Žerotický zpravodaj
zima 2015

Vážení a milí občané, zima skončila, a tak je tu nový zpravodaj
s nejčerstvějšími informacemi z obecního úřadu.
Kanalizace
Přestože se kanalizace chýlí ke zdárnému konci, na celkové zhodnocení
je ještě dost času. Jisté je však to, že všechny řady jsou v zemi a všichni
občané Žerotic se mohou napojit. Apelujeme na ty, kteří tak ještě
neučinili, aby se napojili co nejdříve. Dle seznamu, který nám poskytl
náš stavební dozor, Ing. Pečenka ze společnosti VAS Znojmo, je
připojených pouze 60 nemovitostí, tedy zhruba dvě třetiny. Právě teď
nastává nejvhodnější doba k vybudování přípojek, zvláště v souvislosti
s opravami některých komunikací …. Viz další kapitoly tohoto
zpravodaje.
Dále upozorňujeme vás všechny, že v jarních měsících budou i nadále
probíhat opravy míst, která byla v souvislosti se stavbou poškozena.
Pokud nějaké požadavky máte, ještě je čas je nahlásit, abychom je
zavčas mohli předat firmě k nápravě.
Dále bychom vás rádi upozornili, že je zakázáno čerpat do kanalizace
odpady z jímek, jak se stalo v minulých dnech, kdy z Tvořihráze
přiteklo větší množství nevhodných splašků na čistírnu odpadních vod a
hrozilo, že budou zahubeny všechny čisticí živé bakterie a čistírna se
tak dostane do havarijního stavu. Pokud by byl zjištěn viník, musel by
náklady i škody uhradit.
Investiční i neinvestiční akce na letošní rok
Stavba kanalizace nám leta bránila v tom, abychom se pouštěli do
jiných větších staveb. Tato doba končí a můžeme pokračovat v dalším
rozvoji obce:
a) Zastupitelé se shodli, že je třeba neprodleně opravit některé
komunikace v obci. Rozhodně si to zaslouží místní komunikace
v kopci, kam by měla přijít balená asfaltová směs. Také jsme rozhodli
o opravě cesty pod kostelem, tedy od hasičky až po hrad a to zpevněnou
asfaltovou směsí. Obě komunikace bychom rádi opravili do konce
června. V této souvislosti apelujeme ještě jednou na všechny majitele
nemovitostí, aby si vybudovali kanalizační přípojky, dokud jsou tyto
cesty rozkopány. Později by připojení na kanalizaci bylo mnohem
složitější i dražší.

b) Dalším úkolem letošního roku, který již v současné době probíhá
(elektropřípojky), je vybudování inž. sítí k novým stavebním
pozemkům. Výběrové řízení na dodavatele prodloužení vodovodu i
kanalizace a vybudování části komunikací již proběhlo, a tak během
jara budou mít všechny stavební pozemky připojení k el. energii, vodě i
odpadům včetně nájezdů k pozemkům.
c) Zpracování nového územního plánu, který nám nařizuje nový
stavební zákon.
d) V „šuplíku“ máme také studie na úpravu návsi i prostranství u
kostela. Rádi bychom letos zpracovali stavební dokumentaci tak, aby
v příštích letech mohly proběhnout i přestavby těchto pro obec
významných ploch.
e) Občané, jejichž zahrady byly v loňském roce zaplaveny v důsledku
rozvodněné Jevišovky (Prádlo), budou jistě rádi, že jsme s ředitelem
Agry s.r.o, panem Josefem Zwiebem, domluvili navýšení zeminy za
jejich zahradami tak, aby případná další povodeň nezaplavila jejich
pozemky. Předběžně jsme se domluvili na dobu po žních, do té doby je
nutné, aby byly z těchto míst, vesměs obecních pozemků, těsně za
cestou odstraněny všechny překážky, především dřevo. Val bude
vysoký cca 1 m. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě.
Letošní žádosti o dotace
V únoru tohoto roku jsme podali tyto žádosti o dotace:
1. Žádost na JmK Brno – dotace na zpracování územního plánu
(90 000,-Kč)
2. Žádost na Ministerstvo místního rozvoje – zasíťování st. pozemků –
(350 000,-Kč)
3. Žádost na JmK Brno - přepravní dodávkový vůz pro jednotku SDH –
(500 000,-Kč)
4. Žádost na MMR – modernizace dětského hřiště – (400 000,-Kč)
O tom, jak jsme uspěli, ještě není rozhodnuto. Informovat vás budeme
v příštím zpravodaji.
Příjmy a výdaje
Každou zimu vám předkládáme výsledky hospodaření obce za uplynulý
rok, i letos nás můžete „překontrolovat“ v příloze, kterou vypracovala
paní účetní Musilová.

Kontejner na biodpad
Od 1. ledna 2015 vznikla všem obcím ČR povinnost umožnit občanům
třídit bioodpad. Od 1. dubna budete mít možnost odkládat bioodpad do
kontejneru, který bude umístěn za budovu zem. družstva, vedle dřevěné
stavby – stodoly. Toto místo jsme zvolili především proto, aby zápach
neznepříjemňoval život našim občanům. Přestože většina z nás máme
na zahradách své vlastní komposty, věříme, že kontejner bude využíván
a biologicky rozložitelný odpad nebudete vkládat do běžných
popelnicových nádob.
Příspěvek od pana faráře Františka Alexy
Milí občané, farníci i návštěvníci obce,
dovoluji si Vám v této svatopostní době předložit několik vět
týkajících se našeho kostela a života farnosti.
V posledních příspěvcích do žerotických novin jsme se zabývali
velkou opravou kostela sv. Martina. S pomocí Boží se dílo podařilo
dokončit nejen po stránce stavební, ale i finanční. Můj předchůdce
otec Jiří dílo začal a předával mi je téměř dokončené. Patří mu za to
velké poděkování. Poděkování za odvahu, že se do takového díla
pustil. S mnoha věcmi mu při přípravě a během prací pomohl stavební
technik Biskupství brněnského Ing. Karel Hlávka a při dokončování díla
i zkušený praktik z děkanství znojemského Bc. Pavel Vlk. Sami můžete
nejen při návštěvách kostela, ale i vycházkách po Žeroticích posoudit
jak se dílo povedlo a jak kostelík prokoukl.
Chtěl bych v tuto chvíli Vám také sdělit potěšující zprávu.
V říjnu loňského roku na základě mé plné moci požádal ing. Hlávka
v Brně na regionálním pracovišti Státního zemědělského intervenčního
fondu v Brně o proplacení nákladů na opravu. Po kontrole na místě a
doplnění dokladů přišlo v únoru oznámení o poskytnutí peněz v plné
možné výši, tedy bez krácení, a bylo nám proplaceno celých 90%
nákladů. V bance v Brně je vše také vyřízeno, naši 10ti %ní spoluúčast
máme také uhrazenou, takže můžeme říct, že oprava kostela je
zaplacena a dluhy nemáme.

Ing. Hlávka ještě slíbil, že během března bude na obou
stranách hlavní brány při vstupu do kostela osazeno stejné zábradlí,
jako je na vstupu do zpovědní kaple. Také v letošním roce necháme
opravit zbytek vitráží v presbytáři kostela.
Na závěr mi dovolte vyjádřit přání, aby tak jak v těchto jarních
dnech při slunečním osvícení kostela náš kostel září, aby zářily světlem
Vaše duše a vaše myšlenky. To Vám ze srdce přeje a Boží požehnání
vyprošuje Váš duchovní správce
František Alexa, farář
Nejlepší páleníci a pekařky……
Při tradičně povedených zabijačkových hodech, za něž děkujeme všem
zúčastněným, především hlavnímu řezníkovi panu Janu Zikovi a jeho
mamince, paní Janě Zikové, proběhla v místní hospodě též soutěžní
ochutnávka skvělých výrobků místních pěstitelů a cukrářek.
Zde jsou výsledky: Pálenky 1. místo – meruňkovice, Jan Šanda
mladší
2. místo – hruškovice, Tomáš Smeták
3. místo – slivovice, František
Nechvátal
Koláče
1. místo - Jana Ziková
2. místo – Jarmila Mácová
3. místo – Romana Mácová
fotografie mluví za vše……děkujeme
šikovné cukrářky…

Významná výročí
V těchto dnech svá významná životní jubilea oslavili tito naši občané a
občanky:
Paní Olga Čadová – 65 let (1. 1.)
Pan Josef Saleta – 88 let (28. 1.)
Paní Marie Saletová – 70 let (24. 1.)
Paní Jana Jordánová – 70 let (30. 1.)
Pan Josef Schmid – 70 let (5. 2.)
Paní Bohumila Hanzalová – 88 let (22. 2.)

Paní Marie Binderová – 60 let (22. 2.)
Paní Marie Schmidová – 65 let (25. 2.)
Paní Marie Křesková – 81 let (10. 3.)
Paní Blažena Pavelková – 88 let (15. 3.)
Pan Květoslav Jordán – 80 let (26. 3.)
Pan Jan Kubiš – 70 let (27. 3.)
Paní Růžena Šálková – 91 let (30. 3.)
Paní Božena Pavelková – 96 let (15. 4.)
Paní Hedvika Kelčová – 83 let (14. 4.)

Perokresba žerotického hradu
podle historika Jana Heřmana

Všem Vám, naši početní oslavenci, přejeme co nejlepší léta prožitá ve
zdraví, klidu a pohodě v naší obci.
Bohužel musíme přinést i smutné zprávy.
Opustili nás pan Jaromír Ludvík a paní Helena Šandová. Jejich
blízkým posíláme svoji upřímnou účast.
Nové knihy a knihovnice v obecní knihovně
Po mnoha letech opouští vedení místní knihovny paní Marie Šťastná,
které za její práci upřímně děkujeme. Místo ní nastoupí paní Iva
Ziková.
Nové tituly patří tentokrát dětem:
R. Kaminská – Filip na ostrově – dobrodružná knížka pro nejmenší
K. Kernová – Nevšední příběhy – pro zvídavé kluky a holky
R. Daniel – Neobyčejná dobrodružství 1 a 2 – pro neobyčejné kluky a
holky
R. Kaminská – Filipova dobrodružství
Pro dospělé:
G. Wheeler – Za branami smrti – končí definitivně život smrtí?
L. Švihálek – Spor pokračuje – boj dobra a zla v dějinném kontextu
Nabídka rychlého připojení k internetu
Vážení spoluobčané, někteří z vás mě ještě neznáte. Dovolte mi prosím,
abych se touto cestou krátce představil. Jmenuji se Milan Plaček a již 10 let se
zabývám poskytováním internetu a vším okolo PC technologií. Zde
v Žeroticích bydlím již 7 let, a jelikož jsem pracovně vytížen, neměl jsem

bohužel zatím tu možnost se s některými z vás seznámit. To se snad změní
v případě, že se na mne obrátíte s nějakým dotazem. V současné době pracuji
pro firmu, od které má většina z vás připojení k internetu a některým z vás se
dostal do rukou dopis informující o převodu připojení ke společnosti
Telefonica O2 na technologii xDSL či LTE v rámci zkvalitnění poskytované
služby.
V případě, že budete mít jakýkoliv dotaz ohledně vašeho připojení, jeho
převodu, nebo možnosti najít vhodnou alternativu, jsem vám k dispozici
osobně na adrese Žerotice 17 (bývalá hospoda u mostu) případně na tel. čísle
+420 607 213 657

Pozvánka na dětský den
Dětstký den se bude letos konat jako obvykle u kulturního domu a
proběhne 6. června v 16 hodin. Rodiče a hlavně děti jsou srdečně zváni.

Na působivé fotografii Tomáše Ziky je žerotický hřbitov na Štědrý
večer 2014

Poděkování: děkujeme Tomáši Zikovi, tentokrát obstaral všechny fotografie do tohoto
zpravodaje

