvyšších
představitelů obce. Ovšem, spíše
než o jednotlivá politická uskupení jde v naší maličké obci spíše o
názory jednotlivých zastupitelů
na chod obce. Vztahy mezi obcí a
TJ jsou velmi dobré. Předsedové
MNV v letech 1963–1990 (tj. Jaroslav Zpěvák a Ladislav Krejčí)
byli vysokými funkcionáři Sokola
Žerotín.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ!
Tomáš Hrubý

