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Vážení a milí občané,
letošní suché jaro končí, k naší spokojenosti, vydatnými dešti, a my k vám přicházíme s novým
zpravodajem, kde se dozvíte vše aktuální, co jaro 2012 přineslo z pohledu obecního úřadu.
Kanalizace
Vzhledem k celostátním problémům s podvody při čerpání dotací, které se objevily během
posledních týdnů a o kterých jistě každý z nás ze sdělovacích prostředků slyšel, se bohužel podpis
smlouvy o čerpání prostředků se Státním fondem životního prostředí poněkud spozdí. Přestože již
máme vše připraveno, dokonce je i podepsaná smlouva s vítěznou firmou Strabag (je k nahlédnutí
na int. stránkách obce), podle které by měly práce začít již v červenci , chceme ještě počkat, až
budou peníze definitivně k dispozici. Předběžně jsme s firmou Strabag domluveni na prodloužení
začátku stavby na říjen 2012. Co to pro vás občany znamená? Z přijatého harmonogramu, který
jsme s okolními obcemi schválili a který je také možno prohlédnout na webových stránkách obce,
vyplývá, že stavba začne v nejdříve v obcích Kyjovice a Výrovice. Žerotic se bude letos týkat
pouze stavba čistírny odpadních vod. Samotná kanalizace by měla být v Žeroticích budována od
února příštího roku. Proto vám všem pro letošek vzkazujeme, že v naší obci bude relativní klid do
jara příštího roku. Veřejnou schůzi, kam pozveme i představitele firmy Strabag a kde vám sdělíme
vše potřebné, svoláme až aktuálně před začátkem stavby. A ještě pár zajímavostí z výběrového
řízení. Přihlásilo se celkem 27 firem, z nich bylo vybráno deset, které podaly nabídky, které se
pohybovaly v rozmezí 144 mil. Kč až 210 mil. Kč. Na základě cenové nabídky byla logicky
vybrána firma s nejnižší nabídkou, tedy Strabag a. s. s nabídkovou cenou 144 mil. Kč. Znamená
to, že jsme oproti původnímu předpokladu ještě zhruba 10 milionů ušetřili.
Platba popelnic
V minulém zpravodaji jsme psali o problému, který cítíme v souvislosti s vyvážením
komunálního odpadu. Je třeba říci, že výměna názorů, která proběhla, měla něco do sebe a řada z
občanů si uvědomila, že pokud budeme racionálně a s rozmyslem likvidovat naše odpadky,
můžeme sami sobě ušetřit nemalý peníz. Od doby zveřejnění posledního zpravodaje uplynuly tři
měsíce a během nich se celkový počet nádob snížil o 10 % oproti jiným obdobím loňského roku.
Považujeme to za velmi dobrý signál do příštího roku.
Také bychom chtěli upozornit občany, že poplatky za odvoz komunálního odpadu je třeba zaplatit
do konce června. Pokud tak neučiníte, budeme muset podle Vyhlášky č. 1/2011 zvýšit částky o
50%.
Stavební pozemky
Těší nás, že o stavební pozemky, které dlouhodoběji připravujeme k zasíťování a prodeji, je velmi
slušný zájem. Žádostí, především z řad mladých dvojic, přibývá. Dobrou zprávou je i to, že
Pozemkový fond konečně schválil jejich převod. V současné době probíhá rozdělení pozemku
geodetickou firmou, kterou si PF Brno objednal. Až bude tento pozemek definitivně převeden,
bude rozparcelován a nabídnut k prodeji jednotlivým zájemcům. Z důvodu již zmíněného zájmu
zastupitelstvo obce jednomyslně rozhodlo vypovědět Dohodu o dočasném užívání obecního
pozemku. Jedná se o pozemek, který byl bez souhlasu obce již před lety osázen ovocnými stromy
a ze kterého neměla obec po celých šestnáct let žádný příjem.
Obecní byty
Výstavba nových obecních bytů byla podle našeho názoru velmi dobrým počinem. Nejen že se
podařilo zachránit dvě staré budovy, ale obec má i z jejich pronájmu slušný příjem. Ne
nevýznamným faktem byly i bezproblémové vztahy mezi obcí a nájemníky. Bohužel musíme
konstatovat, že v poslední době problémy nastaly. V jednom případě jsme byli nuceni
neprodloužit smlouvu s neplatičkou nájmu, v druhém případě jsme se nedohodli na zvýšení nájmu
v obecním bytě, který měl doposud jako jediný nájemné oproti ostatním bytům o 30% nižší. Zdálo

se nám spravedlivé tuto nerovnost odstranit, a během následujících tří let nájemné ve všech
bytech sjednotit. Bohužel u uživatelky obecního bytu jsme nenašli pochopení a ač jsme navrhovali
mnoho alternativních řešení (např. zmenšení podlahové plochy bytu), ani jeden z našich návrhů
nepřijala. Přes naše velké půlroční úsilí se dohodnout jsme nakonec bohužel dospěli k názoru, že
problém musíme řešit soudně. Jsme si vědomi, že obě strany bude soudní pře stát nemalé
prostředky a energii, přesto jsme z principiálních důvodů naznali, že není možné, aby nájemné v
jedné obci a v bytech stejné kategorie bylo různé. Tuto informaci zveřejňujeme i proto, abychom
uvedli na pravou míru nepravdivé zvěsti, které se Žeroticemi tu a tam o zmíněném problému šíří.
Vloupání do místního pohostinství
Na jaře tohoto roku bylo vykradeno pohostinství v Žeroticích. Pachatel vnikl do hospody přes sál
KD. Přestože policie tento trestný čin vyšetřuje, pokud je nám známo, žádný pachatel dopaden
zatím nebyl. Škoda se pohybuje kolem 8 tisíc Kč. Na základě této události si paní Šandová do
hospody nechala nainstalovat poplašné zařízení.
Krádeže na hřbitově
Bohužel ani náš hřbitov není ušetřen krádeží z hrobů našich bližních. Pro každého normálního
člověka je samozřejmě takovéto počínání krajně odporné a jeho řešení není vždy stoprocentní. Na
zastupitelstvu jsem se dohodli, že do místní márnice bude instalována průmyslová kamera, která
bude dění na našem hřbitově 24 hodin denně sledovat.
Ochutnávka vín
Dne 31.3.2012 v Žeroticích proběhl již 13. ročník „Ochutnávky vín“. Na této akci se prezentovalo
58 vzorků od 22 vinařů. Díky tomu mohli návštěvníci ochutnat 24 druhů vín z obcí Žerotice,
Kyjovice, Tvořihráz a Práče. Tento ročník se vyznačoval nejen značnou kvalitou hodnocených
vzorků vína, ale tentokráte také vysokou návštěvností. Dokazuje to množství vypitého moku, kdy
nejlépe ocenění vinaři museli za „odměnu“ několikrát během večera navštívit vlastní sklep a
doplnit tak vypité vzorky, aby hosté netrpěli žízní . Martin Čapek
Pálení čarodějnic neboli Filipojakubská noc v Žeroticích
V noci ze 30. dubna na 1. května proběhl již 10. ročník sletu čarodějnic v Žeroticích. Tento velmi
starý a dodnes živý lidový zvyk, kdy se lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara,
upravily naše čarodějnice(ženy) na opravdu monstrózní slet čarodějnic ze všech koutů světa i
podsvětí. Letos jich zde přistálo již tradičně velké množství. Na místě srazu jsem jich napočítal 57
a další opozdilci se přidávali při jejich reji po vsi. Těžko se tedy dopočítat přesného údaje, ale
divočina ten večer byla taková, že jich musely být stovky.
O další tradiční a také tedy Žerotický zvyk (psaní na silnici před domy občanů) se postaral
záhadný recesista(ka). Druhý den chodili občané po vsi s úsměvem na rtech a někteří se také
trochu styděli, to když si vtipálek píchl do jejich citlivého svědomí.
A ještě povzdechnutí: Jedna tradice však v Žeroticích pravděpodobně vymizela. Svobodným
dívkám stavěli chlapci březové májky na důkaz lásky, úcty a kvůli zajištění mládí a plodnosti.
Letos jsem je hledal v komínech a předzahrádkách marně. (No možná jim je tentokrát poslali přes
facebook)
Martin Čapek
Poděkování za organizaci dětského dne
Velmi děkujeme všem našim občanům i sponzorům,
za zásadní pomoc při organizování
dětského dne. Bez jejich pomoci a pomoci obětavých žen, které pravidelně podobné akce
připravují, by dětský den v Žeroticích nebyl tak příjemný, přátelský a bohatý.
Úklid obce
V letošním roce nastaly celostátně velké změny na úřadech práce v přidělování tzv. veřejně
prospěšných prací pracovníkům, kteří se každoročně velmi dobře starali o vzhled naší obce.

Protože letos jsme na žádného pracovníka nedostali z Úřadu práce Znojmo dotaci, byli jsme
nuceni tyto síly omezit. Z tohoto důvodu žádáme všechny občany, kteří mohou, aby si opět před
svými domy sekli trávu. Přestože jsme zaměstnali na dohodu dva pracovníky, kteří mají za úkol
sekat trávu, není v jejich silách, aby zvládli vše tak, jak jsme byli v minulých letech zvyklí.
Výsledky rybářských závodů
Rybářský spolek Žerotice uspořádal na jaře opět rybářské závody jednak pro své členy, ale i pro
rybáře, z širokého okolí, kteří členy zdejšího spolku nejsou. Na obou závodech bylo uloveno
velké množství ryb – celkem 164 kg. O dobrém zarybnění svědčí i fakt, že rybáři si poslední
dobou revír skvěle užívají a loví často i velmi hezké kusy.
Členské závody 2012
JUNIOŘI 21.4.2012
1. Místo - Vrbka Ondřej
2. Místo - Hobza Kamil
3. Místo - Buchta Tomáš
SENIOŘI 21.4.2012
1. Místo - Buchtela Karel
2. Místo - Čechovský Aleš
3. Místo - Dlouhý Petr
Celkem sloveno: 87.31 kg ryb
Veřejné závody 5. 5. 2012
1. Místo - Mais Jan
2. Místo - Bezega Michal
3. Místo - Burda David
4. Místo - Pospíšil Radek
5. Místo - Jakeš Jan
6. Místo - Zuzaňák Jiří
7. Místo - Čech Rostislav
8. Místo - Pykal Aleš
9. Místo - Krbálek Luboš
10. Místo - Dítě Ladislav
Celkem sloveno: 164,51 kg ryb

Pozvánka na vystoupení zbrojnošů
Už jsme si zvykli, že každým rokem si v létě na žerotickém hradu dají dostaveníčko středověcí
zbrojnoši. Ani letos tomu nebude jinak a tak si vás dovolujeme pozvat na 21. července na obvyklé
místo v obvyklou dobu u žer. hradu. Pozvánky budou včas vylepeny. Poděkování za vystoupení
patří našemu hradnímu pánovi, Ing. Jaroslavu Dytrychovi z Rosic.
Nafukovací hrad pro děti
Strana KDU - ČSL si vás a především děti dovoluje pozvat na návštěvu nafukovacího hradu, který
dorazí do Žerotic 15. července. Akce trvá od 9.30 do 12 hodin za kulturním domem, odpoledne se
atrakce přesouvá do Želetic.
Významná výročí
Pravidelně a s potěšením posíláme gratulace našim milým spoluobčankám a spoluobčanům, kteří
se dožívají svých hezkých výročí.
paní Anna Kocová – 20. 5. (85 let)
pan Jaroslav Pospíchal – 20. 5. (65 let)
pan František Eksler – 22. 5. (70 let)
paní Irena Schwarzová – 8. 6. (80 let)
paní Irena Sovová – 23. 7. (85 let)
pan Jan Pevný – 29. 7. (65 let)

Všem Vám, naše milé spoluobčanky a spoluobčané, upřímně přejeme hodně zdraví a pohody a
další klidná léta prožitá v Žeroticích.
Radost nám udělaly hned dvě svatby (fotografie na zadní straně zpravodaje), které letos na jaře
rozradostnily Žerotice, jedná se o novomanžele Ivana a Martinu Mokrohajské a Pavla a Lucii
Šálkovy. Oběma sympatickým párům přejeme všechno dobré, aby jim společný život v
Žeroticích přinesl co nejvíce pohody a radosti.
S bolestí musíme oznámit i smutnou zprávu, a to, že nás opustila paní Pavla Čadová. Její rodině
vyjadřujeme svoji upřímnou spoluúčast.
Nové knihy v obecní knihovně
Návštěvníci žerotické knihovny se mohou těšit na nové prázdninové tituly:
R. Luptonová: Sestra – psychologický román s detektivními prvky
A. Christie: Dokud světlo nepohasne – klasická detektivka známé
spisovatelky
P. Šabach: Království za story – povídky úspěšného českého spisovatele
Jo Nesbo: Spasitel – detektivka populárního skandinávského autora
H. Whitton: Zimní královna – historický román, v hlavní roli Alžběta
Stuartovna
L. Ulická: Daniel Stein – překladatel - napínavý román zasazený doobdobí 2. sv. války
P. Kosatík – Věra Čáslavská – Život na Olympu – biografie známé
české gymnastky
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