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Informace obce
Informace o prodeji stavebních pozemků
Jistě jste si již všimli, že koncem
roku minulého a na počátku letošního roku, probíhalo zasíťování budoucích stavebních pozemků
směrem na obec Hnojice. Byla vybudována komunikace spolu s veřejným osvětlením a samozřejmě
nechybí ani ostatní sítě jako je kanalizace dešťová a splašková, plyn
s přípojkami, veřejný vodovod a
elektrické rozvody včetně přípojek. V současné době probíhají
kolaudační řízení. O pozemky je
ze strany veřejnosti velký zájem
o čemž svědčí nespočet telefonátů a emailů. Bohužel z naší obce
jsme nezaznamenali ani jeden
dotaz. Zastupitelstvo obce na počátku června rozhodlo, že prodej
stavebních pozemků se uskuteční
formou aukce. Na dalším zasedání bude stanovena minimální
vyvolávací cena za 1m2 pozemku
a výběr firmy, která aukci provede. Předpokládaný termín aukce
bude v červenci případně v srpnu. Samozřejmě o tom budeme
informovat občany jednak formou
úřední desky a také na vývěsce u
obchodu a v aplikaci.
Pozvánka na dětský den
TJ Sokol Žerotín ve spolupráci s
obcí uspořádá v sobotu 25. června
2022 na místním hřišti od 14-ti
hodin dětský den a to nejen pro
děti. Na závěr dne bude táborák,
kde si budete moci opéci různé
dobroty, které si přinesete. Na
akci srdečně zvou pořadatelé.
Pozvánka
hody“

na

„žerotínské

Srdečně zveme všechny občany
také na hodovou oslavu, která se

uskuteční 30. července 2022 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.
Již dopředu mohu prozradit, že
pro děti bude mimo jiné také k
dispozici i lezecká stěna. Soutěž
„O nejlepší hodový koláček“ byla
zrušena z důvodu nezájmu občanů a stále stejných soutěžících.
Večer od 20 hod bude probíhat hodová diskotéka.
Na závěr proběhne v neděli 31.
července 2022 slavnostní hodová
mše v kapli Sv. Marty v 9.00 hod.
Třídění odpadu v obci
Celkem bylo vytříděno za období
od 01. 01. 2022 do 31. 03. 2022
toto množství v tunách:
Papír:			
Sklo:			
Nápojový karton:
Plast 			
Kovy			

0,766 t
2,680 t
0,025 t
0,880 t
0,000 t

Děkujeme tímto všem, kteří poctivě třídí, a také vyzýváme ty ostatní, aby se aktivně zapojili, protože
jedině tak udržíme nízkou výši poplatku za komunální odpad.
Venský Robert, starosta obce

Úhrada poplatků za komunální
odpad do 30. 6. 2022
Připomínáme
občanům,
že
poplatky za komunální odpad a
psy jsou splatné do 30. 6. 2022.
Včas nezaplacené poplatky můžou
být zvýšeny dle obecně závazné
vyhlášky až trojnásobek.
Poplatky lze 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. Poplatky
na rok 2022 zůstávají ve stejné
výši jako v předchozím roce, tj. za
komunální odpad 400 Kč/osoba a
za psa 100 Kč/pes.

Společenská
kronika
Opustili nás:
Václav Maňhal
Ludmila Motáňová
Upřímnou soustrast pozůstalým.
Jubilanti:
Alena Pazderová, 80 let
Jaroslav Vašíček, 85 let
Vojtěch Lýsek, 80 let
Do dalších let přejeme hodně
zdraví a spokojenosti.
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Co nového na našich polích
Největším hospodářským subjektem naší obce je stále Rolnické
družstvo Žerotín. A právě jeho
předsedu, pana Vladimíra Motáně, jsem na dálku vyzpovídal.
Pane předsedo, v poslední
době se poměrně dramaticky
mění podmínky, hlavně nákladové, veškerého podnikání u nás. Jak je na tom s prosperitou
vaše
družstvo?
Naším hlavním posláním je produkovat potraviny, respektive
pěstovat plodiny k výrobě potravin. S klidným svědomím mohu
říci, že se nám to docela daří
díky úrodnosti našich hanáckých půd, modernějším technologiím a stále výkonnější technice.
Když říkám, že daří, nemám tím
na mysli pouze výrobní stránku, ale i tu odbytovou. Je třeba
přiznat, že v posledním období
je po zemědělských komoditách
docela poptávka a i cenově začínají být prodeje zajímavější.
Nesmíme však opomenout druhou
stranu mince. Prudké a v poslední
době nepředvídatelné nárůsty téměř všech vstupů jako jsou energie,
pohonné hmoty, hnojiva aj. k lehkému spaní rozhodně nepřispívají.

Mluvíte o moderních technologiích a výkonnější technice. Předpokládám, že to
souvisí s novými trendy?
Obecně se zemědělství za posledních pár desítek let posunulo obrovsky kupředu. Ubylo manuální
práce, lidskou dřinu nahradily
modernější a výkonnější stroje.
Nové trendy v šlechtění, genetice,
pěstování i ochraně rostlin zcela
vytlačily a eliminovaly staré pracovní postupy. Tím ale vůbec nechci tvrdit, že dříve bylo všechno
špatně. Každá doba přináší své.
O to více mne však v poslední době
mrzí různé politicky motivované
změny SZP (společné zemědělské politiky) pro následující roky
spojené se snahou dělit zemědělce
na malé (dobré) a velké (špatné),
i když je všem jasné, že potřebujeme ty dobré bez ohledu na velikost.
Plánujete nějaké změny v pěstitelském sortimentu? Jak si
na tom stojí třeba tolik diskutovaná řepka?
Obecně si nemyslím, že by po
nejnovějším rozhodnutí vlády
(zrušení povinnosti přimíchávání
biopaliv do benzínu a nafty) zásevy ozimých
řepek nějak
rapidně poklesly, zvláště když se
poslední rok
výkupní cena
semene řepky
téměř zdvojnásobila. O
tuto komoditu je zatím
velký zájem
a my, zemědělci, budeme
vždy pěstovat to, co je

ziskové a jde na odbyt. Řídíme se
trhem a za to se na nás nikdo nemůže hněvat. Tato plodina nám
vyhovuje i v osevním postupu jako
výborný přerušovač obilnin. Opomenout nemohu ani množství posklizňových zbytků zapravených
do půdy, což má kladný vliv na
tvorbu humusu a půdní úrodnost.
Zmínit musím také včelaře, i pro
ně je kvetoucí řepka přínosem.
Uvažuje se o možnostech výroby energií z biomasy?
Z obnovitelných zdrojů energie
v zemědělství připadá logicky
v úvahu provoz bioplynových stanic, neboť se v nich dá pro výrobu
elektřiny a odpadního tepla zpracovat rostlinná biomasa, jako jsou
např. energetické plodiny (kukuřice, čirok, různé trávy) nebo
z části i odpady živočišné výroby.
Vzhledem k velikosti našeho družstva si však provoz takové stanice
nemůžeme dovolit.
Pane předsedo, děkuji vám a
závěrem, co byste rád spoluobčanům ještě sdělil?
Zemědělství je jedním z významných odvětví, která v průběhu historie - kromě výroby základních
potravin - určovala a i nadále určují charakter krajiny. Základním
přírodním zdrojem je půda. Stále
bychom měli mít na paměti, že je
životně důležitá nejen pro přítomnost, ale také budoucnost lidstva.
Proto bychom si jí měli považovat
a chránit ji. Toto nechť je závazek
pro nás všechny.
Ještě jednou děkuji.
Rozhovor vedl Jiří Němec
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STARÉ ŽEROTÍNSKÉ ZVYKY A OBYČEJE II.
/zvyky a obyčeje při sklizni plodin/
Ing. František Hejnar
Olomouc 2010
Rozhonke
S přástkami úzce souvisely masopustní zábavy. Zpravidla se také
naposledy předlo – pokud ještě
zbyl len, tak na Popeleční středu.
To ale již masopust končil. Přadleny se „rozháněly“ – rozcházely a
opouštěly teplé jizby a kuchyně.
Na konci přástek se proto slavily
„rozhonke“. Přástky na gruntech
obyčejně končívaly hostinou –
slavnostní večeří, kterou přadleny
vystrojily za část peněz, utžených
za přízi a tanční zábavy v hospodě.
Děvčata oblékla přadlenu – došek
slámy, do ženských šatů. Do jedné
ruky dostala motovidlo, do druhé
„potáč s přizó nebo břeteno. Za
velké srande a břéskoto je děvčata pověsele v sadě na strom“
a přivázaly ji k větvi, aby ji vítr
nesfoukl.
Večeře ani tancovačka v hospodě se
neobešla bez kužele, nasazeného
na přeslici a ovázaného „pantlema“ a šátky. Obyčejně byl nošený
i v ostatkových maškarních průvodech. Potom byl obřadně nesen
do hospody.
Fantazie přadlen, které po dlouhé
zimní období vysedávaly po večerech při předení a zpestřovaly
si nudnou práci různými zvyky
a obyčeji, byla obdivuhodná. Už
v dávných dobách patřila do okruhu těchto zvyků víra ve svatou
Lucii a obyčej chození s „Lucó,“
obcházení s Barborkou, „Prechtó“ – později přejmenovanou
na „Šprechtu,“ dřívější průvody
maškar o svatém Mikuláši, pochůzky bab – omětaček na Silvestra, hadačské pověry na svatého
Martina, svatého Ondřeje a svaté-

ho Štěpána – všechny tyto zvyky
a obyčeje vznikly na přástkách a
byly udržovány hlavně přadlenami.
S koncem masopustních zábav
v předjarním období končily i
přástky. Do jizeb gruntů se kolovraty znovu vracely až s novým
podzimem – zejména tam, „kde
bel přejicné hospodář“.
Na konci 19. století tovární výroba
plátna přástky zcela vytlačila. Potom se již hromadně „drhlo“ pouze peří. Ale i při tom se některé
zvyky udržovaly
– až do poloviny
20. století.
Čert ji bel dložen?
Nejstarším sladidlem na Hané
býval med. Bylo
ho však málo.
Ještě před dvěma
stoletími
proto
slazení
medem doplňovaly
výrobky
ze šťáv stromů,
hlavně javorů.
Na Hané byl
však více oblíben
cukr
březový,
protože bříza tu
bývala rozšířenějším stromem.
Její šťáva sice
neobsahovala tolik cukru jako javorová, ale měla
zvláštní, vybranou chuť. V roce

1787 se začal dovážet surový třtinový cukr, který se čistil v rafineriích. Byl však drahý.
Z domácích zdrojů se pro výrobu
cukru zdála nejvýhodnější cukrová řepa – „cokrufka“ – „cvikla“.
Výroba cukru z řepy byla objevena německým chemikem Margrafem v letech 1744 až 1746.
Podnět k výrobě cukru z řepy
však dal až Napoleon, který v roce
1806 zakázal dovoz koloniálního
zámořského zboží do Evropy.
Cukrovary se proto na Moravě
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zakládají až po roce 1810 a s velkými nesnázemi. Strojní vybavení
cukrovarů bylo nedokonalé a sedláci byli proti pěstování cukrovky
zaujatí. Často „cukrofko“ vysévali
do méně úrodných půd, což mělo
za následek snížení cukernatosti.
Doprava řepy po železnici vázla,
špatně organizován byl i dovoz
z pole do cukrovaru. Výroba cukru se tak zdražovala a vývoz řepy
do zahraničí byl proto nepatrný.
Než si rolníci na cukrovku zvykli,
a než byla v Žerotíně vypěstována
pořádná řepa, trvalo téměř celé
století…
Peplačke s cokrufkó
Po prusko – rakouské válce v roce
1866 nastal další rozvoj pěstování
cukrovky. Cukrovary ji nestačily
zpracovávat. Důsledkem pak byla
i první cukrovarská krize. Cena
řepy klesla z devadesáti krejcarů
na třicet pět krejcarů za jeden celní cent, tj. padesát šest kilogramů.

Před zpracováním se řepa musela ukládat do pryzem – krechtů a
řepné kampaně se protahovaly až
do května. „To jož z hlene obečéně
lezlo zeleny lésti“. Ztráty na cukernatosti se potom pohybovaly
kolem osmi procent a dopláceli na
to rolníci.
Hospodáři se vykořisťování
soukromými cukrovary bránili a
zakládali si své cukrovary – rolnické. Ty zajistily další rozvoj
v pěstování cukrovky. Zvětšení
výměry řepy na gruntech umožnil
i rozvoj mechanizace. Dosavadní,
zahradnický způsob pěstování byl
nahrazen způsobem polařským.
Zavedení třířádkových koňských
pleček bylo pro řepaření revolučním nářadím…
Řepa se začala vysévat do řádků.
Tím odpadlo předpěstování řepných sazeniček, často pěstovaných
i v pařeništích a jejich případné
přesazování. Sazenice se přesazovaly i s balem na poli zvláštními ručními přesazovači. Odpad-

červen 2022
lo i složité první okopávání. To
bývala procedura, která by dnes
byla k smíchu. „Vzešly nedomrle,
ščóply a vetáhly sazenice cokrufke“ se podobaly plevelným rostlinám. Proto za ně bývala cukrovka
i zaměňována a - pochopitelně i
vykopávána. Výsledky potom bývaly žalostné…
Při novém, řádkovém způsobu
pěstování se cukrovka mohla protrhávat, když měla alespoň šest
lístků. Potom se zase někdy ztrácela mezi vzrostlým plevelem…
Vypěstování pořádné řepy ještě
nějakou dobu trvalo. Ale již za
protektorátu, při pěstování na
menších výměrách, bylo někdy
dosahováno výnosu i pět set metráků po hektaru. To ale bývalo
v řídkých případech…
I v příštím ohlédnutím za starými
žerotínskými zvyky a obyčeji se budeme věnovat řepě.
Jiří Němec

Připomínka 25 let od úmrtí Ladislava Krejčího
U příležitosti 25. výročí úmrtí
pana Ladislava Krejčího, dlouholetého předsedy Místního národního výboru Žerotín-Strukov
a předsedy TJ Sokol Žerotín, si
zástupci obce Žerotín a Tělocvičné jednoty Sokol Žerotín připomněli tuto významnou osobnost
moderních dějin naší obce vzpomínkovým aktem u jeho hrobu
za přítomnosti jeho rodiny. Věnec
slavnostně položili starosta obce
Žerotín Robert Venský a starosta
Tělocvičné jednoty Sokol Žerotín
Tomáš Hrubý.
Význam a zásluhy, jakož i úcta a
respekt, jaké se do dnešních dnů
oprávněně těší osoba Ladislava
Krejčího, lze nejlépe ilustrovat

na zápise v obecní kronice z roku
1997 (tedy z roku jeho úmrtí), jak
ho zaznamenala tehdejší obecní kronikářka Marcela Šišmová:
„Předsedou MNV obce Žerotín-Strukov byl v letech 1976–1990.
Za jeho působení v této funkci byl
v obci upraven sportovní areál
u KSZ, žulová dlažba na místní
komunikaci byla vyměněna za asfaltovou silnici, vybudovány zelené pásy na návsi a vydlážděny
chodníky, v akci Z byla postavena
prodejna Jednoty a čekárna na zastávce U Zádruhy, byl vybudován
veřejný vodovod. Pan Krejčí byl
znám svou pracovitostí a obětavostí.“ Nesmíme také zapomenout
na jeho obrovské zásluhy na vy-

budování kulturně společenského
zařízení v letech 1968–1975, na
kterém se významně podílela pod
jeho vedením žerotínská sokolská
jednota brigádnickými hodinami i
finančně. Měl velký přínos na rozvoji tělovýchovy, sportu a Sokola
jako spolku, a to jak z hlediska budování tělovýchovných zařízení,
tak zapojení mládeže a občanů do
sportovního dění. Po svém odstoupení z funkce předsedy TJ Sokol
Žerotín v roce 1990 byl členskou
základnou zvolen čestným předsedou jednoty.
Čest jeho památce!
Tomáš Hrubý

6. strana

Žerotín

červen 2022

Naše škola a její život s covidem
Rozhovor s ředitelkou naší školy,
paní Marií Slimaříkovou
Paní ředitelko, škola je jednou
z institucí, na kterou covid dopadl
nejhůře. Jaké byly dva roky s covidem pro naši školu?
Rok 2020 se přehoupl do roku
2021 a vzal s sebou i lockdown…
Provoz základní i mateřské školy
byl značně omezen, nejen zdravotními opatřeními, ale i nepřítomností starších žáků. Ve škole se
vyučovalo kombinovaně, to zna-

mená, že mladší žáci, kteří podle
nařízení vlády do školy mohli chodit, měli upravený rozvrh hodin
a vyučování prezenční (ve třídě),
starší žáci měli vyučování přes
obrazovky počítačů. Z učitelů se
stávali supermani a supermanky,
aby všechno stihli… Myslím, že
i rodiče v tom začínali mít zmatek,
zvlášť když měli další děti v jiných školách, kde se do školy chodilo na střídačku – např. liché a
sudé skupiny. Také mateřská škola byla na určitou dobu uzavřená.

Paní učitelky se snažily s dětmi,
zvláště s předškoláky, kteří mají
povinnou školní docházku, udržovat kontakt, zadávat úkoly a povzbuzovat, aby děti i rodiče omezení docházky zvládli. Využívaly
také elektronickou učebnu, kam
předškolákům vkládaly „úkoly a
zábavné učení“. Před školkou jste
mohli vidět „láskovník“ se vzkazy, výstavku přáníček a obrázků.
Školáci nám zase malovali sluníčka, abychom přivolali jaro a s ním
i brzké otevření školy.
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Po dvou letech zavírání a opětném
otevírání škol, testování a netestování, nošení roušek a nenošení
roušek jsme si tak nějak zvykli,
že se svět kolem nás mění jaksi
rychleji a nemůžeme tomu jen přihlížet. Myslím, že nás to mnohému vyučilo, otužilo, zjistili jsme,
co vydržíme, a říkáme si „doba
covidová je doba covidová“. Ale
všichni vnímáme, že v nařízeních
chyběla jakási koncepce a každou
chvíli bylo něco jinak. A nakonec
to zase odnesly děti…Mohu však
říct, že děti (i rodiče) byli skvělí,
pilně pracovali a komunikovali se
školou.
V současném školním roce jsme se
zaměřili na nedostatky z distanční výuky a postupným procvičováním, opakováním i mnoha hodinami doučování se snažíme zmírnit
následky distanční výuky a letošní vysoké absence dětí.
Zmiňujete distanční výuku. Přinesla tato donedávna neznámá
forma výuky nějaké nové přístupy
k výuce obecně?
Distanční výuka s sebou přinesla
hlavně výzvu zvládnout děti učit
tímto novým způsobem! V naší
škole jsme využívali (a využíváme
stále) G Suite balíček a platformu
Google Classroom. Pro potřeby
mateřské školy a prvního stupně
je tento způsob dostačující a nabízí spoustu možností jak k přenosu
vyučování, tak k zadávání a hodnocení úkolů, vkládání prezentací, videí, pomůcek apod. Děti s rodiči se postupně s tímto prostorem
sžili a zvládají v něm pracovat.
I učitelé postupně rozšiřovali
a
zdokonalovali
svou
ICT
gramotnost, aby mohli lépe učit.
Škola zakoupila i další digitální
pomůcky například sluchátka,
„vizualizér“ pro přenos obrazu do
počítače, LCD nástěnný display a
další notebooky, aby mohla souběžně na počítači pracovat celá
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třída. Elektronickou učebnu stále
používáme pro informace žákům
a rodičům, sdílení aktualit a zadávání čí odevzdávání úkolů, vkládání materiálu pro domácí přípravu.
Ministerstvo školství podporuje
digitální technologie a rozvoj výuky informatiky. Máme tedy v plánu úpravu školního vzdělávacího
programu podle nového RVP ZV,
kde se více podporuje nejen práce
na počítači, ale celkově „digitální
myšlení“.
Zvládnutí digitálních technologií
a jejich používání ve výuce ale
není všechno. Sociální kontakt
s vrstevníky i s učiteli je nenahraditelný. Člověk je stvořen, aby žil
ve společenství a izolace mu neprospívá…
Co je nového v sestavě učitelského
sboru?
Školní rok 2021/2022 jsme začali
s novou paní učitelkou Mgr.
Markétou Stloukalovou, která
učí žáky převážně český jazyk,
prvouku a angličtinu. Věnuje se i
kroužku angličtiny a pohybovým
hrám, kam žáci chodí velmi rádi.
Další oblíbenou volnočasovou aktivitou je dramatický kroužek pod
vedením paní učitelky Mgr. Růženy Máčalové. Jinak je ve škole i ve
školce stabilní pracovní kolektiv.
Jak zvládáte provoz školy? Mám
na mysli běžnou údržbu budovy.
Minulý rok byly zabudovány
nové dveře ze školy do zahrady
a instalován bezpečnostní systém. Ve spolupráci s obecním
úřadem je plánovaná výstavba
nové budovy mateřské školy na
pozemcích školní zahrady. Je již
připravena studie a obec nyní
vyřizuje potřebné podklady k žádosti o dotace, bez kterých by se
stavba uskutečnit nemohla. Již se
na novou školku moc těšíme, ale
víme, že k uskutečnění bude ještě náročná cesta, mnoho práce i
financí.
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Funguje spolupráce s rodiči?
V době pandemických opatření
jsme byli v kontaktu s rodiči jen
„bezkontaktně“,
komunikovali
jsme mejlem nebo telefonem. Nyní
se těšíme na každou společnou
akci, zveme rodiče do mateřské i
základní školy na besídky nebo na
programy na zahradě. Rodiče se
o školu zajímají, rádi se zapojují
a máme v nich oporu. Menší škola na vesnici má v tomto výhodu
oproti velkým městským školám.
A co spolupráce s organizacemi?
Spolupracujeme s organizacemi,
které připravují programy pro
děti. Buď jedeme na nějaký program mimo školu, nebo lektoři
přijedou a programy se uskuteční
ve škole či školce. Nabídek je mnoho, ale vybíráme takové, které
podporují spolupráci, badatelskou
výuku, sociální vztahy, vzdělávání dětí a žáků v oblastech, které
potřebují podpořit. Snažíme se,
aby výuka byla kvalitní a odpovídala současným požadavkům.
Touto cestou bych chtěla také poděkovat členům Sokola Žerotín za
sběr železa, se kterým škole každoročně pomáhají, a také ZD Žerotín a jeho podporu.
Na závěr nám prozraďte, co máte
před sebou, co vás v nejbližší době
čeká?
V tomto školním roce se těšíme
ještě na školu v přírodě, výlety a
loučení s předškoláky a s páťáky.
A co nás čeká příští školní rok?
Přivítáme osm nových prvňáčků a
budeme se těšit na další pěknou
spolupráci.
Děkuji a budu se těšit za čas zase
na rozhovor pro zpravodaj
Rozhovor vedl Jiří Němec
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GLOSÁŘ
Jestli čtete tyto řádky zpravodaje
Žerotín na webových stránkách
obce, znamená to, že jste se smířili s rozhodnutím zastupitelstva
obce, zrušit bezplatný přístup ke
zpravodaji tištěnému. Náklady na
jeho tisk jsou skutečně vysoké a
rozhodnutí chápu. Ale jako staromilec si prostě říkám, že mít ten
„plátek“ v ruce je přece jen něco
jiného. Tak nějak je mi bližší. I
proto jsem si jej v tištěné podobě
předplatil. A ti z vás, kteří tak učinili se mnou, těm tleskám.
Ono upřímně, těch cca 120 korun
ročně, je dnes silně podměrečná
útrata na jedno posezení v hospodě. Když už jsem u té hospodské
útraty, je to taková moje metoda.

Když mě čeká nějaký výdaj, který
není vyloženě nutný, a přemýšlím, zda si mám onu věc či službu koupit, přepočítám si cenu na
počet piv, která bych za tu cenu
mohl mít natočená. Obyčejně zjistím, že se nad částkou ošívám, ale
jen do té chvíle, než zjistím, že je
to cena např. tří piv a ty, když si
je dám, nad částkou ani nemrknu
a ještě nechám tringeld. Tak to
prostě je. Půllitr točeného piva je
dobrá měrná jednotka pro nákup
čehokoliv. A kdo pivo nepije, může
si vybrat jinou měrnou komoditu,
třeba tabulku čokolády. V tomto
kontextu je roční předplatné zpravodaje za pakatel.
Nevím jak kdo uplynulé dva co-

vidové roky trávil svou dovolenou, své prázdniny. Mnozí určitě nikam nevyjeli. Jednak kvůli
omezením u nás i za hranicemi a
také s obav před všudypřítomným
virem. Letos tedy, jak se zdá je
konečně klid. Tedy klid pokud se
covidu týká. Co nás začíná trápit
nově je strmá křivka nárůstu cen
doslova všeho. Energie, pohonné
hmoty, potraviny. A to může být
pro leckoho další nepříjemná
překážka pro dovolenou, o které
jsme snili. Ať tak nebo tak přeji
všem pěkné pohodové léto, dětem
hezké prázdniny s množstvím
zážitků, nových kamarádství a
lásek.
Jiří Němec

„Hezké prázdninové dny plné slunce a pohody přejeme všem školákům“

