Vážené a milé občanky, vážení a milí občané,
letošní velmi úrodné léto skončilo a my jsme tu opět pro Vás, abychom
Vám sdělili, co nového se v Žeroticích v tomto období událo.
1. Kanalizace přerušena, nikoli zastavena
Velmi nepříjemné zprávy nám připravilo Ministerstvo financí ČR, které
oznámilo, že přerušuje financování všech projektů, u kterých bylo
použito tzv. užší výběrové řízení. Jeho podstatou je zúžení počtu
nabídek systémem náhodného výběru, tzv. losování. V našem případě
to bylo 10 firem z celkového množství 27 přihlášených. Přestože
výběrové řízení na naši stavbu probíhalo naprosto podle pravidel a
zákona o veřejných zakázkách, byli jsme i my, stejně jako dvě stovky
podobných projektů po celé republice postiženi. Ministerstvo financí
tak rozhodlo na základě jednoho případu veřejné zakázky, kterou
napadla jedna ze zúčastněných firem a u níž soud rozhodl, že byla
netransparentní. Velmi necitlivě, v podstatě podle principu kolektivní
viny, byly však také postiženy všechny zakázky ostatní, s tím, že se
musí znovu prověřit jejich transparentnost. Co všechno toto rozhodnutí
způsobí v praxi, to už bohužel málokoho na ministerstvu zajímá. Až po
dvou měsících opakovaných urgencí, téměř denních telefonátů na
ministerstva financí, životního prostředí a Státní fond živ. prostředí ČR,
byla minulý týden svolána společná schůzka. Na ní byly stanoveny
pevné termíny, k nimž budeme vědět, jakým způsobem bude naše
stavba pokračovat. S firmou Strabag jsme domluveni na dokončení
nejnutnějších prací před zimou (čistírna odpadních vod, silnice
v Kyjovicích a Výrovicích). V nejbližších dnech budeme čekat, nikoli
s rukama v klíně, na rozhodnutí především MF ČR. Zde nám bylo
minulý týden slíbeno, že do 9. října 2013 bude oficiálně oznámen další
postup.
2. Popelnice
Loňský apel na velké množství přistavěných popelnic mnozí z vás vzali
velmi zodpovědně. I proto je letos přistavovaných popelnic a tím pádem
i nižších plateb za ně méně. Je tedy pravděpodobné, že příští rok

nebudeme muset platby za odvoz odpadu zvyšovat. Na podzim ještě
chystáme jednou svoz nebezpečného odpadu a také svoz odpadu
objemného. Termíny ještě nejsou dány, sledujte proto obecní vývěsku
nebo webové stránky obce.
3. Hasičské závody, poděkování pana Luboše Čapka,velitele hasičů
Dne 3.8. se uskutečnil již sedmý ročník závodů v požárním útoku O
pohár starosty obce. Naše akce se těší mezi družstvy velké oblibě, o
čemž svědčí počet soutěžních týmů. Bylo to 20 družstev, 17 mužských
a 3 ženská. Venkovní akce jsou vždy závislé na počasí a nám v tu
sobotu opravdu přálo. 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, hasičům z Černína za půjčení časomíry a
samozřejmě naší hudební skupině Duo Band a Veronika, která pro Vás
hrála na večerní zábavě. Akce tohoto typu se neobejdou bez sponzorů a
i 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. 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) Hrotovice 16.69
2) Mikulovice A 16.85
3) Pavlice 17:08
11) Žerotice A 18.80
14) Žerotice B 20.03

Ženy: 1) Vítonice
19.56
2) Mikulovice 21.99
3) Skalice
24.94

4. Mimořádné volby do PS Parlamentu ČR
Mimořádné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou
v naší obci konat ve dnech 25. a 26. října 2013. Volby proběhnou jako
vždy v zasedací místnosti obecního úřadu.
5. Stavební pozemky jsou k dispozici
Stavební pozemky nad hřištěm, směr Želetice, o kterých opakovaně
informujeme, jsou v současné době přesně vyznačeny a brzy zahájíme
jejich prodej. Zájemcům o pozemky, na kterých se v současné době
nachází meruňkový a broskvový sad, oznamujeme, že dosavadní
uživatel přišel s nabídkou smíru a je ochoten uvolnit tyto pozemky na
podzim příštího roku. Dohoda s ním a obcí je připravena. Doufáme jen,
že nenastanou další komplikace či obstrukce ze strany stávajícího
uživatele a vyhneme se tak náročnému a nákladnému soudnímu sporu.
6. Oznámení p. faráře J. Cajzla
Zpráva o opravě kostela v Žeroticích. Přípravné práce včetně projektu a
výběrového řízení na gen. rekonstrukci kostela sv. Martina v Žeroticích
byly ukončeny. Z 5 uchazečů, kteří projevili zájem a přihlásili se do
výběrového řízení, byl podle kriterií nejnižší ceny a nejkratší doby
oprav vybrán tento uchazeč s nejnižší cenovou nabídkou: Pozemní
stavby Znojmo. Po podepsání smouvy byla smlouva dána na biskupství
k potvrzení schvalovací doložky, bez níž by nebyla platná. Nakonec
podle pravidel musí být zveřejněna na stránkách zadavatele na
internetu. Celková konečná částka za vykonané práce je stanovena ve
smlouvě v částce 3.6.mil Kč. Vzhledem k datu a blížícímu se konci
měsíce září a blížící se zimě byla předběžně dohodnuta doba zahájení
opravy na 20. březen 2014.
P.Jiří Cajzl, farář
7. Nabídka Místní sociální služby
Nově založená organizace Místní sociální služby, Brno, nabízí všem
starším občanům komplexní péči. Tato organizace přijímá též nové
uchazeče o práci. Pokud by kdokoli z občanů měl o tuto službu zájem,

na obecním úřadě poskytneme podrobnější informace. Webové stránky
nové pečovatelské služby jsou www.msssluzby.cz .
8. PILATES v naší vesnici
Milí čtenáři zpravodaje,
ráda bych Vás seznámila s léty prověřenou cvičební metodou, která
uzdravuje tělo i duši. Zdá se to být nemožné, ale je to tak. Sama na
vlastní kůži jsem to vyzkoušela a pilates mě pohltilo natolik, že jej chci
předávat dalším a dalším lidem nejen ve svém okolí. Tímto bych Vás
ráda pozvala na moje hodiny, které zatím probíhají každý pátek v sále
kulturního domu vždy od 18:00 a to do konce září letošního roku. Od
11. října se budeme pravděpodobně přesouvat do tělocvičny ZŠ
Želetice.
S sebou na cvičení potřebujete jen pohodlné oblečení, ručník a
karimatku 
Něco málo o Pilates
Pilates je metoda cvičení, kterou začátkem 20. stolení vyvinul Joseph
Hubertus Pilates původem z Německa. Svou metodu vyvíjel v Anglii a
USA, odkud se díky jeho žákům pomalu dostala do celého světa.
V hodině pilates se snažíme aktivně zapojit každý sval soustředěným
způsobem za pomoci dechové kontroly a výsledkem by měl být přesný
plynulý pohyb vycházející ze středu těla. Kvalita provedení cviku
převažuje nad kvantitou.
Pilates obnovuje zdravé držení těla a vytváří nové pohybové návyky,
které umožňují volný a plynulý pohyb. Výsledkem tohoto cvičení je
silné ohebné tělo s prodlouženými svaly a harmonická osobnost. Je to
metoda vhodná, bezpečná a účinná pro udržování tělesné kondice
v jakémkoli věku.
Těším se na vás
Markéta Dočekalová

9. Významná výročí
Letošní léto bylo mimořádně slavné pro tyto naše milé spoluobčanky a
spoluobčany:
paní Bohumila Dufková (3. 8.) 82 let
paní Marie Ingerlová (22. 8.) 84 let
pan Miroslav Knoflíček (13. 9.) 60 let
paní Anežka Balíková (14.9.) 86 let
pan František Kelča (22. 9.) 88 let.
Všem Vám, milí oslavenci upřímně přejeme klidný a radostný život
v Žeroticích, ve zdraví, lásce a spokojenosti.
A přinášíme i další radostné zprávy: Společné „ANO“ si řekli dne 6.
července paní Alena Janíčková a pan Petr Schweda a o dva měsíce
později, 9.září, uzavřeli manželství slečna Iveta Jelenová a pan
Tomáš Janíček. Novomanželům Schwedovým i Janíčkovým přejeme
ze srdce spokojený a láskyplný společný život v naší obci.
Nadšeně vítáme i nové Žeroťačky, slečnu Terezu Janíčkovou,
narozenou 12. dubna 2013, a slečnu Nelu Mokrohajskou, která přišla
na svět 20. července 2013. Oběma dětem i jejich rodičům vinšujeme
pevné zdraví, radost, lásku a spokojený život v Žeroticích.

Vítejte v Žeroticích, milé slečny Terezko……

…………….a Nelinko

Smutnou zprávu přinesl 19. březen, kdy nás opustila ve věku 55 let paní
Eva Sendreyová. Její rodině vyjadřujeme upřímnou lítost.
10. Nové knihy v obecní knihovně
Mika Waltari – Láska a tma – milostný příběh slavného spisovatele
J. Rudiš – Národní třída – nový román ceněného českého spisovatele
J. Šiklová – Bez ohlávky – kniha rozhovorů s mimořádnou ženou
Lída Baarová, Joseph Goebels – další z knih o slavné české herečce
T. Hodgkinson – Líný rodič – zajímavý pohled na výchovu dětí
T. Stimson – Kdo miluje nejvíc – inteligentní román pro inteligentní
ženy
L. Fuks – Příběh kriminálního rady – klasická česká detektivka
J. Tejkalová – Běda ženám , kterým muži vládnou –román ze
současnosti
U. Lindellová – Cukrová smrt – detektivka skandinávské autorky

Díky žerotickým hasičům jsme mohli zažít skvěle připravené závody i letos

Žerotický zpravodaj
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