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Zprávy obecního úřadu
Dne 16. března 2019 proběhne
v naší obci svoz nebezpečného a
velkoobjemového odpadu. Místo
a přesný čas svozu bude vyhlášen
ráno v den svozu.
Poplatky za rok 2019
Od pondělí 11. února 2019 je zahájen výběr poplatků. Poplatky
na rok 2019 zůstávají ve stejné
výši jako v předchozím roce, tj.
100 Kč za psa a za komunální odpad 300 Kč na osobu. Poplatek za
psa je splatný do 30. 4. 2019 a poplatek za komunální odpad do 30.
6. 2019.
Poplatky za komunální odpad a
psy je možné hradit na účet obecního úřadu č. 1801707369/0800.
Aby mohly být platby správně přiřazeny, nezapomeňte uvést jako
variabilní symbol číslo popisné, za
které jsou poplatky hrazeny, a do
zprávy pro příjemce napište vaše
příjmení.
Poděkování:
Dovolte mi, abych touto cestou
poděkoval TJ Sokol Žerotín, za

velice pěkně zvládnutou mikulášskou nadílku, která se konala 2.
12. 2018. Pevně věřím, že spolupráci budeme rozvíjet i nadále a
brzy se setkáme společně u dalších akcí. Jako další poděkování
patří tatínkům, kteří vyráběli ledovou plochu a tak jsme si letos
mohli všichni užít alespoň těch
cca 10 dní bruslení. Dále bych rád
poděkoval všem, kteří se podíleli
na výstavě s názvem NAŠE ŠIKOVNÉ RUCE. Myslím si, že se
výstava povedla a už se těším na
tu další.
Tříděný odpad:
Bylo zřízeno třetí místo v uličce ke
hřbitovu pro tříděný odpad, kde
mohou občané odložit bílé i barevné sklo, papír a brzy přibude i nádoba na olej. V obci jsou celkem tři
sběrná místa pro tříděný odpad.
Oprava silnice
Termín zahájení opravy komunikace 447, kterou bude opravovat
Olomoucký kraj v obci, je naplánován od 1. 4. 2019. Předběžný

plán uzavírek je:
1.4. – 1.9. Strukov – Hnojice po
křižovatku na Mladějovice
20.05. - 26.5. křižovatka na Pňovice
27.05. – 2.9. Strukov – Šternberk
nadjezd
2.9. - 28.10. Hnojice od křižovatky
na Mladějovice - Šternberk
28.10. – 3.11. Lužice - Šternberk
V obci bude povolen vjezd dopravní obsluze, což znamená, že
občané s trvalým pobytem v obci
mohou vjet, pokud to terén dovolí.
Není povinností stavebníka vjezd
umožnit mimo HZS a sanitky.
V obci bude budována dešťová kanalizace, obracíme se na občany,
aby kdo je připojen na stávající
starou kanalizaci si ohlídal přepojení na novou kanalizaci.
V případě potřeby mimořádného
vjezdu, výjezdu, problémy s připojením na kanalizaci, nebo jinými
stížnostmi na stavbu se obracejte
na obecní úřad.

Robert Venský-starosta

Společenská kronika
Narodili se:

Jubilanti:

Štěpán Vážanský
Kateřina Kučeráková

Opustili nás:
Čestmír Gabriel
Karel Hlaváč
Antonín Slezáček

Vítáme je do svazku obce

Upřímnou soustrast pozůstalým

Do dalších let přejeme hodně
zdraví a spokojenosti

Libuše Navrátilová – 80 let
Markéta Sittová – 92 let

Memorial Jana Jaška
V sobotu 16. února 2019 se uskutečnil další ročník turnaje ve stolním tenise – Memoriál Jana Jaška. Soutěž byla zahájena úvodním
proslovem starosty obce Žerotín
pana Roberta Venského. Minutou
ticha byla vzpomenuta památka

pana Jana Jaška. Soutěžilo se
v mužské a ženské kategorii.
V kategorii mužů hrála tříčlenná
družstva. Na 1. místě se umístilo
družstvo Brno Brest, na 2. místě
skončily Albrechtice, na 3. místě
Rebešovice, na 4. místě Buk, na

5. místě Žerotín (reprezentovaný
Igorem Coufalem, Ondřejem Coufalem a Jindřichem Coufalem), na
6. místě Šternberk, na 7. místě
Štarnov a poslední 8. místo náleželo Palonínu.
V kategorii žen soutěžila dvou-
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členná družstva. Na 1. místě se
umístil Zlín, na 2. místě skončil
Žerotín (reprezentovaný dvojicí
Coufalová, Svačinová), na 3. místě Brno Orlice a na posledním 4.
místě Brno-ML.
Nejlepším hráčem byl Martin

Smejkal za družstvo Brno Brest.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem družstvům za účast,
vítězům gratulujeme a našim hráčům děkujeme za vzornou reprezentaci. Taktéž děkujeme všem
sponzorům a také všem, kteří se
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podíleli na organizaci a zdárném
průběhu této soutěže. Zvláštní dík
patří rodině Coufalových a pohostinství Pavlita.
Za Tělocvičnou jednotu Sokol Žerotín
Tomáš Hrubý

Turnaj ve stolním tenise
Turnaj se konal 23. 2. 2019.
Turnaje se zúčastnilo celkem 25
hráčů a hráček. Mezi muži se na
prvním místě umístil Jiří Hrubý,

na druhém Pavel Jašek a na třetím David Pavlita. Mezi ženami
zvítězila Michaela Obšilová, druhé místo obsadila Martina a na

Memorial J. Jaška, foto: T. Hrubý

třetím se umístila Erika Lichtenstejnová.
Bronislav Novák
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Velikonoční svátky
Letos připadnou na 19.- 22. dubna
Vedle Vánoc jsou Velikonoce druhým nejdůležitějším křesťanským
svátkem. Zatímco Vánoce se točí
kolem narození Ježíše Krista, Velikonoce každoročně připomínají
jeho zmrtvýchvstání.
Vedle toho jsou Velikonoce obdobím lidových tradic spojených
s vítáním jara, které s náboženským svátkem souvisí jen volně.
V užším náboženském pojetí se
Velikonocemi míní pouze slavnost Zmrtvýchvstání Páně neboli
Vzkříšení Krista (Boží hod
velikonoční), ke kterému mělo dojít
třetího dne po jeho ukřižování. V
širším pojetí se jimi myslí Velikonoční triduum (přičemž období
od Zeleného čtvrtka až do sobotní
vigilie je vlastně součástí postní
doby, tedy ne doby velikonoční,
toto pojetí je tedy terminologicky ne zcela správné), v nejširším
smyslu pak celá doba velikonoční,
tedy padesátidenní období od neděle Zmrtvýchvstání do letnic.
Kristovo ukřižování se událo kolem roku 30 či 33.
Velikonoce jsou pohyblivý svátek, datum se rok od roku. V
západní křesťanské tradici neděle
Zmrtvýchvstání
připadá na první neděli po prvním
jarním úplňku po rovnodennosti,
tedy na měsíc březen či duben.
U Slovanů a Germánů splynuly
lidové
oslavy
Velikonoc
s
pohanskými slavnostmi jara, které oslavovaly procitnutí přírody ze
zimního spánku. Díky tomu do lidových oslav Velikonoc přešly v germánském a slovanském prostoru
mnohé původem pohanské zvyky.
Historicky lze symboly Velikonoc
vystopovat jako univerzální symboly jara a plodnosti například až
do starověkého Egypta, kde zelený Chonsu, syn beraního Amona,

stvořitelsky oplodní Kosmické
vejce.[3] Lidové zvyklosti spojené
s Velikonocemi se pochopitelně
místně liší. Vzhledem k časové
blízkosti křesťanských Velikonoc
a jarní rovnodennosti mají
tyto
tradice
původ
v
pohanských
oslavách
příchodu jara. Podle etnologie tedy navazují na tradici
původně pohanskou.
Velikonoční symboly
Beránek představoval v židovské
tradici Izrael jako Boží stádo, které
vede Hospodin. Zároveň Židé při
svém svátku pojídají beránka jako
připomínku svého vysvobození z
Egypta. V křesťanství je beránek
jedním ze symbolů Ježíše Krista,
neboť obrazně podle křesťanské
víry on je beránek, obětovaný
za spásu světa.
Kříž
je
nejdůležitějším
z
křesťanských symbolů, protože
Kristus byl odsouzen k smrti
ukřižováním. Tento trest patřil
k trestům nejvíce krutým a
ponižujícím. Tento symbol je
ale mnohem starší. Ukřižování
odpovídá zimnímu slunovratu,
kdy Slunce vstupuje do souhvězdí
Jižního kříže.
Bohoslužba velikonoční vigilie začíná zapálením velikonočního
ohně, který symbolizuje vítězství Ježíše Krista nad temnotou a
smrtí. Od tohoto ohně se pak zapaluje velikonoční svíce (paškál).
Ta je v mnoha kulturách chápána
jako znamení života. Takto zapálená svíce se v průběhu velikonoční bohoslužby noří do křestní
vody, je ozdobena znamením kříže a symboly Α a Ω, tj. začátku a
konce věků, jimiž je Kristus. Tato
svíce se potom zapaluje po celou
velikonoční dobu až do letnic a při
každém křtu, aby se naznačilo,

že křest patří k Velikonocům.
Tato svíce se též rozžíhá při
křesťanském pohřbu na znamení
toho, že zemřelý stejně jako
Kristus prošel branou smrti; a
církev se za něj modlí, aby vstal k
novému životu s Bohem.
Pálení čarodějnic je pohanskou
obdobou a například ve Finsku se
koledníci převlékají za čarodějnice. Oheň zde symbolicky očišťuje
od zlého ze zimního období.
Vajíčko je dalším z velikonočních symbolů je, symbolem nového života, neboť samo zárodek
života obsahuje. V mnoha kulturách je vejce symbolem plodnosti,
života a vzkříšení. Už ve starověkém Egyptě či Persii se na svátky
jara barvila červeně vajíčka
(červená jako symbol dělohy). Zdobení skořápek vajec však může sahat až do pravěku. V souvislostí s
lidovou tradicí se zvyk tato vejce
malovat udržuje i nadále (označení „kraslice“ je pak odvozeno od
červené barvy). Důvodem pojídání
vajec o Velikonocích byla zřejmě
i skutečnost, že vejce se nesměla jíst v postní době. V západním křesťanství se vejce vykládá
jako symbol zavřeného hrobu, z
něhož vstal Kristus, jako symbol nesmrtelnosti. Ve východním
křesťanství se červené vykládá
jako krev Krista.
Kočičky symbolizují palmové
ratolesti, kterými vítali obyvatelé
Jeruzaléma přicházejícího Krista.
Tradičním křesťanským zvykem
je jejich svěcení na Květnou neděli
a používání popela z jejich spálení
o Popeleční středě.
Ačkoli mnoho nenáboženských
tradic má své kořeny v křesťanské symbolice, některé velikonoční symboly můžeme vystopovat
až z předkřesťanské doby. Například zajíček má zřejmě původ v
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pohanských rituálech oslavující
příchod jara, avšak např. v byzantské ikonografii představoval
zajíc Krista. Symbolika zajíce
pochází z tradice oslav svátku
pohanské bohyně plodnosti Eostre. Z jejího jména je
odvozeno slovo Easter,
anglický název křesťanských
Velikonoc.
Podle legendy bohyně
Eostre proměnila ptáčka, který umrzl ve vánici, v zajíce. On pak
z vděčnosti každé jaro
kladl vejce jako pták.
Mléko
s
medem
symbolizuje
dvojjedinost
Krista.
Ve formě tzv. jidáše
symbolizuje provaz Jidáše
Iškariotského.
Mléko a strdí symbolizuje
zaslíbenou
zem z Exodu, což je
přejato i do legendy
o Praotci Čechovi.
S
beránčím
Amo-

nem byl ztotožňován i Zeus,
který byl jako mladý krmen
mlékem a medem. Dvojjediný
Amon-Re má slzy, ze kterých se
zrodili lidé a které symbolizují
med nebo včely. Reova manžel-
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ka Hathor (respektive Mut) je
kraví bohyní mléka (symbolizuje Mléčnou dráhu).
Z internetových podkladů připravil Jiří
Němec

Jarní výstava „Naše šikovné ruce“
Březen, za kamna vlezem, letos
neplatí. Alespoň pokud se jeho
prvních dnů týká. Nezvykle teplé
dny souzní s názvem jarní výstavy, která tentokrát nesla název
NAŠE ŠIKOVNÉ RUCE.
Konala se v sobotu a neděli 2. a 3.
března ve velkém sále žerotínského KSZ.
Pořadatelé měli skutečně výborný
nápad představit návštěvníkům
plejádu výrobků ať už praktických
či jen tak oku lahodících, uměleckých, zkrášlujících a dokazujících,
že naše (tedy jak čí) ruce jsou
vskutku šikovné.
Co bylo k vidění? Tvořivost dětí

ze základní školy nejen naší, ale
i sousední pňovické, samozřejmě našich předškoláků ze školky
mateřské. Tradičně též výrobky
klientů šternberského Vincentina. Ale hlavně ukázka šikovnosti
spoluobčanů, výtvory vzniklé díky
jejich koníčkům a potřebám. Například dřevěné hračky – dílnička
pro děti, výrobky ze dřeva, keramika, korálky, kosmetika, kraslice, pletení pomlázek, háčkované
věci, výrobky vzniklé technikou
paličkování, obrazy kreslené i malované, vyšívané obrazy, vyšívané ubrusy, šité výrobky, papírové
výrobky, papírové modely, hrady,

kovářské výrobky, drátkované
a jiné ozdoby. Také ukázka, jak
se vaří pivo. Některé vystavené
výrobky si návštěvníci mohli zakoupit. Výstavu provázel bohatý
program jako například: V každou
celou hodinu byla možnost závodů
s vlastními auty na dálkové ovládání. A nechybělo občerstvení ve
vestibulu na téma „Čokoládové
potěšení“.
Opět patří pořadatelům veliký
dík a ten měrou nemenší též všem
vystavovatelům, všem, kteří byli
ochotni zapůjčit své výrobky a pochlubit se svým umem.

Jiří Němec
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foto: Jiří Němec ml.
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Historie obce Žerotín na pokračování
XV. Obec Žerotín v letech 1951–1960

V roce 1951 byly po sklizni obilí
provedeny přípravy na společné hospodaření. Do družstva se
přihlásili všichni rolníci, až na
tři. Na schůzi u Maulerů nedošlo
k dohodě okolo vstupu do JZD a
část členů opustila schůzi. Pro
nedostatek pracovních sil zůstali v družstvu hospodáři z větších
usedlostí, neboť si byli vědomi,
že sami hospodářství neutáhnou
a tak nebudou moci plnit dodávkové povinnosti. Ti členové, kteří
schůzi opustili, byli z družstva vyloučeni.
K velkým hospodářským škodám
docházelo tím, že dobytek byl
ustájen ve chlévech po celé vesnici. Bylo rozhodnuto adaptovat stáje z některých stodol.
V roce 1952 dochází k zásadní
změně v oplozování hovězího dobytka. Přírodou určení býci museli ustoupit inseminátorům, kteří
objížděli vesnice a semenem obzvlášť vyšlechtěných býků uměle
oplodňovali krávy. Tato historická změna měla velký význam
v chovu dobytka. Žerotínské JZD
mělo velké úspěchy na výstavách,
kde bylo vždy vysoce hodnoceno.
Novým předsedou MNV se stal
Vladimír Krejčí, který nahradil
Adolfa Krejčího (ten se stal politickým tajemníkem).
1. června 1953 dochází k měnové
reformě, která znamenala znehodnocení veškerých úspor obyvatelstva. Každý občan si mohl
vyměnit 5 000 Kčs v poměru 1
: 5, do 50 000 Kčs v poměru 1
: 50. Ostatní peníze propadly.
Výjimku
tvořili
příslušníci
armády a Veřejné bezpečnosti.
Ti si mohli vyměnit všechny
peníze. Zároveň dochází ke zru-

šení lístkového systému na potraviny a oděvy.
Zestátňování se dotklo i naší vesnice. Žerotín přichází o Oskavský
les a tím i o podstatný zdroj financí za odprodej dřeva.
V roce 1955 zemřel v Žerotíně
pouze 1 občan, a to František Motáň z č. 3. Jeho odchodem vymřela
tato větev Motáňů na č. 3 po meči.
Hospodařili zde 300 roků. František Motáň byl velmi sečtělý a znalý historie Žerotína. Jeho předkové zastávali místa rychtářů (tj.
vedoucích představitelů obce).
Rod Motáňů na této usedlosti pokračoval dál, neboť jedna ze tří
dcer, Lidka, si vzala za manžela
Vladimíra Motáně z č. 9.
V roce 1956 dochází k dalšímu rozvoji JZD. Byla zahájena výstavba
teletníku za vesnicí ve směru na
Hnojice.
Do domácností vstupuje nová
kultura – televize. První televizor ve vesnici si pořídil Stanislav Krejčí, druhý po něm učitel
Ladislav Frgal, pak následovali
další.
7. března umírá v Opavě žerotínský rodák Dr. Josef Lukeš.
14. června překvapila naši oblast
velká bouře, která natropila veliké škody. Bouře se přihnala velikou rychlostí. Padaly kroupy a
vody padalo tolik, že například na
nádraží v Mladějovicích stoupla
voda během 20 minut o dva metry, protrhla hráze a voda se hnala
na Hnojice. V Žerotíně se Teplička
vylila z koryta.
V roce 1957 je dokončena výstavba teletníku. Pro snazší příchod
obyvatel „Na mlýně“, byl postaven
v Korání nový můstek.
V roce 1958 byl Antonín Drešl

promován na Institutu pro tělovýchovu a sport v Praze.
Úmrtím Anny Davidové z č.
18 se uzavřela historie osob,
žijících v obecních pastouškách,
v ubohých poměrech několika
rodin pohromadě, bez soukromí.
V tomto objektu byla původně
první škola, ale i márnice. Později byl tento objekt asanován.
V tomto roce byl předsedou MNV
Ludvík Sládek.
V roce 1959 došlo k napadení řepných polí nebezpečným broukem
zvaným „můra osenní“. Během
několika dní zlikvidoval 35 hektarů řepných polí, kde nezůstalo
zhola nic.
V Cejpovém (Cepovém) začaly
práce na vykopávkách za dohledu
pracovníků Archeologického ústavu z Brna. Byly odhaleny velmi
zachovalé pece z doby Velkomoravské říše, a to přesto, že na místě jejich odhalení, býval rybník.
Jednalo se o pece na tavení železné rudy z 8. a 9. století našeho letopočtu. V blízkosti pecí byly nalezeny i zlomky slovanské kultury.
V roce 1960 onemocněl dobytek
JZD slintavkou a kulhavkou. Vesnice byla uzavřena na šest týdnů.
Z prostředků JZD byl opraven
„Koráb“ v zámecké Zahradě. Původní krytina z rákosu byla nahrazena plechovou.
Došlo k novému dělení správních
celků – původní počet 19 krajů byl
snížen na 10. Také došlo ke spojení Žerotína se sousedním Strukovem.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ!
Tomáš Hrubý

