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Žerotín

Společenská
kronika

Úhrada poplatků za komunální odpad do 30. 6.
2019

Jubilanti:
Anna Langerová - 80 let
Eva Rubringerová – 96 let
Ludmila Motáňová – 90 let
Do dalších let přejeme hodně
zdraví a spokojenosti

Připomínáme občanům, že poplatky za komunální odpad
jsou splatné do 30. 6. 2019. Včas
nezaplacené poplatky budou podle
obecně závazné vyhlášky zvýšeny
až o 300 Kč.
Poplatky za komunální odpad a
psy je možné hradit na účet obec-
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ního 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. Poplatky
na rok 2019 zůstávají ve stejné
výši jako v předchozím roce, tj. za
komunální odpad 300 Kč na osobu
a za psa 100 Kč za psa.

Informace obecního úřadu
Upozornění občanům:

Na základě výzvy technického dozoru investora stavby, který upozornil na průjezdy vysokého počtu
civilních vozidel stavbou označenou na všech nájezdech značkou
B01 (Zákaz vjezdu všech vozidel)
důsledně upozorňujeme všechny
řidiče, kteří vjíždí do zákazu vjezdu v obci Žerotín, že vjíždí na staveniště. V části úseku stavby platí
zákaz vjezdu všech vozidel – mimo
vozidel stavby.
V uvedeném úseku probíhají stavební práce a projíždějící vozidla
komplikují svou jízdou stavební práce a ohrožují bezpečnost
pracovníků stavby, proto bude
přistupovat jak Policie České
republiky, tak Obecní policie
Štěpánov ke zvýšeným kontrolám
projíždějících vozidel a v případě,
kdy se řidiči dopustí přestupku,
bude policie postupovat nanejvýš
důsledně.
V této souvislosti apelujeme na
řidiče, aby respektovali dopravní
značení, a zároveň chodce žádáme
o zvýšenou opatrnost při procházení stavbou.
Upozorňujeme řidiče, že v případě jakéhokoliv poškození jejich
vozidla při nedovoleném vjezdu
do úseku úplné uzavírky v obci
Žerotín, není obec Žerotín, investor stavby ani zhotovitel stavby

povinen uhradit jakoukoliv náhradu škody, jelikož by se v tomto případě jednalo o nedovolený
vjezd do zákazu vjezdu všech vozidel.
Malé zhodnocení stavby:
Část obce je již průjezdná pro zásobování a umožňuje občanům
alespoň přijet ke svým domovům.
Nájezdy k nemovitostem se daří
postupně obnovovat. O chodnících,
které byly odstraněny v důsledku
budování nové dešťové kanalizace, jednáme nyní s Olomouckým
krajem. Zejména o způsobu a provedení opravy. Od 5. června probíhal nástřik a následná pokládka obalované vrstvy asfaltu, což
způsobilo další komplikace, ale
celkově se snížila prašnost v takto
již opraveném úseku. Tato podoba
asfaltu by již měla zůstat do konce
srpna, kdy se v posledním týdnu
plánuje celková pokládka obrusné
vrstvy asfaltu v obci. Nově uzavřený úsek v obci ve směru od
obchodu směrem na obec Hnojice
čeká to samé, co již opravená část.
V tomto úseku stavby platí zákaz
vjezdu všech vozidel – mimo vozidel stavby. Zhotovitel stavby se
nám snaží vyjít maximálně vstříc
při požadavcích, které má obec,
ale i od občanů, pokud požadují
umožnění vjezdu či jiných kompli-

kací související se stavbou, za což
mu tímto děkuji.
Poděkování:
Děkuji občanům, za třídění odpadu v obci. Celkem bylo vytříděno
za I. čtvrtletí 2019:
Papír			
2,993 t
Plast			
1,177 t
Sklo			
1,216 t
Nápojový karton
0,079 t
Dále bych poprosil občany naší
obce, kteří odevzdají kovy do sběrny odpadu, aby nám doklad o odevzdání zaslaly na obec. Bude součástí vytříděného odpadu za naši
obec. Kontejner na drobné kovy je
umístěn u budovy č. 66, která je
vedle obchodu. Rovněž bych rád
touto cestou poděkoval za vzorový
přístup při svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Děkuji všem, kteří se podílejí na
oplocení a terénních úpravách dětského hřiště u hasičské zbrojnice,
zejména panu Vojtěchu Čoukovi,
za jeho výborné organizační
schopnosti.
Děkuji také organizátorům za
přípravu a realizování akce „Posezení u vody“ a za „Dětský den“
který se konal 1. června 2019.
Počasí nám pěkně vyšlo a snad to
byl pěkně strávený den nejen pro
děti, ale i pro dospělé.
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Pozvánka:
Srdečně zveme všechny občany na hodovou oslavu, která
se uskuteční v sobotu 27. července 2019 na místním hřišti.
Bude připraven bohatý program
pro malé i velké, turnaj v malé
kopané o „Žerotínský klobásek“ a
vstup na víceúčelovou vodní nádrž bude zdarma.
Vyzýváme touto cestou všechny
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žerotínské hospodyňky tak jako
každý rok, aby se zapojily do dalšího kola soutěže „O nejlepší hodový koláček“. Přineste v sobotu
od 13.00 do 13.30 hod na koupaliště cca 10 ks koláčků do soutěže.
Vyhodnocení soutěže bude vyhlášeno v 15.00 hod.
Všechny občany touto cestou vyzýváme, aby přišli hodnotit kvalitu
koláčků a svým hlasem rozhodli

o umístění pořadí koláčků v této
soutěži.
Večer od 20 hod bude probíhat
hodová diskotéka.
Na závěr proběhne v neděli
28. července 2019 slavnostní
hodová mše v kapli Sv. Marty
v 9.00 hod.
Starosta obce Robert Venský

Výsledky voleb do Evropského parlamentu konané ve
dnech 24. a 25. května 2019 v obci Žerotín
Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku č. 1
Počet osob zapsaných do seznamu voličů:		
Počet osob, kterým byly vydány úřední obálky:
Počet odevzdaných úředních obálek:		
Počet platných hlasů ve volebním okrsku:		
Strana – 05
Strana – 07
Strana – 09
Strana – 25
Strana – 26
Strana – 27
Strana – 28
Strana – 30
Strana – 31
Strana – 32
Strana – 34
Strana – 39

ODS				
ČSSD				
KSČM				
SVOBODNÍ			
STAN+TOP 09		
Česká pirátská str.		
SPD				
ANO 2011			
Agrární demokrat. str.
Moravané			
Demokrat. str. zelených
KDU-ČSL			

369
102
102
102

Počet hlasů:
Počet hlasů:
Počet hlasů:
Počet hlasů:
Počet hlasů:
Počet hlasů:
Počet hlasů:
Počet hlasů:
Počet hlasů:
Počet hlasů:
Počet hlasů:
Počet hlasů:

7
4
7
3
4
13
12
12
1
1
3
35

Robert Venský
starosta obce

Reálie obce Žerotín

Obec Žerotín v letech 1961–1967
Jak jste si mohli všimnout, v minulém vydání obecního zpravodaje došlo k redukci počtu stran
z dvanácti na osm. Vzhledem ke
zkušenostem z loňského roku,
kdy nebylo možné uveřejnit články z této série z důvodu nadbytku
obsahu pro obecní zpravodaj, je

velice pravděpodobné, že redakce
obecního zpravodaje bude muset
do budoucna tyto články „odpískat“, protože je vázána fixním
počtem stran a smlouvou mezi vydavatelem (tj. obcí Žerotín) a tiskárnou.
Vzhledem k tomu, že mi pomalu

dochází materiál do této rubriky
(neboť se blížíme k současnosti),
rozhodl jsem se v budoucnu uveřejňovat články, které by byly zaměřeny na geografické reálie naší
obce.
1. dubna 1961 došlo ke sloučení
JZD Žerotín a Strukov. Sídlem ve-

4. strana

dení družstva byl určen Žerotín.
Sloučení mělo za následek veliký
vzestup v kvalitě dojnic. Výsledky
dokonce přilákaly mnohé exkurze
nejen z ČSSR, ale i ze zahraničí.
Po několika letech bylo provedeno sčítání obyvatel. V Žerotíně
v roce 1961 žilo 448 obyvatel. Na
základě vládního usnesení a příkazem ze dne 26. října 1960, byl
dán do vlastnictví JZD dům č. 10
– zámek. Jeho nabytím získalo
družstvo mnoho prostorů nejen
pro sklady, ale ve vlastní budově
zámku i kancelářské a ubytovací
prostory pro zaměstnance JZD.
Není možné opomenout i zavedené zahradnictví a velikou ovocnou
zahradu.
Jarní tání v roce 1962 způsobilo
vylití Oskavy, která zatopila několik domů v Pňovicích. Teplička
byla sice naplněna až po okraj, ale
naštěstí se nevylila. V obci byly
uspořádány velkolepé dožínkové
oslavy. V „domkách“ byla provedena úprava povrchu komunikace
asfaltovým povrchem.
V roce 1963 zemřel Ladislav Svoboda. Byl posledním majitelem
žerotínského zámku, který koupil
jeho otec Josef Svoboda v roce 1908
se sladovnou a pražírnou kávy
u nás dobře známé pod značkou
„Hanačka“. Josef Svoboda koupil
tento zámek od firmy Lukáš Škoda
a spol. Ladislav Svoboda byl
člověk velmi vzdělaný, milovník
historie a velmi dobře znal
minulost naší vesnice. Byl velice
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veřejně činný v různých spolcích.
Několik let byl starostou Sokola,
pracoval v obecním zastupitelstvu
a v mysliveckém sdružení. V tomto roce rovněž zemřel ve věku 88
let řídící učitel Josef Hudec. Ve
vesnici byla vybudována nová kanalizace, a to za přispění všech
obyvatel, kteří bezplatně provedli
veškeré zemní práce. Při provádění výkopů bylo vykopáno velké
množství úlomků popelnic, což
dokládá, že naše obec byla osídlena Slovany již v dávných dobách.
JZD navštívila delegace z Londýna. V Žerotíně i ve Strukově je 120
televizorů, v každém domě rádio,
17 osobních automobilů, pěkně
upravené domky, asfaltová silnice
a autobusové spojení na všechny
směry.
V roce 1964 se velké adaptace
dočkala „stará škola“. Celý vnitřek budovy byl vybourán a úplně
dispozičně přestavěn. V přízemí
vzniklo pět místností, ve kterých
se předpokládalo umístění pošty,
ordinace lékařů s čekárnou a čítárna. V 1. poschodí kanceláře MNV
(místní národní výbor) a velká zasedací místnost. Velkou zásluhu
na této adaptaci měli všichni obyvatelé a hlavně „zednická parta“
z JZD, která provedla hlavní zednické práce. Neodkladné opravářské práce si vyžádal též žalostný
stav zámku. Za přispění Památkového ústavu v Olomouci byla
provedena v přední uliční fasádě
výměna oken a provedena břízoli-
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tová omítka. Byly opraveny pilíře
pod balkonem. Z přízemních oken
byly odstraněny mříže a tím byly
prosvětleny dříve velmi tmavé
místnosti. V rámci úpravy vesnice
byl vyasfaltován úsek silnice v oblouku před hospodou u Maulerů a
kaple.
V roce 1965 byla postavena nová
váha na 25 tun. Původní, která
stála uprostřed vesnice, kousek
od kaple již nevyhovovala pro
značný provoz a znečišťování prostředí. Nová byla vybudována za
vepříny.
V roce 1966 došlo ke zbourání komína na sladovně. Rovněž byla
rozebrána budova č. 18, sloužící
kdysi jako první škola v Žerotíně,
do které chodili vyučovat učitelé
z Hnojic. Budovu dal vystavět majitel žerotínského panství, hrabě
Saint Genois d´Anaeucourt (čti
Sant Ženoa). Prvním učitelem na
této škole byl František Kouřil,
nar. 1848 v Troubelicích. Jaké zde
muselo být vyučování si lze těžko
představit. V jedné místnosti, přeplněné žáky, vařila ještě paní učitelová jídlo a zemáky pro dobytek.
V roce 1967 byly do kaple osazeny
nové lavice, získané z kostela ve
vojenském prostoru Libavá. Byly
zahájeny přípravné práce na stavbu hřbitova.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ!
Tomáš Hrubý

Valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Žerotín
1. března 2019 se uskutečnila volební valná hromada Tělocvičné
jednoty Sokol Žerotín. Jako host
byl schůzi přítomen starosta obce
Žerotín Robert Venský. Pro funkční období 2019–2022 byl zvolen
nový výbor jednoty ve složení:
Vladimír Bajer (starosta), Vojtěch

Čouka (místostarosta), Petr Pazdera (jednatel), Renata Ošťádalová (hospodářka a náčelnice), Tomáš Hrubý (náčelník a matrikář)
a Radek Hrubý (vzdělavatel).
Valná hromada schválila plán
činnosti pro budoucí období, který
se sestává z brigádnické činnosti

(akce „Sokol obci“), pořádání turnajů ve stolním tenise (Memoriál
Jana Jaška), posezení u táborového ohně na začátku a konci letních
prázdnin, dětského dne a mikulášské nadílky. Taktéž bylo navrženo uspořádání obecního plesu a
vzpomínkové akce u příležitosti
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Tenisové kurty

Tenisové kurty již delší dobu trápí
problém s nízkou návštěvností. A
právě tato nízká návštěvnost má
negativní vliv na infrastrukturu
kurtů.
Chtěl bych z pozice náčelníka Tělocvičné jednoty Sokol Žerotín vyzvat všechny občany obce – členy
i nečleny Sokola – aby dle svých
možností využívali občanskou vybavenost, která je v naší obci vybudována. Domnívám se, že na
tak malou obec jako je Žerotín,
máme takové zázemí, že nám jiné
obce naší velikosti mohou jen tiše
závidět.

výročí 120 let od založení Tělocvičné jednoty Sokol Žerotín. Realizace některých akcí je však závislá na rekonstrukci sálu v KSZ.
Starosta obce zhodnotil spolupráci mezi obcí a jednotou kladně. Požádal Sokol o větší sebepropagaci
a realizaci dalších akcí.
Tomáš Hrubý

Sokol obci 2019

Tělocvičná jednota Sokol Žerotín uspořádala v sobotu 6. dubna

2019 a v pátek 3. května 2019
v rámci akce „Sokol obci“ brigádu
na novém dětském hřišti. Došlo
k instalaci sloupků na plot.
Zároveň se 20. dubna 2019 uskutečnila brigáda na tenisových kurtech, kdy došlo k výměně staré antuky za novou.
Chtěli bychom tímto poděkovat za
poskytnutí techniky a také všem
brigádníkům, kteří se do těchto
akcí zapojili.

Samozřejmě by mě nepřekvapilo,
kdyby se má výzva minula účinkem, ale tiše doufám, že se tento
problém stane předmětem společenské diskuze.
Chtěl bych tímto poděkovat tenisovému oddílu v čele s Jiřím
Hrubým, Stanislavem Krejčím,
Bronislavem Novákem a Petrem
Pazderou za dlouhodobou údržbu
kurtů.
Tomáš Hrubý

Tomáš Hrubý

Dětský den 2019
V sobotu 1. června 2019 uspořádala Tělocvičná jednota Sokol Žerotín na místním hřišti u koupaliště
dětský den, a to u příležitosti Mezinárodního dne dětí. Děti měly
možnost si vyzkoušet velké množ-

ství různých soutěžních disciplín.
Účast na akci byla hojná, počasí
příznivé. Děti byly za své výkony
odměněny.
Chtěli bychom tímto poděkovat
všem, kteří se podíleli na orga-

Letošní květnové počasí si vybralo
svou pověst studený máj v stodole
ráj, a tak byli všichni zvědaví, jak
se ukáže první červnový den, který
Spolek na ochranu závlahové nádrže určil pro již tradiční posezení

u vody. Když se před šestou hodinou ranní scházeli skalní milovníci
rybolovu, bylo jasné, že pláštěnky
a deštníky nebudou potřeba. Pak
už během dopoledne přicházeli
první návštěvníci, které zejména

Posezení u vody

nizaci dětského dne a také obci
Žerotín a Spolku na ochranu závlahové nádrže v Žerotíně za spolupráci na této akci.

Tomáš Hrubý

lákalo připravené bohaté občerstvení v podobě pečených makrel,
grilované vepřové kýty, dobrot
z udírny a dalších dobrot. Každý
si také mohl vyzkoušet svoji trpělivost a umění při lovu ryb na udici.
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Nedílnou součástí bývá i prodej
lístků do přitažlivé tomboly, kterou v pravé poledne svým jemným
humorem odstartoval pan Vladimír Bajer. Ti co vyhráli, měli velkou radost z široké škály cen od
dětských bublinek, po produkty
z palírny, hodnotné dárkové balíč-

Žerotín

ky apod. Ti, co nevyhráli, se alespoň dobře pobavili.
A co úlovky? Ryby se plácaly při
vyskakování z vody a pozorovaly
rybáře na protějším břehu a neměly zájem o speciality, z nichž
mnohé jsou tajným receptem rybářů. Mnoho se nechytilo, to ale

Dětský den, foto: T. Hrubý

Posezení u vody, foto: J. Němec
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zapáleným příznivcům Petrova
cechu vůbec nevadilo, i oni si přišli na svém dobrým jídlem a pitím.
Pořadatelé děkují všem sponzorům akce, zejména obci Žerotín, a
všem návštěvníkům za podporu a
účast.
Jiří Vrána
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Rozhovor
Přípravy, z větší části skryté naším zrakům, probíhaly mnohem
dříve. Že se něco začíná dít, jsme
pochopili s příchodem apríla. 1.
dubna se zakously bagry a rypadla do žerotínské vozovky. Jeden
náklaďák za druhým se potkávaly
a stále potkávají na krátké trase
mezi silnicí a „výmolem“. Leckdo,
mě nevyjímaje, tak nějak očekával
něco podobně „rychlého“ jako byla
výstavba splaškové kanalizace
před pár roky. Neuvědomili jsme
si, že se z gruntu buduje i nová
silnice včetně obrubníků a taková stavba je mnohem náročnější.
Náročnější na čas a, přiznejme,
v mnohém na naše nervy, když se
nemůžeme dostat svým autem ke
svému domovu. Nevím, zdali technologické postupy neumožňovaly
jiný scénář, ale na takové posudky jsou jistě „chytřejší hlavy“, než
naše laické soudy.
Zeptal jsem se proto stavbyvedoucího z firmy M SILNICE, pana
Michala Horáka:
Pane Horáku, dnes, kdy hovor vedeme, je 30. května, by první etapa
už měla být hotová. Termín byl 26.
května. Podařilo se termín dodržet?
Relativně termín držíme, akorát
pokládka balené se kvůli počasí
musela posunout.

Balená, to je…?
To je asfalt. A pokládat budeme
tři vrstvy. Bohužel v posledních
dvou týdnech nám nepřálo počasí
a tím je dán ten skluz.
Je zvolený postup prací ten nejlépe
možný a řekněme šetrnější k potřebám obyvatel?
Rozhodně je šetrnější. Je lepší,
když se to rozkope z gruntu najednou, než kdybychom to dělali
po půlkách, tak bychom tady
byly dvakrát tak dlouho A kvůli
bezpečnosti všech je jednodušší
zavřít silnici na tři, čtyři měsíce a
udělat vše najednou. A i z technologického hlediska je náš způsob
lepší, rozhodně kvalitnější.
Vyskytují se nějaké problémy, se
kterými jste nepočítali?
Jsou tady. Například přebalené
kostky.
To vysvětlete. Co to jsou přebalené
kostky?
Stávající komunikace, která je
tady už x let, byla dřív dlážděná
z kostek. Za minulého režimu,
když se dělala nová vozovka, vzali jen střed silnice, středový pás
kostek, kraje, žlaby to vše nechali v původním stavu a jen to zalili asfaltem. Takže nám vznikly
nečekané problémy tím, že
fréza nemůže
do těch starých
kostek. Proto
máme více ručních odkopů.
Je to složitější,
vše trvá déle.
Prostě proto,
že máme vespod nepředpokládaný materiál.

Tento rozhovor vyjde někdy v polovině června. V tu dobu budete již
jistě dál, než dnes. Jak termínově
vidíte alespoň tu část komunikace
od Zádruhy k obchodu? Kdy odhadujete, že se občané dostanou vozidly ke svým nemovitostem?
No, popravdě, to přesně v hlavě
nyní nemám. Pokládka prvních
dvou vrstev asfaltu, když nám
bude přát počasí, by měla být zahájena ve středu (tj. 5. června). Od
Zádruhy už nyní chystáme vjezdy
k domům. Někde se budou plochy
za obrubníky vysypávat kačírkem, vjezdy k domům se budou
předlážďovat. Jsou místa, kde se
předlážďuje celý chodník. I zde se
ukazují dílčí problémy. Například
nám chodník výškově neladí s tím
stávajícím. Proto tento problém
nyní musíme řešit s obcí. I kvůli
tomu vám nyní nejsem schopen
říci, kdy budou hotové přístupy
k nemovitostem. Bude to různé,
podle dané situace, v tom kterém
místě.
Celá akce, včetně druhé etapy, tedy
části od obchodu směrem ke Šternberku, bude hotová kdy?
My máme termín do října. Tedy
do konce října. Do tohoto termínu
bychom byli rádi se vším hotoví.
Průjezdná komunikace tak, aby
se dalo normálně projíždět obcí,
ta by mělo být možné do konce
srpna. Potom se budou dodělávat
různé terénní úpravy. Samozřejmě ještě nevím, jaké bude počasí,
na co nečekaného narazíme, anebo bude vše bez dalších potíží.
Pane Horáku, já vám děkuji za
rozhovor. Přeji, ať stavba pokračuje zdárně a rychle.
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Glosář
A tak nám pomalu končí další
školní rok. Naše budoucnost je
zase o rok starší, snad i o rok chytřejší, vzdělanější. Školní starosti
vystřídá starost s prázdninami,
s dovelenou. Kam pojedeme, co se
musí přikoupit, doplnit. (Jejda, ty
plavky už jsou mi malé. Mami, ten
nafukovací kruh nejde nafouknout, pořád uchází, asi je díravý.
Nevíte někdo, kam se poděly moje
sluneční brýle? Tati, a má ten ostrov Krk v Chorvatsku i hlavu? To
je jedno, už se těším. Táta zatím
řeší, kudy tam nejlevněji, jak se
vyhnout mýtům, pokutám, únavě
a kolonám. Do háje, všichni jedou
na Krk!)
A někdo si nastartuje prázdniny
předsevzetím, že se bude pilně
učit, aby se neopakovala nepovedená maturita a napodruhé to
klaplo.
A většina si oddechne, že se celojarní martyrium s kanalizací a
novou vozovkou viditelně posunulo za polovinu. Teď ještě štreka
na Šternberk a bude to. No jo, ale
pak přijdou na řadu chodníky, tak
klídek, jo a nervy na uzdě. Tohle
jsem si říkal v polovině května.
Pak jsem udělal rozhovor se stavbyvedoucím, od kterého jsem se
dozvěděl, že silnice bude uzavřená
prakticky do podzimu a následně
jsem si přečetl naléhavou výzvu
pana starosty, ohledně vjezdu vozidel do obce. Píše, že policie zvýší
dohled nad tím, se chceme občas
dostat do svých domů autem. A
bude pokutovat. Bez výjimek. Můj
syn podniká, potřebuje dovézt materiál, odvést výrobek na montáž,
někdo jiný má problém s větším
nákupem, kupuje nábytek, novou
lednici či pračku. Já sám, coby

vozíčkář, jsem musel odříci pravidelnou návštěvu u lékaře. Jistě,
v nějaké časově omezené míře lze
tato opatření pochopit. V mnoha
z těchto situací to už ovšem není
jen tak nějaké omezení, ale při
důsledném dodržení onoho zákazu
navodí existenční problémy - ušlé
zisky například. V obci sice není
mnoho podnikatelů, ale jsou. A z
jejich daní má i obec příjem. Většina musí být hodně roztrpčená tímto nekompromisním přístupem.
Očekával bych alespoň nějakou
vstřícnost. Rozladění, které ve
mně bublá, tlumí jen vědomí, že
ve finále snad budeme spokojení,
zjištěním, jak ves prokoukla.
A já si dělám docela i jinou starost.
Každý rok koncem března mě začali budit kosi. Jejich radostný
zpěv, namlouvací árie, kterými
zvučela celá zahrada. Tak letos
nic. Už zimní měsíce varovaly-na
krmítko nepřiletěl ani jeden. A co
jich dřív bývalo! Zřejmě se jedná o
ekologický problém a v souvislosti s ním a dramatickým úbytkem
hmyzích druhů, mizí z krajiny
nejen kosi. Něco moc nedobrého
se nenápadně kolem nás s přírodou děje a to mě vážně moc,
moc znepokojuje. Mé znepokojení
mi připomnělo pověstnou živou
žábu, kterou, pokud v hrnci
budete zahřívat pomalu zvedanou
teplotou, tak se nechá uvařit,
aniž by fatální, smrtelnou změnu
zaregistrovala. Tak nějak se asi
chováme my. Něco kolem nás se
dramaticky mění a my se tváříme,
že se neděje nic… A výjimka potvrzuje předešlé. Právě v tyto dny
konce května se nečekaně kosí
trylek u našeho domu rozezněl.
A také… Během loňského ba i

předešlého roku jste se mohli postupně seznamovat s historií lidových zvyků a obyčejů doprovázejících celoroční cyklus polních prací
a zpracovávání plodin. Jednotlivé části jsem přepisoval z dosud
nevydané knížky pana inženýra
Františka Hejnara. Jenže do prosincového loňského vydání se pro
množství důležitějších materiálů
slibované pokračování nedostalo. Stejný osud potkal i materiál
z žerotínské kroniky, který připravuje Tomáš Hrubý. Poté došlo
kvůli dramatickému zdražení tisku našeho Zpravodaje k omezení
počtu stránek a tak ani do minulého, březnového Zpravodaje se
pan Hejnar se svým vyprávěním
nedostal. Proto námi, na konci
článků, slibované oznámení: Pokračování příště, dostává na frak.
Nerad bych vás o jedinečné připomenutí dob minulých, přiblížení dějů a jevů, jak se u nás kdysi
žilo, připravil. Proto se nyní už
dopředu omlouvám, za to, že někdy pokračování naleznete a někdy ne. Není to z mé vůle. Doufám, že se časem podaří docílit
vydání Žerotínských zvyků a obyčejů při sklizni plodin a poté i III.
část nazvanou Staré žerotínské
zvyky a obyčeje – dětský rok,
kterou pan Hejnar dopsal už
v roce 2013. Římská trojka není za
posledním dílem náhodou. První
brožovanou knížku žerotínských
zvyků máte mnozí jistě doma.
Tak snad se někdy dočkáte i těch
pokračování…
A světe div se, ono prší! Alespoň
letošní květen deštivý rozhodně
byl, a byl též studený a tak snad
bude ve stodolách ráj…
Jiří Němec

