Vážené a milé občanky, vážení a milí občané
dostává se vám do rukou nový zpravodaj, ve kterém se Vám pokusíme
shrnout všechny důležité události, které přineslo léto 2014.
Kanalizace
Budování kanalizace je v Žeroticích v plném proudu. Jak se dalo
očekávat, není bez problémů. Na druhou stranu je třeba poděkovat Vám
občanům, kteří s trpělivostí snášíte všechna omezení. Děkujeme
i za pochopení a slušnost, se kterou s námi řešíte své drobné či větší
újmy, které vám během stavby nastaly. Je jisté, že všechny nedostatky
budou před dokončením stavby, tj. poloviny příštího roku, opraveny,
ať už jsou to rozbité mostky, nájezdy k domům či chodníky. Je třeba,
abyste příp. vzniklé škody nahlásili, abychom firmě Strabag
před dokončením stavby naše nároky předali.
A ještě ke stavbě samotné. V tuto chvíli je v Žeroticích prostavěno
70 % délky hlavních řadů. 1. října byl původně termín spuštění
zkušebního provozu čističky odpadních vod. V důsledku záplav je ale
pravděpodobné, že se začátek uvedení do provozu patrně o měsíc
opozdí. Pro vás je ale důležité, že je třeba pokračovat s budováním
přípojek. Starosta obce vám na požádání sdělí, které stoky jsou
odzkoušeny tlakovou zkouškou a na ty je možné se již teď připojit, ale
pozor, nikoli vypouštět. Možnost vypouštění odpadních vod vám bude
včas sdělena, platí, že bude jistě ještě na podzim. V souvislosti se
spuštěním čistírny uvažujeme o tom, že pro vás občany upořádáme den
otevřených dveří, kde si budete zblízka prohlédnout čistírnu
a vyslechnout odborný výklad o jejím fungování. A co nás ještě čeká?
Ve zbývajících měsících bude pokračovat budování kanalizační sítě
v kopci, na podzim bude rovněž opravena silnice v obci, jsme
domluveni na opravě půlky cesty, kde byl veden výkop. Na jaro příštího
roku máme předjednáno se Správou a údržbou silnic Jihomoravského
kraje opravu celé plochy státní komunikace v obci, tak jak je tomu již
teď např. ve Výrovicích.

Nový žerotický pan farář
Poděkovat bychom chtěli již bývalému panu faráři Jiřímu Cajzlovi. Za
jeho krátkou dobu působení v Žeroticích byl generálně opraven
žerotický kostel Sv. Martina, což je nesporně zásluha pana faráře.
Velmi rádi ale také vítáme nového pana faráře, otce Františka Alexu.
Upřímně mu přejeme, aby se mu v Žeroticích líbilo a abychom mu my
Žeroťáci byli stejně sympatičtí, jako je on nám Žeroťákům.

Zpráva z hasičských závodů
Dne 2. 8. se uskutečnil již osmý ročník závodů v požárním útoku
O pohár starosty obce. Naše akce se těší mezi družstvy velké oblibě,
o čemž svědčí počet soutěžních týmů. V letošním roce se zúčastnilo
celkem 17 družstev, 13 mužských a 4 ženské. Největší obavy byly letos
z počasí, ale sobotní počasí nám přálo a sluníčko svítilo jako o život.
Divácká kulisa byla i letos úžasná, čehož si moc vážíme a za což Vám
všem moc děkujeme. My se zase snažili, aby bylo o Vás co nejlépe
postaráno. Snad se nám to povedlo a byli jste spokojení. Velké
poděkování patří všem, kteří se o Vás starali u výčepu s pitím,
u živáňské pečeně a u prasete na rožni. Tito všichni si zaslouží opravdu
moje velké díky, protože tam strávili pěkných pár hodin. Dále chci
poděkovat panu starostovi Mgr. Jindřichu Nožkovi, naší zdravotnici
Janě Polické, Černínu za půjčení časomíry a samozřejmě naší hudební

skupině Duo band a Veronika, která pro Vás, kdo jste přišli, hrála
na večerní zábavě, a všem soutěžním družstvům, která přijela soutěžit.
Akce tohoto typu se neobejdou bez sponzorů, a také letos se nám díky
jejich darům podařilo připravit pro soutěžní družstva opravdu hodnotné
ceny. Tito lidé a firmy si zaslouží uznání nás všech a samozřejmě veliké
poděkování. V neposlední řadě chci poděkovat všem Žerotickým
hasičům za vzornou přípravu a organizaci celého sobotního odpoledne
a večerní zábavy. I letos si pěkně mákli, aby bylo vše nachystáno k Vaší
spokojenosti. Takže abych to shrnul, myslím si, že se nám naše akce
povedla, doufám, že i Vy jste se u nás cítili dobře a spolu se můžeme
těšit na příští ročník. Vám všem, kteří jste se jakkoli podíleli
na zdárném průběhu hasičských závodů, ještě jednou moje VELKÉ
DÍKY. Luboš Čapek st., velitel SDH
Výsledky: Muži - 1) Přiložany 16.75 Ženy: 1) Hrotovice
2) Černín 17.02
2) Vítonice
3) Pavlice 17:05
3) Práče
11) Žerotice A 19.69
14) Žerotice B 20.07

Že nemáme hasiče jen na parádu jsme se přesvědčili o letošní
povodni – Hoši děkujem!!

19.49
19.56
26.41

Nové místo na kontejnery tříděného odpadu
Z důvodu neustále se zvyšujícího počtu kontejnerů na tříděný odpad
jsme pro ně určili nové místo, a to u obchodu, naproti obecnímu úřadu.
V těchto dnech naši pracovníci začali s jeho dlážděním. Dobrou
zprávou je, že k nádobám na plasty, sklo a papír přibude kontejner
na nepotřebné šatstvo.
Děkujeme, že třídíte a dokazujete svoji zodpovědnost za naše životní
prostředí.
Nebezpečný a objemný odpad
Již teď si můžete poznačit do svých kalendářů podzimní termíny svozu
nebezpečného a objemného odpadu, který vykoná firma AVE. Dejte
také pozor na to, aby odpady, které umístíte před své domy, odpovídaly
požadavkům jednotlivých sběrů. Co do kterého odpadu patří, si můžete
přečíst na nástěnce obecního úřadu nebo na webu obce – zerotice.cz.
A ještě termíny:
Nebezpečný – 28. 11. 2014
Objemný - 22. 10. 2014
Veřejná schůze
Tak jak bývá zvykem na konci každého volebního období, zveme Vás
občany na veřejnou schůzi, která se koná v úterý 7. října v sále KD.
Začátek v 18 hodin. Tematem schůze bude shrnutí a zhodnocení
minulých let a také úkoly, které Žerotice v příštím období čekají.
Volby do obecního zastupitelstva a Senátu ČR
Do letošních obecních voleb se o Vaše hlasy ucházejí tato seskupení,
tito jednotlivci.
Sdružení pro Žerotice
Jindřich Nožka
Martin Čapek
Luboš Čapek
Jiřina Šandová

Josef Mokrohajský
Miroslav Knoflíček
Ludmila Jordánová (manželka Petra Jordána)
Štěpánka Simotová
Lubomír Krbálek
Strana Práv Občanů
Ing. Jaroslav Nezveda
Na samostatné kandidátce
Milan Čada
Nová stavební místa – ještě jedno volné
Na dvou nových stavebních místech se k naší radosti začalo stavět.
Další stavební místa byla prodána zájemcům. Důležitou informací
pro vás by mohlo být, že se jedno stavební místo uvolnilo. Podrobnosti
vám poskytne na obecním úřadě kdykoliv starosta obce. V případě
zájmu podejte žádost co nejdříve, abychom mohli volný pozemek
přidělit. Cena za 1 m2 je 100 Kč, do konce příštího roku se obec
zavázala, že k pozemkům přivede sítě.
Nové úřední hodiny
Žerotický obecní úřad oznamuje, že pro vás občany rozšiřuje své úřední
hodiny. Dlouhý úřední den nebude jen středa, ale též pondělí. Prosíme
vás, abyste pro styk s úřadem využívali především tyto dva dny.
Budete-li se chtít setkat přímo se starostou obce, bude vám k dispozici
pravidelně ve středu mezi 16. a 17. hodinou. Je možné si domluvit
individuální schůzku na telefonu 723 555 430.
Nová úřední doba O.Ú. Žerotice
Pondělí 7.30 - 12.00 hod. 12.30 - 17.00 hod. úřední den
Úterý
7.00 - 11.30 hod.
12.00 - 15.30 hod.
Středa
7.30 - 12.00 hod. 12.30 - 17.00 hod. úřední den
Čtvrtek
7.00 - 11.30 hod.
12.00 - 15.30 hod.
Pátek
7.00 - 13.00 hod.

Povodně v Žeroticích
Nečekaně, náhle a s velkou intenzitou udeřily na Žerotice po osmi
letech povodně. Ještě v neděli 14. září brzy ráno, přestože v předešlých
hodinách spadlo převelké množství srážek, se nezdálo, že bychom měli
čekat velkou vodu, podobnou té z roku 2006. Přesto se tak stalo, hlavně
v důsledku rekordních srážek na horním toku řeky Jevišovky, a zažili
jsme průtok, který se rovnal stoleté vodě. Nutno říci, že při každé
zprávě, která nám chodila pravidelně z výrovické přehrady od pana
hrázného, jsme žili v čím dál větší obavě z vodního živlu, o kterém
nelze nikdy předpovědět, jaké škody napáchá, jakým způsobem
se rozlije, zvláště pak, když jsme slyšeli hodnoty průtoku vody,
vypouštěné z přehrady Výrovice. Maxima totiž dosáhla 52 m3
za sekundu, což bylo o 18 m3 více než v roce 2006. Aniž bychom však
chtěli zlehčovat dopady velké vody na naše občany, je třeba říci,
že Žerotice nezaznamenaly žádné katastrofální škody. Zároveň je třeba
zdůraznit, že stejně jako při povodních 2006 se i tentokrát příkladným
způsobem vyznamenali naši chlapi – dobrovolní hasiči. Dokázali,
že své členství ve SDH neberou jen formálně, ale že dokáží v pravou
chvíli zasáhnout velmi obětavě, nezištně, výkonně. Milí naši
dobrovolní hasiči, myslím, že můžeme za celou obec vzkázat: Moc si
Vás vážíme a děkujeme za Vaši ochotu, pracovitost, obětavost
a sílu.
Ale nejen hasiči, mnoho Žeroťáků včetně žen a dětí se přidalo a šli
bezodkladně plnit pytle, vozit a stavět z nich hráze k příbytkům, které
byly nejvíce ohroženy. Byli jsme k sobě velmi přátelští a naše
sounáležitost byla ohromující, dojemná a ukázala sílu žerotických
občanů. To je ta nejlepší zpráva, kterou přinesla velká voda…
Pan Ivan Mokrohajský s rodinou nás požádal o zveřejnění následujícího
poděkování, ke kterému není co dodat:
Poděkování Žerotickým hasičům
Chtěl bych poděkovat všem Žerotickým hasičům, pod vedením Luboše
Čapka st., za pomoc při záplavách, za jejich obětavost, stoprocentní
nasazení, organizovanost, ochotu a vstřícnost, kterých se nám dostalo
během zaplavování okolí našeho domu. Opravdu velký dík za to,
s jakou vervou a odhodláním jste nám pomáhali bránit náš majetek

před valící se vodou! A myslím, že mluvím za většinu občanů, kterých
se tato nečekaná a velmi nepříjemná událost týkala nejvíce.
Ivan Mokrohajský s rodinou
Nové knihy v obecní knihovně
David Deida: Cesta pravého muže
Duchovní průvodce po výzvách, které před muže staví ženy, práce
a sexuální touha, nás inspiruje k životu plnému porozumění,
otevřenosti, lásky a intenzity.
Tomáš Kašpar: Nespěchejte do rakve
„Povinná četba“ pro všechny, kteří cítí, že jejich zdraví by nemělo být
jen v rukách lékařů a farmaceutických společností.
Stanislav Bernard: Tvrdohlavý muž
Osvícený podnikatel, který staví svůj úspěch na kvalitě, kreativitě,
spolupráci a odvaze.
Jiří Růžek: V labyrintu zpravodajských služeb
Jak se formovaly bezpečnostní složky státu po zrušení StB očima
bývalého ředitele BIS.
Jonas Jonasson: Analfabetka, která uměla počítat
Dobrodružný příběh osiřelé holčičky od vynášení latrín na předměstí
Johannesburgu až do mezinárodní politiky na druhé straně zeměkoule.
Tomáš Pergler: Babiš. Příběh oligarchy.
Zmapování života miliardáře, který ke svému impériu přidal mediální
a politickou moc.
David Michie: Dalajlámova kočka
Zábavný a čtivý román nese poselství, že snaha žít jako lepší bytost
není jen pro kočku.
Robin S. Sharma: Mnich, který prodal své ferrari
Úspěšný a přepracovaný advokát prochází hlubokou osobní proměnou
na cestě ke štěstí.
Dana Čermáková: Zdeněk Svěrák
Divadelník, herec, scénárista, textař, spisovatel a renesanční muž, který
si zaslouží obdiv.
Graeme Thomson: George Harrison – Za zamčenými dveřmi
Obsáhlé a bohaté vyprávění o neobyčejném životě a umělecké dráze
člena slavných Beatles.
Madeleine Rouxová: Asylum – Ústav pro duševně choré
Mrazivý horor. Kdo tam jednou vkročí, není pro něj cesty ven!

Sean McMeekin: Červenec 2014 – Poslední dny před válkou
Renomovaný historik dokazuje, že první světové válce bylo možné
zabránit – nebýt skupiny odhodlaných politiků, kteří se rozhodli,
že atentát na Ferdinanda využijí jako rozbušku.
Hans-Joachim Lang: Ženy z bloku 10
Kniha o pokusné stanici v Osvětimi a experimentech lékařů, kteří
konali zcela bez zábran.
Camilla Lackberg: Andělíčkářka
Detektivní román. Neznámé zlo a nenávist z dávné minulosti zasahují
stále do života.
Robert Galbraith (pseud. J. K. Rowlingové): Volání kukačky
Vyšetřování sebevraždy slavné topmodelky v komplikovaném světě
luxusu.
Významná výročí
V těchto dnech se dožívají a slaví svá životní jubilea tito naši milí
občané a občanky
Paní Bohumila Dufková – 83 let (3. 8.)
Pan Jan Ludvík – 70 let (12. 8.)
Paní Marie Ingerlová – 85 let (22. 8.)
Paní Marie Mokrohajská – 75 let (24. 8.)
Paní Anna Horáková - 65 let (25. 8.)
Paní Jarmila Mácová – 60 let (25. 8.)
Paní Anežka Balíková – 87 let (14. 9.)
Pan František Kelča – 89 let (22. 9.)
Pan Václav Ludvík – 75 let (28. 9.)
Vám všem, milí oslavenci přejeme pevné zdraví, radost ze života a ještě
mnoho spokojených let.
Speciální velkou a radostnou gratulaci posíláme těmto mladým
rodinám, kterým přibylo mnoho radosti – dětiček. Do rodiny Vlčkovy
se narodil malý Petřík (31. 8.), k Šandům přibyl malý Honzík (4. 9.)
a Hellingerům milá Eliška (12. 9.) Byl to úrodný měsíc a z obecního
úřadu posíláme všem šťastným rodičům a hlavně dětem upřímné přání
všeho nejlepšího.

Vítej klukubuku Honzíku…..
Vítej milý Petříku….

Vítej krásná Eliško…

Poslední slovo, poslední kandidatura starosty
Milí Žeroťáci,
další čtyři roky uplynuly velmi rychle a už tu máme další volby.
Nemohu říct, že bych měl z uplynulého období jen samé dobré pocity.
Do tohoto volebního období jsme šli s jediným úkolem, tj. vybudovat
v obci kanalizaci. Jsme na konci čtyřletého mandátu, dílo je sice z velké
části hotovo, přesto nás ještě řada těžkých úkolů čeká. Je pravdou,
že stavba kanalizace byla a je velmi náročná, její příprava,
administrativa, průtahy ze strany Min. financí ČR, kdy několik měsíců
nebylo jisté, zdali bude spuštěno financování, ale i v současnosti, kdy
musíme denně jednat s firmou, s jejími pracovníky, dohadovat
se o průběhu a rychlosti prací, to vše stojí hodně sil.
Ale samozřejmě nebyla jen kanalizace. Žerotice žily celou řadou
jiných, veskrze pozitivních událostí. Velmi dobrou zprávou je, že se
do veřejného života zapojuje i nová mladá generace velmi schopných
lidí. Jistě jste si toho všimli.
Blíží se volby. Je jen na Vás, jaké představitele včetně toho hlavního si
zvolíte. Ve funkci starosty jsem v Žeroticích plných 16 let. Objektivně
vzato, změna je téměř vždy ku prospěchu věci, ať už se jedná

o představitele státu nebo malé obce. Navíc, jsou-li na kandidátce lidé
osvědčení, mladí, schopní a ochotní pro druhé pracovat. Přesto
kandiduji ještě jednou, naposledy, a je na Vás, zdali budu moci
dokončit práci, která je zhruba rok před kolaudací.
Budoucí zastupitelstvo čeká ale řada dalších úkolů. O nich budu mluvit
na veř. schůzi v úterý 7. října, na kterou jste srdečně zváni .
Vážené a milé, vážení a milí,
věřím tomu, že i po letošních volbách zůstanou Žerotice obcí, která
je zodpovědná, vstřícná a přátelská ke svým občanům, ať už stane
v jejím čele kdokoli.
A ještě a hlavně - děkuji za to, že jsem v Žeroticích, i díky Vám, prožil
nejlepší léta svého života. JN

Většinu fotografiíí do obecních zpravodajů obstarává šikovný fotograf
Tomáš Zika, doufáme, že tomu tak bude i nadále a MOC DĚKUJEME!!
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