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Jak dopadly komunálky?
Stejně jako v celé republice i u
nás proběhly ve dnech 5. a 6. října
volby do zastupitelstva obce. V tu
chvíli bylo v Žerotíně 374 oprávněných voličů, kterým byl doručen
seznam kandidujících seskupení.
K volbám se dostavilo 209 voličů,
kteří svými hlasy rozhodli takto:
Zvolenými členy zastupitelstva se
stali
Za volební stranu č. 1 ZA ŽEROTÍN Vladimír Motáň a David
Fryblík
Za volební stranu č. 2 KDU-ČSL
Jan Hubáček a Pavel Janíček

Za volební stranu č. 3 SOKOL ŽEROTÍN Jarmila Capková, Lada
Sejáková a Vojtěch Motáň
Vladimír Motáň (128 hlasů)
David Fryblík (67 hlasů)
Jan Hubáček (137 hlasů)
Pavel Janíček (85 hlasů)
Jarmila Capková (132 hlasů)
Lada Sejáková (111 hlasů)
Vojtěch Motáň (95 hlasů)
Robert Venský (74 hlasů)
Po zvolení odstoupil pan Pavel Janíček, kterého nahradil další v po-

řadí, a sice pan Robert Venský.
Ten se také po složitém jednání
stal novým předsedou obecního
zastupitelstva. Místostarostou se
stala paní Jarmila Capková.
Zastupitelstvu v čele s paní Capkovou, které „úřadovalo“ předchozí čtyři roky, děkujeme za práci
a novému zastupitelstvu, v čele
s panem Venským, přejme hodně
zdaru a splnění vytýčených cílů.
Ze zápisu o výsledku voleb zpracoval Jiří Němec

„Vládnout“ nám bude Robert Venský
Tak nám vyměnili starostu. S tím
novým se samozřejmě znám a tak
nebyl problém zprostředkovat povídání o očekáváních v jeho nové
pozici i vám.
Rozdělení funkcí v nově zvoleném
zastupitelstvu se nerodilo snadno.
Navíc vy jste se stal členem zastupitelstva z pozice prvního náhradníka až poté, co odstoupil pan
Janíček. Jak se přihodilo, že jste
nakonec v čele?
Především bych chtěl poděkovat
voličům za hlasy, které mi dali. Jelikož paní Capková ve funkci nechtěla pokračovat, hledal se nový
starosta. Postupně byli oslovováni
členové zastupitelstva podle počtu hlasů, které u voleb obdrželi.
Vzhledem k tomu, že zastupitelé
s větším počtem hlasů nabídku na
funkci starosty nepřijali, byl jsem
osloven já, zda bych tuto funkci
vykonával.
A co bývalá starostka, paní Jarmila Capková? Proč ta nechtěla pokračovat v roli starostky? Většina
občanů byla přesvědčená, že když
kandiduje, bude ve funkci pokra-

čovat.
Skutečně nechtěla. Už je babičkou, chce se starat o vnoučata,
chce si tuhle novou roli užít, a proto náročnou pozici opustila ve prospěch své rodiny. Ovšem z pozice
místostarostky a nabytým dlouholetým zkušenostem, mi, doufám,
bude hodně pomáhat a radit.
Už z dřívějšího rozhovoru víme, že
jste vášnivým sběratelem rádií, že
provozujete meteostanici a do obecní kroniky dodáváte každoročně
přehled o hydrometeorologických
podmínkách u nás. Řekněte něco
o sobě. Kolik je vám let, zda jste
ženatý a máte děti. Jaký je váš
vztah k Žerotínu.
Mám 44 let, v Žerotíně s přítelkyní bydlíme od roku 2004, děti
nemáme. Můj vztah k Žerotínu je
srdečný. Můj dědeček pocházel ze
Žerotína, a tak jsem se takovým
obloukem vrátil zpět. Já jsem zde
prožil i kus svého dětství. Trávil jsem zde u prarodičů nejedny
prázdniny.
Jak jsou rozděleny další funkce
v sedmičlenném zastupitelstvu?

Dříve
bylo
zastupitelstvo
devítičlenné, nyní tedy máme o
dva členy méně.
Tak starosta a místostarosta jsou
jasní, o těch jsme už mluvili. Dále
jsou to členové výborů. Výbory
jsou rozděleny takto:
Finanční: předseda: p. David
Fryblík, členové: p. Jan Hubáček
a p. Lada Sejáková
Kontrolní: předseda: p. Vojtěch
Motáň, členové: p. Lada Sejáková
a p. Vladimír Motáň
Životní
prostředí:
předseda:
Vladimír Motáň, členové: p. David
Fryblík a p. Jan Hubáček
Sociální: předseda: p. Lada Sejáková, členové: p. Vojtěch Motáň a
p. David Fryblík
Sport a kultura: předseda: p. Jan
Hubáček, členové: p. Vojtěch Motáň a p. Vladimír Motáň
Uplynulé volební období na leckoho působilo takovým, řekněme
udržovacím způsobem. Dodělala
se kanalizace, ale žádná další významnější investiční akce se neuskutečnila. Územní plán je jedna
věc, ale realizace pak druhá. Je
jasné, že se vše odvíjelo od získa-
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ných dotací a to je, jak víme, vždy
běh na dlouho trať. Jsou připravené nové investice v obci? Co by
se za příští čtyři roky mělo v obci
změnit?
Uplynulé volební období nebylo
v žádném případě udržovací. Po
kanalizaci zde nebyly připraveny
žádné projekty k realizaci. Mimo
kanalizace byly získány dotace na
separaci odpadu, opravy místních
památek, věžních hodin apod.
Pro naše nové volební období je
připraven projekt na nové chodníky, osvětlení a je dojednána
s Olomouckým krajem výstavba
nové kanalizace. V příštím
roce bude dokončen projekt na
zasíťování nových domů směrem
na Hnojice. Snad již v příštím
roce Olomoucký kraj bude realizovat opravu komunikace v obci,
jejíž součástí bude i dešťová kanalizace, která by pak měla odstartovat realizaci rekonstrukce
chodníků a osvětlení. Právě proto

Žerotín

z tohoto místa žádám spoluobčany, aby během stavebních prací
byli shovívaví s vědomím toho, že
po dokončení všech těchto plánovaných staveb se kvalita bydlení
v naší obci opět významně zvýší.
A jak to vypadá s výstavbou nových domů? Vím, že se plánovala
na výjezdu z obce směrem na Hnojice a na Krnov, ale vše, zdá se,
usnulo?
V současné době je dokončován
projekt na zasíťování 12 rodinných domů v lokalitě směrem na
Hnojice.
Bohužel vypracování
takového projektu není ze dne na
den. Po vydání stavebního povolení budeme žádat o dotace a pak
realizovat zasíťování pozemků.
Následně nebo již současně bude
možné parcely pro výstavbu prodávat. Pozemky pro tuto výstavbu
jsou ve vlastnictví obce. Výkup
pozemků provedlo ještě předmi-
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nulé zastupitelstvo obce. Dále
jsou v obci pozemky pro výstavbu,
které jsou majetkem soukromých
vlastníků a je na nich zda z nich
vytvoří stavební pozemek nebo ho
za účelem výstavby prodají. Například stavební parcela na výjezdu z obce na Krnov po levé straně.
Prakticky už deset let je ta parcela pro stavbu, ale nic se tam do
dnes neděje.
Tak, pane starosto, ať se vám a
vašim kolegům v zastupitelstvu
práce daří, ať je za vámi vidět a
spokojeni jste nejen vy, ale i občané naší obce. Děkuji za rozhovor.
Také děkuji a jménem všech pracovníků obecního úřadu i zastupitelů přeji všem občanům naší obce
krásné a pohodové vánoční svátky, pevné zdraví a mnoho pracovních i osobních úspěchů v příštím
roce.
Jiří Němec

Dětské hřiště
Určitě jste si jí všimli a někteří už i
stihli některá její zařízení vyzkoušet.
Na místě, kde roky stálo pár starých ovocných stromů, kousek od
bývalé hasičské zbrojnice, náhle
začalo růst jakési podivné hřiště.
Takové ani jen pro malé, ani jen
pro velké. Prostě přírodní posilovna pro všechny. Ta vyrostla v křižovatce výjezdu z obce na Šternberk a odbočky na Krnov.
Nevím, je to jen můj pocit, že je jen
dobře, že něco takového vzniklo,
jen si nejsem jist oním umístěním
u silnice, kterou skoro co minutu
projede nějaký kamion. Já vím, že
míst v majetku obce vhodných pro
takový bohulibý počin moc není,
zvláště takových, která by byla
stále na očích a nelákala k vanda-

lismu. I to se ale dnes, díky kamerovým systémům, už dá řešit. Až
bude přírodní (tedy moc přírodních
prvků herna nenabízí, spíše jde o
kombinaci kovu a umělých hmot,
ale přírodní proto, že je umístěna
pod širým nebem, na travnaté ploše), tedy až bude za plotem, určitě
se stane místem, kde se vyřádí děti,
teenageři, ale i ti dříve narození. A
o to, myslím, šlo při schválení tohoto projektu především. Tak jen se
neostýchejte, cvičte a neničte.
Nový starosta obce, pan Robert
Venský mi ochotně poskytl další
informace, které rád předávám:
Celková cena dětského hřiště byla
638 542,-Kč
Výše poskytnuté dotace byla
400 000,-Kč
Dotaci poskytlo ministerstvo pro

místní rozvoj, v programu „podpora rozvoje regionů“
Hřiště bylo realizováno firmou Tewiko systems s.r.o.
Na hřišti je vybudováno několik
herních a posilovacích prvků
Je zde:
kladina
vahadlová kovová houpačka
lanová pyramida 2,5m 3-14 let
kovová sestava
od 3 let
lanová dráha 20m
6-14 let
akrobatické kruhy od 14 let
Posilovací prvky:
Posilovací stroje jsou určeny pro
uživatele s min. výškou 140cm
Twister - slouží k procvičování
pružnosti a pohyblivosti pasu, je
vhodný k procvičování zádových
svalů. Zvyšuje celkovou pohyblivost těla.
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Serfař – umožňuje rozvinout a zachovat svalstvo pánevního pletence v oblasti břicha a bederní oblasti, dále umožňuje posílit stabilizaci
horních končetin.
Protahovadlo horních partií –
slouží k posílení svalů zadní oblasti
trupu a svalů ramenních, krčních
a prsních. Trénuje horní partie zádových svalů a svaly paží, zlepšuje
srdeční činnost a objem plic.
Posilování svalů v sedě – posílení svalů zadní oblasti trupu a svalů ramenních, krčních a prsních.

Žerotín

Návody jak posilovat jsou přímo
umístěny na posilovacích strojích.
Posilovací stroje obsahují pohyblivé části, proto je potřeba dbát zvýšené opatrnosti jednak při cvičení,
ale i pohybu okolo nich a zároveň
dodržovat provozní řád.
Na počátku roku 2019 bude dětské
hřiště ještě oploceno se vstupní
branou, a okolí hřiště bude osázeno zelení.
Jiří Němec
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Společenská
kronika
Jubilanti:
Jaroslav Gébl – 80 let
Stanislav Krejčí – 80 let
Anna Hejnarová – 85 let
Karolína Bartošová – 93 let
Josef Motáň – 80 let
Do dalších let přejeme hodně zdraví a spokojenosti
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Tradiční pěstitelská výstava
Stalo se již pravidlem, že s podzimními dny přichází v Žerotíně i
pěstitelská výstava. Ta letošní se
konala v sobotu a neděli 13. a 14.
října. Přesto že přes léto panovalo
velmi suché počasí, ovocným
stromům u nás moc neuškodilo.
Alespoň stoly plné nádherných
odrůd jablíček, mnohdy i obřích
jablek, hrušek, ořechů, hroznového vína a dalších plodů našich zahrad, tomu nasvědčovaly.

Jako každý rok, i letos výpěstky
doplnily ukázky nejrůznějších ikeban, výrobků z přírodních materiálů, kresby, fotografie a také dokumenty připomínající letošní sté
výročí vzniku republiky.
Samozřejmě, že nechyběla se svými výtvory naše škola a školka,
jejichž kompozice byla obzvláště
povedená.
V předsálí měli návštěvníci možnost dát si kávu, nebo čaj a k tomu

zakousnout chutný koláček nebo
jiné domácí pečivo. Též pivo domácí výroby od pana Trokana bylo
k mání a chutnalo skvěle.
Nezbývá než opět poděkovat
všem, kteří se aktivně podíleli na
zdaru výstavy a doufat, že i příští rok nás vystavovatelé příjemně
překvapí.
J. Němec

Svoz kovošrotu
Základní škola a mateřská škola
Žerotín uspořádala ve spolupráci s Tělocvičnou jednotou Sokol
Žerotín svoz kovošrotu, který se
uskutečnil v sobotu 22. září 2018.
Stejně jako v minulých letech, i letos se akce vydařila.

Velký dík patří zejména brigádníkům, kteří se podíleli na úspěšném zvládnutí celé akce. Chtěli
bychom touto cestou poděkovat
všem občanům obce, kteří se zapojili a věnovali kovový odpad. Dík
patří také Rolnickému družstvu

Žerotín za poskytnutí techniky.
Celkový výdělek ze svozu činí 11
180 Kč. Tyto finanční prostředky
budou znovu použity na činnost
Základní školy a mateřské školy
Žerotín.
Tomáš Hrubý

Historie obce Žerotín na pokračování
XV. Obec Žerotín v letech 1945–1950

V dnešním díle se podíváme na
dějiny naší obce od konce druhé
světové války do sloučení obcí Žerotín a Strukov v roce 1960.
Po druhé světové válce se Česko-

slovensko dostalo do sféry vlivu
SSSR (společně s dalšími zeměmi
střední a východní Evropy, ve kterých byly zaváděny komunistické
režimy).

V tomto období dochází k zakládání jednotných zemědělských
družstev (JZD). Již v období první republiky se objevila myšlenka svépomoci mezi drobnými a
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středními zemědělci. Ve 30. letech
se v obou obcích vytvořila mlátící
družstva, jež usnadnila svým členům výmlat obilí apod.
Žerotín byl osvobozen 6. května
1945. Během bojů zahynuli čtyři
příslušníci Rudé armády a tři němečtí vojáci. Zemřelí rudoarmějci
byli nejdříve pohřbeni na hnojickém hřbitově, později byly jejich
ostatky převezeny do společného
hrobu v Olomouci.
Z ilegality vystupuje Revoluční národní výbor. První schůze
se uskutečnila 7. května. Ze své
funkce starosty obce, kterou vykonával po celou dobu války, odstupuje pan Josef Růžička a Revoluční národní výbor se ujímá vedení
obce do řádných voleb v květnu
1946. Úkolem Revolučního národního výboru bylo zajištění zásobování obyvatel základními životními potřebami, ochrany skladů
obilí v zámku a v „Zádruze“, staral se též o majetek po německých
kolonistech a byl též v kontaktu
s velitelstvím sovětských vojenských jednotek. Předsedou MNV
byl zvolen Julius Kameníček, který byl později nahrazen Rudolfem
Kordinou.
Do oblasti Sudet, kde zůstaly
prázdné domy a zemědělské usedlosti po odsunutých Němcích, se
odstěhovalo několik rodin ze Žerotína a Strukova. Jednalo se hlavně o chudé a nemajetné lidi, dále
o zemědělské a pomocné dělníky a
podruhy apod.
Jedinou povolenou formací v zemi
byla Národní fronta Čechů a
Slováků. Veškerá opozice byla
zakázána. V rámci Národní fronty
byly povoleny Komunistická strana Československa, Československá strana národně socialistická,
Československá strana lidová a
Československá strana sociálně
demokratická. Na území Slovenska byly povoleny Komunistická

Žerotín
strana Slovenska a Demokratická
strana. Nebylo umožněno obnovení zejména pravicovým politickým
uskupením (např. nejsilnější prvorepublikové straně agrárníků či
národním demokratům). Hlavním
důvodem bylo spřažení některých
členů těchto stran s fašismem a
činnost těchto stran ve Straně národní jednoty v období druhé republiky.
Národním výborem byl vyhlášen
sběr munice, která se hojně nacházela na polích v okolí obce.
Došlo také k obnovení činnosti
místní sokolské jednoty.
V roce 1946 proběhla v obci
pozemková reforma. Bylo mnoho
polí, na kterých nikdo nepracoval.
Zůstaly po Němcích, kteří odešli
ze Žerotína, ale i po Němcích ze
Sudet. Pozemky byly rozděleny
mezi místní potřebné občany.
Někteří menší hospodáři přišli na
to, jak je neekonomické obhospodařovat pole kravkami, a proto
založili strojní družstvo a koupili
traktor. Předsedou družstva se
stal Adolf Krejčí.
Přistoupilo se k opravě kaple, která dostala při ústupu Němců na
konci války zásah granátem.
Ztroskotal pokus postavit v Žerotíně důstojný kulturní stánek.
Chyběly finance. Proto bylo rozhodnuto postavit koupaliště. Na
projektu začal pracovat místní rodák Ing. Joža Capka.
V květnu se konaly volby do národního výboru v Žerotíně. Voleb
se zúčastnily čtyři povolené strany Národní fronty. Volby vyhrála
Komunistická strana Československa se 153 hlasy, druhé místo
obsadila Československá strana
lidová s 82 hlasy, následovaná národními socialisty s 62 hlasy. Poslední skončili sociální demokraté
se 14 hlasy.
5. července se uskutečnila ustavující schůze patnáctičlenného
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národního výboru. Podle výsledků voleb byla rozdělena křesla
v národním výboru takto: Komunistická strana Československa,
jako vítěz voleb, získala 8 křesel,
Československá strana lidová a
Československá strana národně
socialistická každá po 3 křeslech
a Československá strana sociálně
demokratická 1 křeslo. Ve funkci
předsedy MNV pokračoval Rudolf
Kordina.
V roce 1947 je v obci zaveden rozhlas. Tím zanikla funkce obecního bubeníka, kterou do poslední
chvíle zastával Ladislav Kadlčík,
místní holič.
Začalo se s výstavbou koupaliště.
Obec postihla povodňová katastrofa. Z hor se valily proudy vody
a uprostřed vesnice bylo 20 cm
vody. Takovou vodu nikdo v Žerotíně nepamatoval. Musel být prokopán příkop, který začal odvádět
vodu z obce do Tepličky.
V roce 1948 trápilo místní špatné
spojení do Litovle, zejména pak
na nádraží do Střeně. V deštivých
obdobích, na jaře i na podzim,
kdy polní cesty byly rozbahněny,
muselo se objíždět velkým obloukem přes Strukov a Pňovice. Tato
objížďka nevyhovovala hlavně
při svozu cukrovky na střeňské
nádraží. Bylo vyvoláno jednání
mezi Pňovicemi, Strukovem a
Žerotínem s cílem dohodnout se
na společné stavbě silnice, která
by cestu do Pňovic zkrátila o cca
2 km. Náklady se měly dělit na
třetiny. Strukovští občané se však
na realizaci odmítli podílet, operovali s tím, že oni tuto komunikaci
nepotřebují. Nicméně žerotínští
se do budování nadšeně pustili.
Paradoxem bylo, že první, kdo
tuto komunikaci začal používat,
byli právě strukovští.
Vzniká nová organizace mládeže
- Svaz české mládeže. Předsedou
byl zvolen Štěpán Kobylka. Byla
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založena i pionýrská organizace
za vedení Václava Krejčího.
23. března se občané rozhodli za
zvon, který byl odvlečen nacisty,
pořídit nový.
V obci bylo 85 % drobných a středních zemědělců (tj. lidí, kteří hospodařili každý na výměře do 10
ha). Členové strojního družstva
měli tvořit základ nově zřizovaného JZD. Zakládajících členů tohoto JZD bylo 41.
20. října 1948 rezignoval Rudolf
Kordina na funkci předsedy MNV.
Byl nahrazen Adolfem Krejčím.
V roce 1949 dochází v rámci třídního boje k znárodňování a k posí-

Žerotín

lení vlivu komunistické strany ve
společnosti. Ruší se malé provozovny a vznikají komunální podniky.
V neděli 5. července se do Žerotína
sjelo mnoho žerotínských rodáků,
roztroušených po celé republice,
aby byli přítomni oslav padesátiletého výročí založení Sokola v Žerotíně. Tyto oslavy byly spojeny se
sjezdem rodáků.
Členové KSČ v Žerotíně zakládají
přípravný výbor pro založení JZD.
V roce 1950 pokračuje snaha o
rozšíření JZD. Zejména staří hospodáři a sedláci se bránili vstoupit do JZD. Nakonec byli zlomeni.
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Na jaře tohoto roku již mělo JZD
60 členů.
Byla odstraněna poslední došková
střecha v obci a byla nahrazena
střechou novou.
Ruší se matriky na farách a přecházejí pod národní výbory. Také
svatební obřady musí být nejprve
na úřadě a teprve potom, kdo si to
přeje, v kostele.
V obci byla založena mateřská
školka, hlavně pro matky pracující v JZD.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ!
Tomáš Hrubý

Beseda u kronikáře
Dne 9. října zavítali žáci 3. ročníku základní školy k panu Jiřímu Němci. Jaký byl důvod této
návštěvy? Seznámit se s historií
obce Žerotín. Děti se mimo jiné
dozvěděly o nejstarším stromě
v Žerotíně, o tvrzi, která zde stávala před zámkem, o stromořadí,
které vedlo k zámku, o zámeckém
parku
i višňovém sadu, o osudech zvonů
za války i o bažinách směrem na
Litovel, o původním názvu obce i
o významu „výmolu“. Obsáhlé a
poutavé vyprávění proložil pan
Němec obrázky, dobovými foto-

grafiemi a videozáznamy v počítači a také dětem ukázal, jak vzniká kronika dnes a jak byla psána
dříve.
Panu Jiřímu Němci velmi děkujeme za jeho ochotu a těšíme se
na další spolupráci.
Žáci 3. ročníku a Mgr. Růžena
Máčalová
Mimo tenhle článeček mi
paní učitelka poslala též
ukázku pracovních listů, do
kterých žáci vepisovali, co si
z besedy zapamatovali. Listy
jednak dokumentují, jakým

způsobem se děti také učí a hlavně
se jedná o milou připomínku školních let každého z nás. Rád pár
těchto pracovních listů zveřejňuji.
J. Němec
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Psí domov Pod křídly anděla
Dlouhé roky byla hrubá stavba, na
pohled honosného domu, stojícího
napravo od cesty ke starému mlýnu, prázdná. Jako každá neudržovaná stavba nezadržitelně chátrala a mnozí občané spekulovali, co
z toho nakonec bude, kdo to koupí
a že je takové stavby, ve které se
honí jen vítr, škoda. Až letos (nebo
už vloni?) došlo ke změně. Nenápadně, aniž to kdo pořádně zaznamenal, dostala budova svého
nového majitele a svůj nový smysl.
Takové využití téhle budovy by jistě nikdo nečekal. Ale dejme slovo
paní Zankerové Larise, která je
zakladatelkou i předsedkyní Spolku Zastavme Utrpení a vedoucí
Psího domova Pod křídly anděla,
aby nám objasnila ony změny.
Zastavme utrpení o. s. - Spolek
za práva zvířat a etické zacházení s nimi, bylo založeno dne 13. 4.
2011, avšak práce tehdy na o. s.
započala již v roce 2010 s nadějí,
že bude snadnější oslovit veřejnost a šířit osvětu na pomoc zvířatům v nouzi. Jsme nezisková
organizace, která je závislá na
darech. Jsme proti držení zvířat v
klecích, velkochovům s nedůstojnými podmínkami pro zvířata a
proti množení psů a koček bez PP,
sami jdeme příkladem a kastrujeme psy i kočky, děláme kastrační
programy. Štěňata a koťata od
nás mají kastraci v podmínkách
adopce.
Původní azyl v Křelově jsme přestěhovali do Žerotína okr. Olomouc a změnili název na: Psí domov Pod křídly anděla.
Proč Pod křídly anděla?
Andělé jsou pro nás symbolem
ochrany bezmocných i nemocných, víry v dobro a naděje na lepší zítřky.
Poskytujeme pomoc a umístění

týraným, starým, nesocializovaným, nechtěným nebo nemocným
psům a kočkám jako přechodný
domov, než je dáme jak po psychické tak i fyzické stránce do pořádku, vykastrujeme a poté hledáme vhodné umístění do adopcí. U
některých z nich z důvodu nemoci,
poruchy chování, agrese nebo pokročilého věku poskytujeme domov na klidné a důstojné dožití.
Zaměřujeme se také na převýchovu a umístění problémových psů
i těch v útulcích. Řešíme případy
týrání a zanedbání péče přímo z
majiteli zvířat. Pomáháme psům
s majiteli na ulici. Své svěřence si
do nových domovů vozíme sami.
Snažíme se o prosazení animoterapie v domovech pro seniory a léčebnách. První tři kocoury máme
v léčebně ve Šternberku. Jejich
pomoc si pacienti i vedení velmi
chválí tak doufáme, že i další zvířata od nás najdou podobné poslání i domov.
Proč jste si vybrali Žerotín?
Žerotín byl nejblíže našemu původnímu zařízení. Objekt nás zaujal svou rozlohou, přes 5.000 m
a umístěním v zeleni bez přímých
sousedů. I přes účelové oplocení
psi samozřejmě štěkají a je nám
jasné, že není nikomu příjemné,
neradi bychom narušovali sousedské vztahy, proto jsme vybírali
objekt mimo přímou zástavbu. Zatím jsme tady v takzvaném testovacím provozu, protože se náš projekt vymyká standardům a úřady
nemají přesná kritéria pro zařízení našeho typu, který není útulek
ani psí hotel, ale psí domov. Plníme postupně připomínky a úpravy
stavby dle příslušných úřadů.  
Jaký je rozdíl mezi psím útulkem
a vašim zařízením?
Rozdíl je velký. Jsme ojedinělý
projekt, který se snaží přistupovat

ke každému zvířeti individuálně,
podle jeho potřeb. Psy neseparujeme v zavřených kotcích jako je
tomu v útulcích, ale snažíme se je
resocializovat, začlenit do smečky
a naučit vše, co budou potřebovat
v nové rodině. Psy učíme chůzi na
vodítku, chůzi po schodech, jízdu i
nástup a výstup do auta, zvládání domácího prostředí bez ničení
zařízení, hygienické návyky, hromadné krmení, kontakt s kočkami, kontakt s dětmi apod. Prostě
vše, co by jim mohlo pomoct najít
adopci, kde budou právoplatnými
členy rodiny a ne jen živý alarm
venku proto, že doma by to nezvládli.
Pro ty, kteří jiné psy nemusí, nebo
jsou noví a teprve se začleňují,
máme 18 výběhů o rozměrech obdélníku 5x20 m s 24h. otevřeným
kotcem, kde má pes zateplenou
boudu s matrací uvnitř boudy i
venku pro odpočinek. Samozřejmě
jsou z nich psi denně vypouštěni
i do velkého výběhu přes 2.000 m
nebo brání na procházky do okolí.
Ti, kteří už se snesou s ostatními
jsou v budově- doma začleněni do
smečky, kde probíhá další fáze výcviku, přípravy na adopci.
Děláte i převýchovu?
Ano, zaměřujeme se na psy s poruchami chování, proto víme že
hlavní faktor agrese je frustrace z nedostatku pohybu, který je
pro každé zvíře nezbytný. Proto
se snažíme zapojovat psy do míčových her, přetahování, koupaní
v bazénu, běh u kola a koloběžky
nebo mushing- tažení tříkolky s
koly nebo lyžemi psím spřežením
nebo jednotlivcem. Změny v psím
chování jsou pak výrazně pozitivní, psi vyrovnaní a spokojení.
Co si máme pod názvem „Zastav-
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me utrpení“ představit?
Název evokuje leccos, ale pravda bude asi docela
jednoduchá? Když jsem vymýšlela v roce
2010 název, chtěla jsem, aby lidi
oslovil, nenechal pasivními, vytrhl a vyburcoval z nečinnosti. Protože utrpení zvířat je všude kolem
spousta a kdo jen nečinně přihlíží,
není o nic lepší než sám pachatel.
Naše motto zní:,, Záchranou jednoho zvířete nezměníme svět, ale
tomu zvířeti změníme svět už navždy...“
A o to nám jde. Člověk chybuje a
ubližuje, ale zase jen člověk může
napravit a zachránit“.
   Bohužel jsou stále tací, kteří si myslí, že jich se to netýká,
ale omyl je to vizitka společnosti,
nás všech jak se chováme k sobě a
k živým tvorům vůbec.
Existují pod vaší gescí ještě jiná
místa v republice, se stejnou, či jinou náplní činnosti?
  
Bohužel ne, alespoň zatím ne. Pokud by se našli další štědří sponzoři jako anděl a patron tohoto projektu pan MUDr. Růžička, mohlo
by se otevřít další takové centrum
v republice, ale to by se muselo zapojit více sponzorů. Jsme nezisková organizace, závislá na darech a
takový projekt je velmi nákladný,
takže zatím je to v nedohlednu.
Ale neztrácíme naději, snad si lidé
uvědomí, jak jsou takové projekty
potřebné a pomáhají těm, kteří si
sami o pomoc říci nemohou.
Jak se mohou občané na činnosti
spolku podílet?
Možností je spousta. Adopcí, dočasnou péči, kde poskytujeme pejskovi vše, včetně misek, krmení,
pelíšku, vodítka a dočaskář jen
zázemí, lásku a péči. Jako v původním psím domově v Křelově,
bude i tady v Žerotíně, možnost
veřejného venčení a výletů s našimi pejsky. Přes týden i o víkendu,
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dle domluvy. Dále uvítáme pomoc
dobrovolníků s úklidem výběhů,
finanční dary, materiální dary:
granule a konzervy psí i kočičí,
stelivo, mražené maso na polévky v zimním období, kdy vaříme
2x denně, rýži, těstoviny, čistící a
prací prostředky, použité deky a
prostěradla, matrace kostky, igelitové pytle, sací podložky pro štěňata a další.
Během poslední návštěvy prezidenta republiky, pana Miloše Zemana v Olomouckém kraji se u vás
objevila na návštěvě prezidentova
manželka. Můžete o téhle návštěvě
něco povědět?
Ano, naši přátelé a sponzoři manželé Zedníkovi z firmy Nutrend
D.S., a.s. se s prezidentským,
manželským párem znají. A když
paní Zemanová slyšela o našem
projektu psího domova, projevila
zájem podívat se, jak fungujeme.
Původní návštěva byla plánovaná
na jednu hodinu, ale nakonec u
nás se svou asistentkou a zástupkyněmi Olomouckého Magistrátu
strávila přes 2,5 hodiny a bylo to
velmi příjemné. Byli jsme mile
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překvapeni jak hezký vztah má
ke zvířatům a jak je skromná a tichá. Následně jsme byli manžely
Zemanovými pozváni i na hrad.
Jsou to velmi příjemní lidé.
Závěrem bych chtěla jménem
Spolku Zastavme Utrpení říci, že
bychom byli rádi, aby nás občané
Žerotína brali jako přínos obci a
ne negativní element. I z tohoto
důvodu, bychom chtěli dělat pravidelně dny otevřených dveří pro
veřejnost, pro místní děti, aby věděly jak se chovat ke zvířatům i
v případě napadení psem, a také
aby lidé viděli, jak fungujeme. Samozřejmě, pokud budeme vědět,
rádi poradíme i co se týká výchovy
vašich čtyřnohých přátel.
Těšíme na spolupráci a všem občanům Žerotína přejeme krásné
prožití vánočních svátků a mnoho
štěstí i zdraví v Novém roce 2019.
Děkuji za rozhovor a vše dobré
v příštím roce přeji i já Vám.
Jiří Němec

Paní Zemanová na návštěvě Psího domova
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VÁNOCE: Původ, zvyky a tradice
Vánoce (z něm. Weihnachten svaté noci) jsou v křesťanské tradici
oslavou narození Ježíše Krista.
Spolu s Velikonocemi a Letnicemi patří k nejvýznamnějším
křesťanským svátkům, slaví od
25. prosince do první neděle po
6. lednu. 25. prosinec jako datum
Kristova narození uvádějí někteří křesťanští teologové již ve
3. století a oslava tohoto narození
je dosvědčena poprvé v Římě kolem roku 336. Všeobecně se Vánoce v církvi slaví od 7. století.
V Česku je však za vrchol Vánoc považován Štědrý den,
24. prosinec, coby předvečer
samotné slavnosti, do Vánoc
je někdy zahrnována i doba
adventní,
která
Vánocům
předchází. K Vánocům se pojí
nejrůznější tradice, k nimž se řadí
vánoční stromek, jesličky (betlém), vánoční dárky, které nosí
Ježíšek, či vánoční cukroví; některé z těchto tradic pocházejí již
z předkřesťanských dob a souvisí s oslovou slunovratu, který na
tyto dny též připadá. V současné
době se však původní, náboženský
význam Vánoc vytrácí a Vánoce se považují i za jeden z nejvýznamnějších občanských svátků.
Zvyky
Betlém neboli jesličky
V roce 1223 postavil v italské
Umbrii jáhen Giovanni Bernardone, později světec známý pod
jménem František z Assisi, první jesličky. V poustevně v horské
jeskyni postavil žlab, založil ho
krmivem a přivedl k němu živého oslíka a vola. U jeslí pak
jako u oltáře v noci sloužil štědrovečerní mši - první „půlnoční“.
První český betlém představili veřejnosti jezuité v roce 1560 v kostele sv. Klimenta V Praze. Byly
první nejen v Čechách, ale i v celé

střední Evropě. Neví se, jak přesně
vypadaly, ale podle dochovaných
záznamů měly velký úspěch, takže
se zvyk stavět jesličky brzy rozšířil.
Základní figurky jsou Ježíšek
v jeslích, Marie a Josef, oslík a vůl,
pastýři se stády oveček a postavy tří králů - mudrců z Východu.
Betlémy bývají u nás zasazovány
do krajiny podle místa vzniku.
Stavění betlémů bývalo nejrozšířenějším vánočním zvykem až do
19. století, kdy se novým symbolem Vánoc stal vánoční stromek.
Vánoční strom
Vánoční stromeček je asi nejrozšířenější zvyk okolo Vánoc, kdy je
na Štědrý den vztyčen jehličnatý
strom, který se následně ozdobí
vánočními ozdobami a pod kterým
se nacházejí dárky.
Jmelí
Stále zelená cizopasná a rostlina bývala považována za posvátnou již za dob keltských druidů.
Jmelí má mít kouzelné účinky;
například jako ochrana proti
ohni a zábrana v přístupu čarodějnicím a zlým duchům. Léčivé
účinky jmelí uznává i „moderní
věda“. Jmelí obsahuje látky snižující krevní tlak a roztahující
cévy; proto je surovinou k výrobě léčiv proti arterioskleróze.
Podle legendy bylo jmelí kdysi
stromem. Když byl z jeho dřeva
zhotoven Kristův kříž, strom prý
hanbou seschl a změnil se v rostlinu. Ta má Kristovo umučení
vykoupit tak, že zahrne dobrem
všechny, kdo pod ní projdou. Ovšem pozor - jmelí nosí štěstí jen
tomu, kdo je jím obdarován!
Jmelí roste na jehličnatých i listnatých stromech. Druidy bylo jako
magické ceněno jmelí dubové. Jen
oni prý mohli jmelí z dubů zlatým
srpem odsekávat a nechat padat
na připravené plátno - odseknuté
jmelí nesmělo padnout na zem.

A tady nám pronikají i do dnešních zvyků pradávné pohanské
oslavy - jako vzpomínka na sklizeň zlatým srpem se jmelí natírá
na zlato.
Štědrovečerní večeře
24. prosince bývá tradicí, že se
schází celá rodina na slavností večeři. Samotná večeře se tradičně
skládala z rybí polévky, bramborového salátu s kaprem a během
její konzumace panovaly jisté zvyky. Například se stolovalo o jeden
talíř více pro nečekanou návštěvu,
či se pod talíř umísťuje mince. Kdo
jí nalezl, toho se měly celý rok držet peníze. Dalším zvykem je, že
se od Štědrovečerní večeře mohla
vzdalovat pouze hospodyně, dokud všichni lidé nedojedli.
Vánoční cukroví
Vánoční cukroví a jeho pečení je
jedna z obecně rozšířených vánočních tradic, která je ve velké části
českých domácností dodržována.
Většina z vánočních cukroví se
připravuje ze směsi mouky, cukru, vajec, másla, kakaa, čokolády
a různých druhů ořechů a kandovaného ovoce. Mezi typické patří
cukroví z lineckého těsta, které je
možné navíc ochutit strouhaným
kokosem nebo kakaem. Typickými vůněmi jsou vanilka a rum, typickým kořením skořice.
Půlnoční mše
Štědrý den tradičně vrcholí
půlnoční mší, na které se zpívají
koledy a začíná samotná církevní oslava narození Krista.
Redakce zpravodaje Žerotín přeje
všem spoluobčanům klidné a požehnané Vánoce a samé dobré počiny během celého příštího roku.
Zdroj:

https://www.denik.cz/tradice-czk/

vanoce-puvod-zvyky-a-tradice
Z internetových zdrojů připravil Jiří
Němec
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Svoz odpadu 2019 - Žerotín

														
														

Komunální odpad:		
7. ledna						
22. července
					
					
4. února						
19. srpna		
				
					
4. března						
16. září		
				
					
1. dubna						
14. října		
				
					
29. dubna						
11. listopadu
					
					
27. května						
9. prosince		
				
					
24. června									
					
														
														
Plasty:
15. ledna						
		
			
12. února						
			
			
12. března						
		
			
9. dubna						
		
			
7. května						
		
			
4. června						
			
										
				

2. července				
30. července			
27. srpna				
24. září				
22. října				
19. listopadu			
17. prosince			

Papír:
		
po 14 dnech, vždy v liché týdny, obvykle ve středu			
									
														
Sklo:			
dle potřeby, na zavolání							
					
														
Nebezpečné odpady:
		
16. března		
7 00 - 9 00				
							
12. října		
7 00 - 9 00			
															
Luboš Košárek						
EKO-UNIMED s.r.o.						
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obecní úřad

585 380 267

tísňové volání

112

Policie Šternberk 585 011 333
Pošta Pňovice

733 181 104

nem. Šternberk 587 800 111

ZŠ Žerotín

858 380 296

poruchy ČEZ

840 850 860

Policie Štěpánov 585 319 554

poruchy voda

585 342 366

Prodejna Němec 585 380 301

poruchy plyn

1239

Kuchyň Pavlita

585 380 286
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