Vážení občané,
vlhký podzim je za námi a my tu pro vás máme nejnovější a nejaktuálnější informace ze
života naší obce.
Kanalizace
Deštivé období posledních měsíců neblaze působilo na práce v obci. Můžeme říci, že ještě
nikdy v minulosti nebylo v Žeroticích tolik bláta, nepořádku. Přesto rádi konstatujeme, že
práce na kanalizaci na podzim znatelně pokročily a vypouštět odpadní vody může již většina
žerotických domácností. S ohledem na počasí by měly práce pokračovat i v lednu a měli
bychom dokončit a propojit poslední řady a umožnit tak napojení všem občanům. Uložením
potrubí a napojením odpadů však stavba nekončí. Příští rok nás čekají opravy těch míst, které
byly kanalizací dotčeny, a to hlavně státní komunikace, a samozřejmě silnice a chodníky
místní. Je třeba opět poděkovat vám, občanům za trpělivost, které si právě období
posledních měsíců vyžádalo. Také je třeba říci, že dobře funguje komunikace mezi obecním
úřadem a vámi, myslíme, že všechny místní problémy, které vznikaly, jsme se vždy snažili
brzy vyřešit k vaší spokojenosti. Vaše připomínky, které dosud vyřešeny nebyly vedeme
v patrnosti a budou se řešit příští rok. Samozřejmě, že se můžete ozývat i nadále, telefon na
starostu je 723 555 430.
A ještě pár slov k provozu kanalizace. Už bylo řečeno, že zkušební provoz čistírny potrvá do
konce října roku 2015. Do té doby by mělo být napojeno 100 procent všech domácností tak,
abychom splnili požadavek Státního fondu životního prostředí, kterému jsme se zavázali
k patřičnému objemu vyčištěných splaškových vod. Abychom motivovali občany k co
nejrychlejšímu vybudování přípojek, rozhodli jsme se, a to ve všech obcích, že zkušební
provoz nebudou hradit jednotlivé domácnosti, ale zaplatí ho obce ze svých rozpočtů. Během
příštího roku bude každá domácnost oslovena provozovatelem kanalizace a bude s ním
sepsána smlouva. Přesná cena stočného ještě nebyla stanovena, předběžně však můžeme
oznámit, že se bude pohybovat kolem 30 Kč za m3. Další podrobnosti vám budou včas
sděleny.

Vodné
Kalkulace vodného na rok 2015 byla již koncem listopadu vyvěšena na nástěnce obecního
úřadu. Vodné se pro odběratele všech 3 obcí Svazku zvýšilo zhruba o korunu a činí tak 25, 50
Kč za m3 vč. DPH.
Upozorňujeme odběratele, že v sobotu 27. prosince bude chodit pan Luboš Čapek zapisovat
stavy vašich vodoměrů. Ty, které pan Čapek nezastihne doma, prosíme, aby stav svého
vodoměru napsali na lístek a vhodili ho i se svým jménem do schránky obecního úřadu.
Během ledna vám bude z Kyjovic zaslána faktura, kde vám bude oznámen i termín, kdy
můžete vodné za uplynulé období uhradit.
Volby do Obecního zastupitelstva Žerotic
Voleb do obecního zastupitelstva se zúčastnilo 180 voličů z 258, tj. 69,77 %. Oproti volbám
minulým je to o 10 voličů méně. Do vedení obce byli zvoleni tito zastupitelé.
Luboš Čapek – 149 hlasů
Jindřich Nožka – 147 hlasů
Miroslav Knoflíček – 145 hlasů
Martin Čapek – 125 hlasů
Josef Mokrohajský – 117 hlasů
Jiřina Šandová – 108 hlasů

Ludmila Jordánová – 72 hlasů
Nezvolení kandidáti :
Milan Čada - 94 hlasů
Lubomír Krbálek - 78 hlasů
Štěpánka Simotová – 21 hlasů
Ing. Jaroslav Nezveda – 16 hlasů
Nutno říci, že volební systém výrazně zvýhodňuje sdružení kandidátů před jednotlivci a do
celkových výsledků hlasování se přihlíží k preferenčním hlasům jen do určité míry.
Z ustavujícího zasedání ZO
V důsledku stížnosti na výsledky voleb, kterou podal neúspěšný kandidát Ing. Nezveda ke
Krajskému soudu v Brně a o které píšeme v samostatné kapitole, proběhlo ustavující zasedání
žerotického zastupitelstva o měsíc později .
Starosta obce před volbou nového starosty znovu informoval všechny zastupitele o své
poslední kandidatuře do obecního zastupitelstva a seznámil je i s okolnostmi a důvody, které
jej k tomuto rozhodnutí vedly. Poté proběhlo tajné hlasování s těmito výsledky:
J. Nožka - 5 hlasů
Luboš Čapek - 2 hlasy
Volba místostarosty proběhla rovněž tajnou volbou s těmito výsledky:
Luboš Čapek – 4 hlasy
Martin Čapek – 2 hlasy
Miroslav Knoflíček - 1 hlas
Starostou na příští volební období byl zvolen Jindřich Nožka, jeho zástupcem Luboš Čapek.
Kulturní akce zimy
Všechny vás už teď zveme na tradiční žerotické akce, jejichž termíny si laskavě zapište do
svých kalendářů.
Dětský karneval – 1. února
Zabijačková ochutnávka včetně výstavy pálenek a koláčů – 7. února
Masopustní veselice – 14. února
Ochutnávka vín – 14. března
Sálový turnaj v domácím tenise pro děti i dospělé (soft tenis) – 22. března
Na jaro také plánujeme již druhé setkání seniorů, termín bude oznámen v příštím zpravodaji.
Soud s nájemnicí obecního bytu
Dlouhá léta se táhne spor ohledně nájmu
bytu v Žeroticích, který nemá jako jediný
regulované nájemné a oproti ostatním, tzv. sociálním bytům, jejichž výši nájemného
spoluurčuje stát, má nájemné výrazně nižší. U prvního soudního stání, které s majitelkou bytu
proběhlo 8. prosince, bylo soudem uloženo přepracování posudku, který chybně srovnával
ceny bytu současné nájemkyně s cenami bytů s regulovaným nájemným. Nový posudek by
tak měl porovnat tržní cenu bytů v okolních obcích.
Nutno říci, že i současné zastupitelstvo, kde zasedá téměř polovina nových zastupitelů, má
na tento letitý spor jednotný názor a považuje za naprosto skandální, aby jediný tržní byt,
byť s občasným zdrojem hluku, ale v nové budově, s novým vybavením, okny, zateplením,
novým plynovým kotlem měl téměř o 40 % nižší nájemné než byty sociální, v budovách
starých pomalu dvě století. Bohužel s uživatelkou není možná domluva a tak budeme čekat na
další soudní jednání, které by mohlo proběhnout do půl roku.

Vývozy popelnic 2015
Přestože se počet popelnic opět nepatrně snížil a tím pádem obec za vývoz kom. odpadu
doplácí méně než v minulých letech, rozhodlo zastupitelstvo obce ponechat stávající cenu za
vývoz nádob a to 550,- Kč na osobu a rok. Prosíme vás občany, abyste chodili platit
poplatky až od měsíce března. První dva měsíce jsou pro paní účetní náročnější kvůli
administrativním povinnostem, ročním uzávěrkám atd.
Významná výročí
Naše přání tentokrát míří k těmto oslavencům:
Pan Jaromír Ludvík – 82 let (8. 11.)
Pan František Worbis – 70 let (23. 11.)
Paní Růžena Weberová – 82 let (25. 11.)
Paní Helena Šandová – 90 let (10. 12.)
Paní Anežka Lenikusová – 65 let (15. 12.)
Paní Marie Šťastná – 86 let (23. 12.)
Vážené a milé, vážení a milí, přejeme Vám upřímně mnoho spokojených roků, prožitých
v klidu, zdraví, radosti a pohodě.
Nové knihy v obecní knihovně
Martina Formanová: Případ Pavlína
Dramatický příběh světoznámé české modelky a její rodiny, rozdělené sovětskou okupací.
Herman Hesse: Narcis a Goldmund.
Příběh dvou přátel, zasazený do středověkého prostředí, je pojatý jako zpodobení vlastního
životního a uměleckého hledání autora-nositele Nobelovy ceny.
Tereza Boučková: Šíleně smutné povídky.
Obyčejné příběhy obyčejných lidí, plné touhy po lásce, přijetí, vnitřním míru a odhodlání
překonat osud.
Václav Kosmák, Vlasta Javořická: Pokoj lidem dobré vůle.
Patnáct povídek plných jímavé atmosféry vánoční doby.
Irena Obermannová: Vznášedlo
Kniha povídek o ženách nejen pro ženy.
Irena Obermannová: Ženské pohyby
Láska a ženskost z pohledu dvou zcela odlišných žen – trestankyně a řádové sestry. Jejich
setkání vede každou ke snaze uskutečnit svůj sen.
Jaroslav Šedivý: Mé putování zmateným stoletím
Významný historik, diplomat, ministr zahraničních věcí ČR, ale také politický vězeň, lesní
dělník a čistič oken podává čtivé vzpomínky.
Petr Čermák: Bohumil Hrabal - „Vzhůru, srdce!“
Portrét jednoho z nejvýznamnějších českých spisovatelů.
Petr Čermák: Bára
Portrét vynikající české oštěpařky a olympijské vítězky Báry Špotákové
Robert Schnakenberg: Tajné životy slavných spisovatelů
Co vám učitelé zatajili o slavných romanopiscích, básnících a dramaticích
Miro Žbirka: Co bolí, to přebolí
Stálice populární hudby, zpěvák a skladatel, skromný pracovitý člověk, který neživí bulvár,
poodhalil své soukromí.
Simona Monyová: Krotitelka snů
Život vám přistřihl křídla a netušíte, jak dál? Úspěšný román nejen pro ženy.
Kateřina Janouchová: Tygří žena
Švédský rodinný thriller

Jan Hnízdil: Mým marodům
Atestovaný internista a rehabilitační lékař se ve svých fejetonech, sloupcích vyjadřuje
k úskalím lékařské profese i k aktuálnímu dění nejen ve zdravotnictví.
Enycklopedie zahradničení:
Více než 3000 fotografií a 400 postupů krok za krokem
E. L. James: 50 odstínů šedi – zakoupeno speciálně pro Ing. N.
M. Žantovský: Havel – rozsáhlý, čtivý, kritikou i čtenáři ceněný životopis prezidenta, za
kterého jsme se nemuseli stydět
Předvolební a povolební cirkus s klaunem Nezvedou aneb 50 odstínů šedé po „žerocku“
O tom, co pan Nezveda vymyslel před letošními volbami, jsme byli všichni zpraveni jeho
obsáhlým letákem, který on sám poctivě rozdával do našich schránek. Tentokrát si milý
inženýr založil i internetové stránky, kde si doslova celý svět mohl (a stále může) přečíst
velké množství urážek, vulgarismů a výmyslů, nejen na adresu žerotického starosty, ale i
představitelů samospráv okolních obcí. Nutno říci, že ti byli velmi pobouřeni a zvažovali
trestní oznámení. Ne tak my místní, kteří kousky Ing. Nezvedy za minulá léta důvěrně známe.
Pokud si ovšem někdo myslel, že volbami jeho aktivita končí, mýlil se. Náš žerotický komik
vysypal z rukávu další eso: na Krajský soud do Brna poslal žaloby na všechny nově zvolené
zastupitele, kteří prý byli zvoleni po zfalšování výsledků volební komisí. Jako důkaz svého
tvrzení zaslal soudu orazítkovanou obálku šedé barvy, kterou údajně nevhodil do urny. Přesto
ji prý komise do celkového součtu obálek měla podvodně započítat.
Jenže: Pan inženýr zapomněl na okolnost, jíž si všimla paní soudkyně, která stížnost
posuzovala. Nezvedova obálka měla sice šedou barvu, při srovnání s obálkami z letošních
voleb, které jsme na soud museli ke kontrole přivézt, měla však výrazně jiný odstín. Zjistili
jsme potom sami v archivu, že u všech minulých voleb se sice používaly pravidelně šedé
obálky, avšak každé volby s jiným odstínem. A těch jak známo může být velmi mnoho (až
50). To ale nedošlo (nesečtělému) stěžovateli, který byl opět odhalen jako malý Jaroslav.
A odkud se tedy vzala jeho orazítkovaná obálka? Jelikož byl Ing. Nezveda svoji stranou
SPOZ pravidelně vysílán v minulosti do volebních komisí, není odpověď tak těžká.
Na každý pád musíme panu Nezvedovi opět poděkovat, že nám pomohl k hezkému
volebnímu výsledku a že už snad i těm jeho 16 zbylým voličům odhalil svoji podstatu.
Poslední slovo zastupitelů
Vážené a milé občanky, vážení a milí občané. Za pár dní končí starý rok, pro nás Žeroťáky
vcelku obtížný, komplikovaný, ale důležitý. Podařila se největší a nejnákladnější investiční
akce za poslední desítky let. Může nás hřát vědomí, že jsme nezadlužili obec, dokonce se
podařilo našetřit slušný peníz na obnovu Žerotic, především komunikací, chodníků, se kterou
bychom rádi začali už příští rok.
Do nastávajících dnů všem Vám, naši milí, přejeme klid, radost a pohodu a do roku 2015
spokojenost, pevné zdraví i nervy, zkrátka vše dobré…… Za všechny zastupitele Jindřich
Nožka, starosta Žerotic
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