Vážené občanky a občané,
Vánoce přicházejí, a tak bychom Vám ještě rádi přinesli novinky z uplynulých tří
měsíců.
1. Kanalizace - nic nekončí, jedeme dál
Několik bezesných měsíců a týdnů nám způsobilo letos v létě Ministerstvo financí ČR. Na
základě jednoho napadeného výběrového řízení na severní Moravě totiž pozastavilo čerpání
finančních prostředků na všechny zakázky tohoto typu, tedy i nám. Po dlouhém
vyčerpávajícím vyjednávání s Min. financí, Min. životního prostředí a Státním fondem živ.
prostředí, a konečně po osobní intervenci zástupců našeho Svazku obcí v Praze uznali
úředníci MF, že naše výběrové řízení bylo v pořádku a v souladu s platným zákonem, a že
nedošlo k žádnému pochybení. Financování bylo tudíž letos v listopadu obnoveno.
Přestože je obnovené financování zprávou veskrze pozitivní, zdržela se z výše uvedeného
důvodu stavba o několik měsíců. Všechny práce, které doposud proběhly, především v obcích
Výrovice a Kyjovice, ale také na čistírně odpadních vod v Žeroticích, byly již řádně
zaplaceny. S firmou Strabag byl domluven nový, posunutý harmonogram prací. Pro nás
Žeroťáky to znamená, že s pracemi na stavbě kanalizace se začne naplno na jaře 2014.
Přípojky k jednotlivým domům se budou sjednávat operativně, tak jak určí stavební dozor.
Připomínáme, že projekty ke každé přípojce jsou již na stavebním úřadě v Prosiměřicích,
a ing. Šprencl je připraven na náš pokyn vydat tato povolení dle potřeby. Dále připomínáme,
že každou přípojku musí zkontrolovat stavební dozor ing. Pečenka ještě před tím, než bude
zasypána. Vše bude ještě upřesněno v jarním zpravodaji. Jakmile začnou práce, informace se
k vám včas dostanou.
Další důležitou informací je varování pro rodiče a děti, aby se nezdržovali v okolí budoucí
čistírny odpadních vod. Přestože je stavba zabezpečena a řádně vyznačena foliovými
zábranami, je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
2. Platba vodného
V závěru roku budou pracovníci obce Josef Střecha a Martin Binder provádět odečty
vodoměrů. Následně vám hned po Novém roce budou chodit z obce Kyjovice faktury.
Žádáme vás o včasné zaplacení dle termínu splatnosti. Nová kalkulace vodného na rok 2014
byla zveřejněna na vývěsce OÚ, cena se oproti roku 2013 zvyšuje o 1,- Kč za m3, tedy na 21
Kč za m3, bez DPH. Tato cena je stejná ve všech obcích Svazku, tedy v Kyjovicích,
Vítonicích a Žeroticích.
3. Popelnice, nové nádoby na papír + plast
Dobrou zprávou je fakt, že letos se snížil počet vyvážených popelnic. Zajisté to bylo díky
vlivu našich doporučení, ale i díky tomu, že vás samotné tento problém začal zajímat a okolo
tématu jste vyvolali debatu. Příští rok se ceny za vývoz popelnic nemění. Po sečtení letošních
plateb, které obec zaplatila firmě AVE, jsme zjistili, že jejich výše je zhruba stejná, jako výběr
poplatků za svoz popelnic od vás občanů. Obec tak ve své režii hradí pouze vývozy odpadu
tříděného, nebezpečného a velkoobjemového. Dále upozorňujeme, že jsme instalovali další
kontejner na plasty, u obecního úřadu přibyl i kontejner na papír.

Dále vás prosíme, abyste poplatky za svoz odpadu a poplatky za psy chodili platit až od 1.
března 2014. Důvodem je velké množství práce úřadu v prvních měsících roku (inventarizace,
uzávěrka 2013 atd.).
4. Stavební místa v Žeroticích přidělena
Sedm z osmi stavebních míst přidělilo zastupitelstvo Žerotic žadatelům. Jedno místo na svého
majitele zatím ještě čeká. S dosavadním uživatelem pozemku, určeného pro tři stavební místa
(sad), jsme uzavřeli dohodu o ukončení užívání, ve které se zavazuje tyto pozemky uvolnit
k 1. 1. 2015.
Příští rok bychom chtěli k jednotlivým stav. parcelám dovést vodovod, kanalizaci a el.
energii. Cenu pozemku stanovilo ZO na 100 Kč za m2.
5. Fotky Žerotic
Pro potřeby obce jsme zakoupili několik vysoce kvalitních leteckých fotografií Žerotic,
včetně práv k jejich užívání. Pokud byste měli zájem, můžete si tyto fotografie za nákladový
poplatek zakoupit. V našem zpravodaji otiskujeme několik z nich.
6. Parlamentní volby v Žeroticích
Mimořádné volby do PS Parlamentu ČR v naší obci dopadly následovně:
KDU – ČSL – 39 hlasů - 25,65%
ANO 2011 – 33 hlasy – 21,71 %
ČSSD 23 hlasy – 15,13 %
KSČM - 22 hlasy – 14,47 %
Úsvit Tomia O. – 17 hlasů – 11,18 %
TOP 09 - 6 hlasů – 3,94 %
SPOZ - 3 hlasy – 1, 97 %
ODS – 3 hlasy – 1, 97%
Č. pirátská s. – 3 hlasy – 1, 97 %
Strana sv. občanů – 2 hlasy – 1, 31%
Str. soukromníků – 1 hlas – 0, 65%
Voleb se v Žeroticích účastnilo 153 voličů (1 hlas byl neplatný), což je 59 % všech
oprávněných.
7. Reportáž ze zahájení adventu.
Je středa, 20. listopadu, šest hodin v podvečer. Doba i počasí je ideální pro vycházku
po obci a její zakončení v místním pohostinství. Dnes je první zkouška na slavnostní
rozsvícení vánočního stromu. Vejdu dovnitř. Vzduch je provoněn pečením cukroví a
svařeným vínem. Za sebou slyším: „Hale tu dáme až nakonec“. Otočím se a vidím, že u stolů
je již celá řada zpěváků, kteří se probírají papíry s notami a diskutují nad pořadím zařazení
jednotlivých písní. Svůj stůl zde mají také děti, bez kterých by to snad ani nešlo. Dříve než se
usadím, dostávám horký svařák. Pro děti je připraven čaj s citronem.
Usadím se a příjemná atmosféra mi připomene slova jednoho kamaráda: „v hospodě je
líp než na světě“. Jenže dnes nejde o hospodu v pravém slova smyslu, dnes to tu připomíná

spíše posezení v divadelním klubu. Už při první zkoušce jde vidět, které písničky nebude
potřeba trénovat, a které naopak budou muset být procvičovány. Po odzpívání jsou všem
přítomným nabídnuty topinky s masovou směsí od Mařenky Janíčkové a jako bonus
štamprlička letošní kvalitní vínovice, kterou na ochutnání přinesl pan Ladislav Máca. A
v tomto příjemném duchu probíhají i ostatní zkoušky.
V neděli 1. prosince pak všichni zpěváci i ostatní organizátoři dorazili ve čtyři
odpoledne do hospody, kde proběhla generálka. Mezitím se připravovaly mísy s cukrovím,
vařil se čaj a svařené víno. A to všechno proto, aby v 17.00 hodin slavnostně zazářil Vánoční
strom a zpěváci zazpívali 12 nacvičených zimních písní. Podávalo se devatero druhů cukroví,
k zahřátí čaj s citronem a svařák. Komu byla zima, mohl se jít zahřát k ohni. Děti se proháněly
ve světelném labyrintu. Lidé, kteří se sešli, přátelsky poklábosili a popřáli si pěkné svátky.
Navzdory tomu, že počasí nebylo příliš sněhové a vánoční, podařilo se organizátorům
naladit příjemnou vánoční atmosféru, kterou profesionálně zachytil na svou HD kameru pan
Horák, u kterého si můžete objednat DVD. Za tuto vydařenou akci chci poděkovat nejen všem
aktérům, ale také hlavní organizátorce Jiřině Šandové, a všem šikovným pekařkám, které
přispěli svým uměním, nebo přinesli vzorek na ochutnání. Především pak Mařence Janíčkové
a Aleně Švédové.
Doufám, že v příštím roce se nás sejde zase o chlup více a postavíme se tak alespoň
částečně konzumnímu trávení volného času u „růžovky“. Uděláme tím něco pro tradici,
kulturu, společnost, tedy především PRO SEBE.
Pěkné Vánoce
Martin Čapek, zastupitel obce
8. Poslední leč Žerotice 7. 12. 2013.
Letos již po jedenácté MS Želetice - Žerotice pořádalo všem již dobře známou kulturní akci,
která se těší mezi místními i přespolními velké oblibě, o čemž svědčí každoročně vyprodaný
sál.
Tak jako loni, tak i letos nás celým večerem provázela dechová hudba TÚFARANKA a
místní kapela DUO BAND a VERONIKA, kterým
chci touto cestou poděkovat za skvělou zábavu.
Akce tohoto typu se neobejdou bez sponzorů, i letos se nám podařilo
díky jejich darům připravit bohatou tombolu, ve které bylo připraveno na 450 věcných
i zvěřinových cen. (např. 8 divočáků, srna, srnče, 15 zajíců, 10 bažantů, 25 divokých kachen
atd.).
Mé velké poděkování patří všem do výčepu a ženám do kuchyně, které pro nás po celý večer
servírovaly jelení řízečky a guláš. Věřím, že všem chutnalo!!!
Závěrem chci poděkovat celému Mysliveckému sdružení za skvělou přípravu a organizaci
celé Poslední leče.
Doufám, že se nám akce povedla, že i Vy jste se bavili a společně se můžeme těšit na další, již
dvanáctý ročník.
Ještě jednou velké DÍKY.
Patrik Polický a členové MS.

9. Kalendáře ČEZ, a.s.
Současně se zpravodajem vám do schránek přibyl kalendář společnosti ČEZ, a.s. Jeho
součástí je dotazník, který by společnost ráda anonymně dostala vyplněný zpět. Budete-li mít
chuť, prosíme, vhoďte vyplněné dotazníky do schránky obecního úřadu do 14 dnů od
obdržení.
10. Pozvánka na zabijačkové pochoutky a masopustní veselici.
Zveme vás všechny, jako každý rok před popeleční středou, na zabijačkové pochoutky do
místního pohostinství. Součástí bude opět soutěžní ochutnávka pálenek, kterým letošní rok
mimořádně přál. Věříme, že se opět sejdeme v hojném počtu nejen na ochutnávce 22. února
v místním pohostinství, ale i za týden po ní, kdy obcí projde tradiční rej masek.
Všichni jste srdečně zváni.
11. Významná výročí
Gratulace tentokrát putují k těmto našim milým spoluobčanům:
Pan Jaromír Ludvík - 81 let (18. 11.)
Paní Růžena Veberová – 81 let (25. 11.)
Paní Marie Ludvíková – 75 let (27.11.)
Paní Helena Šandová – 89 let (10. 12.)
Pan Štěpán Mokrohajský – 75 let (20. 12.)
Paní Marie Šťastná – 85 let (23. 12.)
Všem Vám, vážení a milí oslavenci, přejeme hlavně pevné zdraví a mnoho klidných let
prožitých v Žeroticích.
12. Nové knihy v místní knihovně
Pro naše čtenáře, dospělé i děti, přibylo v knihovně několik zajímavých titulů:
Encyklopedie léčivých potravin – zajímavé informace pro všechny, kdo chtějí začít zdravěji
žít
Encyklopedie léčivých rostlin – přehledná a podrobná kniha o léčebných účincích řady bylin
Život bez deprese – rady lékaře jak předcházet stresu
H. Diehl – Umění žít zdravě – jak zlepšit životní styl
A. L. Koekoek – Semínka – příběh dospívajícího chlapce
B. Carson – Zlaté ruce – příběh lékaře, neurochirurga Johna Hopkinse
H. N. Alexander – Zemřu svobodný – příběh kubánského vězně
R. Daniel – Neobyčejná dobrodružství, 3 díly – poutavé čtení pro kluky a holky
M. Hrachovcová – Kocourek se vrací – pro nejmenší čtenáře
O. Brož – Alík a jezevec – pro nejmenší
B. Hyvnarová – Smysly zvířat – pro mladé přírodovědce
Vážené a milé Žeroťačky, vážení a milí Žeroťáci,
přejeme Vám všem příjemné a spokojené prožití Vánoc a do Nového roku 2014 zdraví,
lásku, radost ze života, ale i trpělivost, kterou budeme v rámci budování v Žeroticích
potřebovat.

Za všechny zastupitele obce Jindřich Nožka, starosta

Žerotický zpravodaj
podzim 2013

