Žerotický zpravodaj
jaro 2015

Vážení občané, léto je tu a tak je tu pro Vás shrnutí všech událostí, které přineslo
předcházející období:
Kanalizace
Po několik minulých let jsme vás pravidelně informovali o stavbě, která měla Žerotice
posunout o velký krok kupředu, o projektu, který se připravoval celých 16 let a spojil
dohromady úsilí několika obcí, jejichž spolupráce byla velmi dobrá a vstřícná . Tato stavba se
chýlí ke konci a v zásadě ji můžeme zhodnotit jako zdařilou. Zatímco řada obcí v našem okolí
se stavbou kanalizace teprve začíná nebo práce právě probíhají, měly Žerotice velké štěstí, že
začaly s budováním v době, kdy na trhu práce byl nedostatek zakázek podobného typu, a tak
se podařilo ve výběrovém řízení cenu snížit až o desítky procent. Vždyť cena, kterou před lety
vypočítal projektant dle cen tzv. tabulkových, byla o 90 milionů vyšší, než cena skutečná.
Z těchto důvodů nás dnes může těšit ten fakt, že stavba se chýlí k definitivnímu konci a přesto
ani Žerotice, ani žádná z ostatních spřátelených obcí není fatálně zadlužená a může
pokračovat ve svém rozvoji. A protože kanalizace je poslední zemní inženýrskou sítí,
můžeme konečně začít s povrchovými úpravami obce, tak jak se o nich dočtete v jiných
bodech zpravodaje. V souvislosti s napojením na kanalizaci však musíme uvést některé další
informace. Napojených nemovitostí v Žeroticích je zatím 85, je možné, že některé domy máte
napojené, ale nejsou nahlášeny, je třeba tak učinit, a to u společnosti VAS Znojmo u pana
Ing. Vavřiny – tel. 739342100, ten by měl vaši přípojku zkontrolovat a zapsat. Je třeba sdělit
vám všem, že je nutné se nejpozději do podzimu napojit. Příští rok má totiž MěÚ Znojmo,
odbor životního prostředí, povinnost zjistit, jakým způsobem která domácnost likviduje svůj
odpad. Je známo, že v případech, kdy obec vybuduje kanalizaci a občané na ni nejsou
napojeni a nedokáží prokázat likvidaci odpadních vod jiným způsobem (zkolaudovaným
septikem a vývozem na ČOV nebo schválenou domácí čistírnou), je odbor životního
prostředí MěÚ Znojmo velmi nekompromisní a vyměřuje vysoké pokuty. Během léta, kdy
VAS Znojmo dokončí vyhodnocení zkušebního provozu, budete informováni, jakým
způsobem bude probíhat platba stočného, která by měla začít od 1. listopadu 2015. Výše
stočného se bude odvíjet právě z vyhodnocení zkušebního provozu, ale je jisté, že nebude
nižší než 30 Kč za m3 (bez DPH).

Získané dotace 2015
V letošním roce se podařilo získat celkem 450 tisíc Kč do obecního rozpočtu navíc. 350 tisíc
jsme obdrželi z Ministerstva místního rozvoje na rozvody inženýrských sítí k novým
stavebním místům nad Žeroticemi, směr Želetice, které v současné době budujeme. Dalších
100 tisíc nám poskytl Jihomoravský kraj, a to na vypracování nového Územního plánu.
Další 2 žádosti o dotace (dětské hřiště, hasičský vůz), které jsme letos podali, nevyšly, ale
jsou připraveny k podání opět příští rok.
Oprava silnice v Žeroticích
Dobrou zprávou pro Žeroťáky je fakt, že se podařilo přesvědčit představitele SÚS Znojmo na
plošnou opravu státní silnice v obcích Žerotice a Kyjovice. Ta probíhá právě v těchto dnech, a
tak budeme mít v obci po letech opět silnici, po které nebude jízda hororem. Celkové
sjednocení a zpevnění povrchu asfaltovou hmotou (sladisil), tak jak je již pár dní
v Kyjovicích, proběhne v nejbližší době.

Dále je třeba upozornit především občany na „kopci“, že ve dnech 24. a 25. června (st + čt) se
bude pokládat asfaltový koberec (balená) na místní komunikaci u jejich bydlišť. Počítejte
s výrazným omezením jízdy v těchto dnech a prosíme, neparkujte u cesty, aby vaše vozy
nepřekážely firmě při pokládce „baleného asfaltu“. V souvislosti s opravou této cesty je třeba
uvést ještě jeden citlivý fakt. V místě „u rybníčka“ si rodiny, které v těchto místech bydlí
(Čapkovi, Šandovi), sami zbudovaly obrubníky a místa k parkování. Abychom předešli
zbytečným podezřením, je třeba říci, že všechny tyto práce navíc si hradí sami, ze svých
vlastních prostředků.
Další „slíbenou“ opravou, kterou jsme avizovali v minulém zpravodaji, je zpevnění
komunikace pod kostelem (od Nechvátalových až po hrad). Tuto cestu zbuduje (zpevněným
asfaltovým povrchem) firma Strabag během prázdnin tohoto roku.
Stavební místa
Ještě naposledy avizujeme všem místním občanům, že obec disponuje ještě poslední dvěma
stavebními místy, každé o velikosti cca 1000 m2. Jistě víte, že k těmto místům jsme přivedli
inž. sítě a zbudujeme k nim nájezdy. Myslíme, že cena 100 Kč za m2 je pro případné
stavebníky velmi vstřícná a zastupitelé ji schválili jen proto, aby přilákali do Žerotic mladé
rodiny. V případě nezájmu ze strany místních občanů dáme k dispozici tuto informaci i dál do
širšího okolí.
Územní plán Žerotic
Nová Územně plánovací dokumentace je k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě. Jsme ve
fázi schvalování nadřízenými orgány, předběžná schůzka, kde byli se změnami v novém ÚP
seznámeni i naši občané, proběhla v květnu. Návrh ÚP bude též vyvěšen na internetových
stránkách Žerotic.
Požár v Žeroticích
Solidarita, připravenost a rychlost zásahu žerotických hasičů, nezištná pomoc a obětavost
Žeroťáků – to vše se projevilo „díky“ tak nebezpečnému a zákeřnému živlu jako je oheň.
9. dubna v podvečer se v důsledku poškozené elektroinstalace objevily plameny na střeše
domu manželů Kalinových. Jakmile tato zpráva dorazila na mobil veliteli našich hasičů
Luboši Čapkovi, ihned svolal místní zásahovou jednotku, která doslova během několika
minut dokázala svoji připravenost i zkušenost. Kolikrát už jsme naše hasiče z těchto míst
chválili, opět se ukázalo, že jsou to chlapi na svém místě. Jejich zásluha je v případě tohoto
požáru, kdy je důležitá každá vteřina hašení, jednoznačná. Včasný zásah, bez kterého by
plameny způsobily mnohem větší zkázu, byl pro rodinu Kalinových, ale i sousední domy
velmi, velmi důležitý a zásadní. Hasiči, kteří přijeli ze Znojma a okolních obcí asi po 20
minutách, už jen dokončili záchranné práce, které zcela jednoznačně skvěle započalo naše
Sdružení dobrovolných hasičů.
Děkujeme za všechny občany, hoši, vážení hasiči, za excelentní zásah a úžasnou pomoc,
máte naši úctu a obdiv.
Ale nejen hasiče je třeba pochválit. Jako vždy se i tentokrát projevila síla solidarity nás,
Žeroťáků, a ve sbírce, kterou pořádal OÚ Žerotice se vybralo úctyhodných 48 459,- Kč.
Ohromeni a dojati jsme byli všichni, zvláště pak když se z pokladniček vysypaly dvě
pětitisícové bankovky. Iva a Jindra Kalinovi byli i při vší únavě z prožitých děsivých chvil
dojati, překvapeni výší vybraných peněz a požádali nás o zveřejnění poděkování všem
žerotickým občanům a hlavně hasičům, bez kterých by škody na jejich domově byly mnohem
větší.

Rádi bychom chtěli velmi poděkovat Žerotickým hasičům za velmi rychlý zásah proti požáru
našeho domu, spoluobčanům za pomoc jak materiální, tak finanční a především za finanční
pomoc
ze
sbírky
obce
Žerotic.
Velmi
děkujeme
Kalinovi

Oprava plotu u čerpačky
Dobrou zprávu přinášíme mnohým Žeroťákům, kteří mají rádi vycházky po okolí. Po
domluvě s místním rybářským spolkem a vedením firmy AGRA Horní Dunajovice bylo
dohodnuto opětovné zbudování pěšiny k řece Jevišovce kolem čerpací stanice. Reagovali
jsme tak na četné připomínky vás občanů, kteří byli zvyklí na jednoduchou cestu ke splavu.
Plot bude asi o 1,5 metru posunut směrem k betonové silnici a vedle něj bude opět pěšina pro
maminky s kočárky, pěší nebo cyklisty.
Významná výročí
Gratulace k významné životní události posíláme k těmto našim oslavencům:
Paní Anna Kocová – 20. 5. (88 let)
Paní Drahomíra Havránková – 13. 6. (86 let)
Paní Irena Schwarzová – 8. 6. (83 let)
Paní Irena Sovová – 23. 7. (88 let)
Pan Ing. Jaroslav Nezveda – (data nelze zveřejnit - dle § 4 písm. e)
zákona č. 101/2000 Sb.)

Vážení a milí oslavenci, přejeme Vám ještě mnoho let prožitých v naší obci, ve zdraví a
spokojenosti.
Smutné zprávy tentokrát musíme oznámit také. Ve věku 96 let zesnula naše nejstarší občanka
paní Božena Pavelková a ve věku 76 let nás opustil pan Štěpán Mokrohajský. Jejich
zarmouceným rodinám vyjadřujeme svoji upřímnou soustrast.
Letošní jaro bylo ale i ve znamení událostí veskrze šťastných a pozitivních. K narození tří
malých Žeroťaček Kateřiny Dlouhé (26. 3. 2015), Karolínky Janíčkové (27. 5. 2015) a
Zuzanky Šálkové (9. 6. 2015). Jejich rodičům z celého srdce blahopřejeme a přejeme
krásným dívkám, aby prožily spokojený život ve zdraví a lásce.

Vítejte krásné slečny, Katuško, Karolínko a Zuzanko …………

Radost sobě i svým blízkým udělali novomanželé Čadovi, Lucie a Milan, kteří uzavřeli
sňatek dne 23. května 2015. Mildo a Lucko, přejeme Vám vše dobré, jsme rádi, že jste se
rozhodli pro společný život v Žeroticích. Věříme, že budete šťastní.
Nové knihy v žerotické knihovně
Velké množství nových knížek najdete v naší knihovně, kde vám je ráda zapůjčí naše nová
knihovnice paní Iva Ziková:
T. Kelleová – Manželky – poutavé příběhy ze života čtyř kamarádek z gymnázia
S. J. Gilman – Zmrzlinová královna – román ruských emigrantů v USA z pol. min. století
P. Zídek – Hana Benešová – neobyčejný příběh manželky druhého čs. Prezidenta očima
významného českého novináře
E. Zábranová – Flashky – obrazy č. společnosti poválečného půlstoletí očima dcery
významného č. básníka Jana Zábrany
T. Hejzlarová – Na řece – kronika války očima pětileté dívky
K. Parsons – Škůdce – napínavý thriller z lekářského prostředí
V. Javořická – V měsíci máji – jarní láskyplný příběh
J. Klíma – Advokát a jeho pán – aktuální knížka našeho populární reportéra
Povídky pro Adru – cyklus povídek známých českých spisovatelů
P. Šabach – O lidech a psech – povídky, kde hlavní roli hrají člověk a pes
M. Stárková – Modré okenice – poutavé povídky ze současnosti
A. Tornielli – František, papež chudých – o právem populárním papeži Františkovi
L. Clarková – Než jsem tě poznala – romantický příběh
S. Kubelka – Začínám znovu – jak aktivně bojovat se stářím?
L. Kepler – Svědkyně ohně – nová skandinávská detektivka
J. Simkanič – Mé dětství v socialismu – vtipné vzpomínky mnoha českých osobností
H. Čechová – Můj syn Vladimír Čech – vzpomínka matky na televizního sympaťáka
Z. Pohlreich – Rozpal to, séfe – recepty kuchaře drsňáka
Výsledky rybářských závodů 2015
Rybářský spolek pro své členy i nečleny uspořádal dvoje závody v nichž uspěli tito nadšenci:
Členské závody ze dne 11. 4. 2015

1.
místo
Krbálek
2.
místo
Buchtela
3.
místo
Vaculík
Celkem bylo sloveno 72,00 kg.

Luboš,
Karel,
Radek,

Žerotice,
Prosiměřice,
Žerotice,

13,20
10,00
7,39

Veřejné rybářské závody ze dne 13. 6. 2015
Celkem sloveno 152,55 kg.
1. ROJKO Josef, Těšetice 15,39 kg
2. SCHOLZ Jaromír, Brno 12,62 kg
3. KRYŠTOF Roman, Miroslav 10,96 kg
4. ŠIMANSKÝ Lukáš,Jihlava 10,87 kg
5. KOZEL Vladimír, Brno 7,93 kg
6. KLINER Václav, Vracovice 7,10 kg
7. JANÍČEK Tomáš,Žerotice 6,82 kg
Největší ryba - 7,28 kg

Pamětníci prožili prima odpoledne….

zejména díky
Jirkovi Horákovi

Milovníci vína byli letos opět potěšeni…..

Na krásné čarodějnice ……..

Fotografie poskytl Tomáš Zika, velký dík……

…jsme měli v Žeroticích vždycky štěstí

kg
kg
kg

