„Katastrofy roku 2012“.
V loňském roce nás postihly dvě katastrofy obrovských, vpravdě
mezigalaktických rozměrů.
Ta, o které se zmíním nejdříve, byla až druhá v pořadí a na většinu neznalých
občanů měla až odstrašující vliv.
Když jako Cyrilometodějská mise dorazili na jaře roku 863 na Velkou Moravu
bratři Cyril a Metoděj, byla to velká událost v našich dějinách. Cyril sestavil
hlaholici, tj. nové písmo pro slovanský jazyk a společně s bratrem Metodějem
přeložili do staroslověnštiny liturgické knihy potřebné pro konání bohoslužeb.
Ale když na Moravu přišli noví věrozvěstové – Metyl a Etyl, tož to byla jiná
síla. Jejich účinkování mělo rychlý průběh, první mrtví 6. září 2012, celkem je
do dnešního dne asi 35 obětí.
A vše proto, že je spousta občanů, kteří si pro úsporu nějaké té koruny zakoupí
cokoliv a od kohokoliv, na kvalitu nehledě. Tak si nakoupili ve vyhlášených
obchodech rádoby kvalitní alkohol, do kterého nějací naprostí potomci, chtiví
rychlého výdělku, namíchali až 50 procent metanolu, což jak všichni víme je
smrtelný jed. No, každý je strůjcem svého štěstí.
Mně ale v počátcích aféry obzvláště vadilo, jak o vzniku metanolu informovala
média.
Přestože každý normální člověk ví, že metanol v kvasu vzniká jen v omezené
míře, nezabránilo to velmi vzdělaným novinářům tvrdit naprostou hovadinu, že
počátek aféry je v pěstitelských pálenicích.
Methanol se totiž vyrábí suchou destilací dřeva, no a kdo by házel dřevo do
kvasu, to leda nějaké magor. Nějaký metanol je v pálence vždycky, ale jeho
množství nemůže prakticky překročit přísnou hygienickou normu. Vzniká proto,
že v kvasu je skoro vždy přítomno malé množství listí, větviček a zejména
pecek, což všechno je vlastně dřevo.
Methanol, co se dostal do oběhu v namíchaných garážových dryjácích, byl ale
syntetického původu.
A proto ten, kdo nepřestal požívat kvalitní ovocné destiláty, nepřišel k žádné
újmě na zdraví.
Ale podle mého názoru měla pro nás daleko horší následky druhá katastrofa, o
které se zmíním nyní. Byla v pořadí první a pro většinu jižní a střední Moravy
měla důsledky vpravdě fatální.
V noci ze čtvrtka 17. na pátek 18. května 2012, tedy již týden po zmrzlých
mužích Pankrácovi, Servácovi a Bonifácovi, byla na jižní a střední Moravě
zaznamenána rekordně nejnižší teplota okolo -50C.
Konkrétně ve Výšovicích okolo potoka bylo -6,50C a to žádní pamětníci
nepamatují. A tato teplota také řádně poznamenala zejména ovocné stromy s již
nasazenými plody.

Na své zahradě jsem se připravoval na převelikou úrodu švestek, takové
množství jsem ještě nikdy nesklízel. Plody již měly v průměru tak 7 - 10 mm a
již jsem chystal výrobu podpěr proti zlomení větví.
V pátek odpoledne jsem prohlédl stromy a uklidnil se, že vše snad dopadne
dobře.
Ale v neděli už začaly opadávat zčernalé plůdky a všechny mladé letorosty byly
černé – prostě nezměrná katastrofa, skoro živelní pohroma obrovského rozsahu.
Ale nejen švestky. Ale i ostatní ovoce dopadlo špatně. Také se letos pálilo ze
všeho, co narostlo, zejména je větší množství pálenek z méně choulostivých
druhů ovoce, jablek a hrušek. A o to více si vážíme všech, kteří přispěli
soutěžními vzorky do našeho koštu – díky za ně.
A jaká to obrovská nespravedlnost, když v zemích českých, kde tomu skoro
nikdo nerozumí, měli výbornou úrodu švestek, rynglí, mirabelek aj. A přestože
jsme v minulých dobách chtěli poroučet větru a dešti, tak ta příroda si od nás
poroučet nedá a bohužel (a nebo bohudík) budeme vždy závislí na tom, co nám
milostivě dovolí.
No a pak si jednu nedé ……………. A nebo aji dvě.
Na závěr několik lidových moudrostí:
"Kdo pije slivovicu denně, necítí potřebu alkoholu".
"Život ředěné slivovicó má hneď lepší chuť".
"Střízlivost je projevem nedostatku slivovice".
Povídá stoletá babička, na lepší trávení piji pivo, při nechutenství bílé víno, při
nízkém tlaku červené víno, při vysokém tlaku koňak a když jsem nachlazená,
tak si dám kalíšek slivovice.
A babičko, kdy pijete vodu?
No tak takovou chorobu jsem ještě neměla.
Tož teda přátelé, kamarádi, Hanáci, Slované ….. na zdraví!!!!!!!
Přeji Vám jménem Společenství přátel kvalitní pálenky a Kulturní komise
Obecního úřadu Výšovice příjemnou zábavu a kvalitní chuťové zážitky při
ochutnávce soutěžních pálenek a likérů a také přichystaného občerstvení.
Všichni máte možnost zakoupit poukázky k degustaci soutěžních pálenek a
likérů: jedna poukázka - 10 odlivek 0,02 litru za 100 Kč. Šampión koštu a
vítězové kategorií jsou za dva.
Aktivní účastníci koštu již tyto poukázky vlastní, mohou samozřejmě přikoupit
další..

Těším se na setkání 22. března 2014 při 6. ročníku Véšovského koštu
a doufám, že letos k nám bude příroda milosrdnější.

