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Díky, Tomáši Ziko

Vážené a milé občanky, vážení a milí občané, letošní teplé a suché léto skončilo a tak si
můžete přečíst novinky z obecního úřadu
Kanalizace
Výstavba kanalizace spěje ke svému konci. V listopadu končí tzv. zkušební provoz a majitelé
nemovitostí, které jsou napojeny a nahlášeny na VAS Znojmo, budou v nejbližších dnech
osloveni a bude s nimi sepsána smlouva . Velmi důrazně upozorňujeme ty občany, kteří
ještě přípojku nevybudovali nebo vybudovali a nenahlásili, aby tak učinili co nejdříve. Podle
posledních zpráv z VAS Znojmo je oficiálně napojeno a zkontrolováno 69% žerotických
nemovitostí. Seznam všech nemovitostí bude vyvěšen na nástěnce OÚ a prosíme všechny,
aby v případě, že přípojku máte, ale nenechali jste ji zkontrolovat, urychleně tento stav
napravili – telefon na pana Vavřinu, pracovníka VAS Znojmo je zde – 739 342 100.
Nemovitosti, které mají vypracován projekt, ale přípojku vybudovanou nemají, budou muset
vysvětlit a prokázat, jakým způsobem likvidují svoje odpadní vody. Je třeba vzít též v potaz
skutečnost, že stavební povolení na vybudování přípojky má omezenou dobu platnosti, je tedy
třeba neprodleně začít se stavbou.
Také je třeba oznámit, že nedostatky, které se na stavbě objevily, prasklé obetonování
poklopů, propadená zemina, zápach z některých šachet aj., řešíme, a firma tyto závady opraví.
Jsme rádi, že sami na některé nedostatky upozorňujete.
K tematu kanalizace se též vyjádřil Ing. Petr Vydra, výrobně technický náměstek znojemské
Vasky, která kanalizaci bude provozovat:
Kanalizace i čistírna odpadních vod jsou dokončeny
Komfort bydlení, lepší životní prostředí, ale také čistší vodu v řece Jevišovce přinese
v současné době dokončená stavba kanalizace a čistírny odpadních vod. A to ve všech čtyřech
obcích Svazku Jevišovka, tedy v Žeroticích, Kyjovicích, Tvořihrázi a Výrovicích.
Svazek se na stavbu kanalizace a čistírny odpadních vod připravoval delší dobu, náročná byla
jak příprava stavby, tak i zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní
prostředí. Ta byla schválena, Evropská unie tak přispěla na tuto investici v hodnotě 155
milionů korun 85%. Postavena byla oddílná kanalizace v délce přesahující 19 kilometrů a
mechanicko-biologická čistírna odpadních vod v obci Žerotice. Ta je připravena vyčistit
odpadní vody od více než jednoho tisíce ekvivalentních obyvatel.
Kanalizace byla v obcích z velké části dokončena už vloni na podzim, čistírna odpadních vod
byla do zkušebního provozu uvedena před rokem v listopadu. V průběhu letošního roku se
dokončovala ještě další etapa výstavby kanalizace. Na konci října bude celý projekt předán
k trvalému užívání.
Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod s sebou nese ale také nové podmínky pro
obyvatele obcí. Jsou ze zákona povinni připojit svoje nemovitosti na kanalizaci, a to jak
z technických, tak i z ekologických důvodů. Je také nutné odpojit všechna provizorní zařízení
sloužící k akumulaci a čistění odpadních vod – tedy domácí čistírny odpadních vod, septiky a
žumpy. V současné době je na kanalizace ve všech čtyřech obcích připojeno asi 55-70%
obyvatel. Je potřeba si uvědomit, že nenapojení dostatečného množství obyvatel na kanalizaci
může přinést problémy jak s kapacitním využitím čistírny odpadních vod, tak i s čerpáním
dotace. Zároveň zákon umožňuje za nesplnění jím stanovených podmínek uložit sankce až do
výše 100 tisíc korun.
Nově budou obyvatelé obcí také platit kromě vodného taktéž stočné. To bylo stanoveno
finanční analýzou schválenou SFŽP na 32,84 korun za m3(bez DPH). S provozovatelem
kanalizace – VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. a s vlastníkem nemovitosti
bude následně uzavřena smlouva o odvádění odpadních vod, kde budou stanoveny podmínky
odvádění a způsob platby.

Cílem projektu bylo zlepšení životního prostředí a čistoty vody nejen v údolí řeky Jevišovka,
ale také v širším okolí, protože tato řeka se dále vlévá do Dyje a do Novomlýnských nádrží.
Věříme, že se cíl projektu i díky zodpovědnosti občanů obcí svazku Jevišovka podaří naplnit.
Ing. Petr Vydra
výrobně-technický náměstek
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Znojmo
Kotkova 20, 670 25 Znojmo
Nové cesty v Žeroticích
Tak jak jsme slíbili již před stavbou kanalizace, začínáme bezprostředně s opravou těch
nejvíce potřebných místních silnic a chodníků. Protože se na některých místech objevily
nedostatky, s firmou Strabag je řešíme. Pokud nejsou již napraveny, stane se tak v nejbližší
době.
Další komunikace či místa, která nejsou v dobrém technickém stavu, jsme nechali nacenit a
zastupitelé rozhodnou, především v závislosti na finančních možnostech obce, kdy a v jakém
rozsahu práce proběhnou. Velkou část bychom chtěli uskutečnit příští rok.
Četné stížnosti až pobouření způsobila oprava státní komunikace v obci. V minulém
zpravodaji jsme psali, že tato oprava proběhne jen povrchově, sanační hmotou sladisil, která
defakto kopíruje stávající stav. Oprava, kterou zcela hradila Správa a údržba silnic Znojmo,
nebyla zcela určitě v takové kvalitě, jako by byla pokládka nové asfaltové směsi, tzv. balené.
Ta by byla až desetinásobně vyšší. Přesto je třeba objektivně říci, že silnice v Žeroticích,
zvláště pak v některých místech (u obchodu) je mnohem kvalitnější než před budováním
kanálů. Některá místa, např. u autobusové zastávky, kde stává při sebemenším dešti na silnici
voda, bude SUS Znojmo ještě opravovat.
Zastupitelstvo obce také rozhodlo na základě žádostí občanů o umístění některých nových
dopravních značek, zpomalovacích prahů („sklepní“ ulice, silnice na kopci a cesta u ZD směr
ČOV) a měřiče rychlosti (silnice od Kyjovic). Všechny budou instalovány během několika
následujících dnů.
Plány na rok 2016
Příští rok bychom chtěli pokračovat v opravách dalších místních komunikací, s ohledem na
finance bychom rádi provedli celkovou rekonstrukci návsi, dále ZO rozhodlo o zasíťování
dalších 9 nových stavebních míst nad fotbalovým hřištěm (viz další bod zpr.). Příští rok bude
též hotov nový územní plán Žerotic, chtěli bychom podat žádosti o dotace na nové prvky pro
dětské hřiště u KD, dotaci na MMR na zasíťování nových st. pozemků, zažádáme znovu o
příspěvek na hasičský vůz.
Zasíťování dalších 9 stavebních míst
Přestože je vybudování nových zasíťovaných stavebních míst pro obec velkou finanční zátěží,
jsme přesvědčeni, že z dlouhodobého hlediska má pro Žerotice velký význam. Také z důvodu
již plného obsazení stávajících nových stavebních míst jsme v zastupitelstvu rozhodli o tom,
že příští rok budeme v zasíťování dalších míst (dle územního plánu) pokračovat. V nabídce
tak bude již od příštího roku dalších 9 míst za velmi lákavou cenu 100 Kč za m2.
Svozy odpadů
Velmi často využíváte kontejner na bioodpad u ZD. Jen bychom rádi upozornili občany, aby
se snažili do kontejneru vkládat odpad úsporněji, pokud se zde vyhodí nepořezané velké větve
stromů, které jsou neskladné, zaplní se celý kontejner velmi brzy. Také prosíme, nenechávejte
bioodpad v igelitových pytlech. Stalo se, že na skládce v Únanově musel řidič tento odpad
osobně vysypávat a pytle přivezl zpět. Také sledujte vývěsku obecního úřadu. Na podzim

bude proveden sběr nebezpečného i objemného odpadu. Přesné termíny dosud nejsou
známy.
Ochranný protipovodňový val
Po dohodě s Agrou a. s. Horní Dunajovice jsme rozhodli na hranici obce v místech, kde při
povodních dochází k zaplavování zahrad, vybudovat kolem obecní cesty ochranný val. Ten
bude asi 1 m vysoký tak, aby při případném budoucím rozlití Jevišovky zabránil jejímu
rozšíření až k bezprostřední blízkosti rodinných domů. Tyto práce proběhnou začátkem října.
Hasičské závody 2015
Přátelé,kamarádi.V sobotu 1.8. jsme pořádali již 9.ročník hasičských závodů a můžu říct, že
to bylo opravdu super. Ať počtem družstev (21) ,tak diváckou kulisou. Opravdu nás moc těší,
že si k nám závodní družstva najdou cestu a přijedou si zazávodit. Moc si toho vážíme a
děkujeme. No a divácká přízeň? Co k tomu dodat, prostě PARÁDA. Musím poděkovat také
sponzorům, bez kterých by to nešlo. Takže sponzoři, moooooc děkujeme. A ti co Vás
obsluhovali u grilovaného prasátka, u živáňské pečeně a ve výčepu, tak ti zaslouží mé největší
poděkování, protože si opravdu mákli, takže dámy a pánové od jídla a pití, děkuji a smekám
před Vámi klobouk . Nesmím zapomenout na pana starostu Mgr.Jindřicha Nožku,
zdravotnici Janu Polickou a samozřejmě na naši hudební skupinu Duo Band a Veronika.
Starosto, Jano, Honzo, Ivane a Verčo děkujeme a Verče přejeme, aby se jí narodilo zdravé a
po mamince krásné miminko . Veliké díky samozřejmě patří mým žerotickým hasičům, pro
které to byl hodně náročný den a vlastně celý víkend. Pánové,díky moc. Takže abych to
shrnul, Vy všichni,co jste jakkoli přispěli ke krásnému sobotnímu odpoledni a večeru, si
zasloužíte moje VELKÉ DÍKY a budu se na Vás těšit opět za rok.
Luboš Čapek st. velitel SDH

Držitelé letošního Poháru starosty Obce Žerotice – dívky i muži z Bačic, no zřejmě
slušnej oddíl

Významná výročí
Naše „letní“ gratulace putuje k těmto milým oslavenkyním a oslavenci.
Paní Bohumila Dufková - 84 let (3. 8.)
Paní Marie Ingerlová – 86 let (22. 8.)
Pan Jan Koc – 60 let (4. 9.)

Paní Anežka Balíková – 88 let (14. 9.)
Vám všem, milí oslavenci, přejeme upřímně pevné zdraví a mnoho let prožitých v klidu
v naší hezké obci.
Smutnou zprávou je úmrtí našeho spoluobčana, pana Františka Kelči. Zesnul 5. srpna ve
věku 90 let. Jeho rodině vyjadřujeme svoji upřímnou účast.
Opravdu velkolepou svatbu s romskou kapelou až ze Slovenska zažily Žerotice v srpnu.
Novomanželům Čonkovým přejeme šťastný a spokojený život, a aby na Žerotice vzpomínali
v dobrém.
Nové knihy v místní knihovně
Naše nová knihovnice, paní Iva Ziková vás ráda uvítá s těmito novými a zajímavými tituly:
J. Herz – Autopsie – poutavá autobiografie našeho předního režiséra
J. Novák – Život mimo kategorie – skvělá knížka o životě aktivisty
Johna Boka
A. Šteflová - Forman vs. Menzel – věhlasní filmaři očima mladé
novinářky
J. Saudek – Svobodný, ženatý, rozvedený, vdovec – kniha známého
č. fotografa
B. Filan – Klimtův polibek – román o lásce - co nás nezabije, to nás
přizabije…
K. Tučková – Vyhnání Gerty Schnirt – brněnští Němci a jejich
vyčerpávající pochod
M. Viewegh – Zpátky ve hře – nový román předního č. spisovatele
M. Viewegh – Můj život po životě – zpověď spisovatele stiženého
těžkou nemocí
I. Dousková – Medvědí tanec – román o posledních letech života J.
Haška
J. Faktor – Jiříkovi starosti o minulost – román o dospívání v divoké
době
I. Obermannová – Příručka pro neposlušné ženy
Nová účetní na O.Ú. Žerotice
Již s předstihem oznamujeme, že naše paní účetní Božena Musilová odchází příští rok na jaře
do důchodu. Na její místo bude vyhlášen konkurz, pravděpodobně v měsíci listopadu či
prosinci. Sledujte nástěnku obecního úřadu a internetové stránky obce, vše bude řádně
zveřejněno.
Pozvánka na poslední leč
Již dnes známe termín myslivecké Poslední leče. Proběhne 12. prosince. Předseda
mysliveckého sdružení Želetice-Žerotice pan Patrik Polický Vás všechny srdečně zve. K tanci
a poslechu bude hrát tradiční Duo Band a jako každý rok kvalitní dechová hudba, jméno
kapely ještě není potvrzeno, ale už jsme si zvykli na vskutku věhlasná jména.

