Žerotický zpravodaj
léto 2012

Vážení a milí občané,
teplé a suché léto je za námi a tak tu máme pro vás čerstvé a důležité
informace z posledních letních měsíců.
1. Kanalizace – začínáme
Říjen 2012 můžeme označit měsícem počátku budování kanalizace
v naší a okolních obcích. Úředníci Státního fondu životního prostředí
ČR v posledních měsících zkontrolovali většinu podkladů, které jsme
jim zaslali, neshledali žádné závady. Se všemi zúčastněnými (obce,
stavaři, st. dozor), jsme se tedy dohodli, že stavba konečně začne.
Firma Strabag, která kanalizaci zbuduje, ještě letos zahájí přípravné
práce. Před zimním obdobím ale zatím nechce jít, vcelku rozumně, do
rizika velkého kopání a budování, které by mohlo nám občanům jen
ztrpčovat život. Hlavní práce a také velká zátěž pro nás všechny
nastane na jaře příštího roku. V aktuální době, patrně v únoru, svoláme
veřejnou schůzi, kde budete seznámeni se všemi aspekty, které se nás
budou během stavby týkat. Kanalizace, včetně ČOV, by měla být
podle smlouvy uvedena do zkušebního provozu v září 2014, do té doby
nás čeká velmi náročné období, s možnými komplikacemi. Věříme, že
budeme všichni trpěliví a překonáme toto období bez větších problémů.
2. Nájem hrobových míst
Od 3. října 2012 se budou na Obecním úřadě v Žeroticích uzavírat
Smlouvy o nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti v Žeroticích
na dobu 10ti let.
Cena za služby s nájmem spojené je 15,50 Kč/m2/rok. Nájemce zaplatí
nájemné na 10 let doby užívání předem.
V říjnu 2012 se budou každou středu v době od 7.30 – 17.00 hodin
uzavírat Smlouvy o nájmu a současně vybírat nájem za hrobová místa.
Smlouva o nájmu hrobového místa bude uzavřena s oprávněným
dědicem po zůstaviteli (zemřelém) nebo s nájemcem, na kterém se
oprávnění dědicové dohodli. Bylo by vhodné znát číslo hrobu, za
který budete platit, číslo je napsané na zadní straně pomníku.

Nájemci hrobových míst ze Želetic, Kyjovic a Tvořihráze budou mít
možnost uzavřít Smlouvu o nájmu a uhradit nájem za hrobové místo na
obecních úřadech v místech bydliště. Účetní obce ze Žerotic přijede
v druhé polovině měsíce října na obecní úřady do Želetic, Kyjovic a
Tvořihráze – přesný termín bude vyvěšen na úředních deskách obcí a
vyhlášen místním rozhlasem.
Božena Musilová – účetní obce
3. Volby do krajského zastupitelstva
Po čtyřech letech jsou tu opět volby do krajských zastupitelstev. Ve
dnech 12. a 13. října budete mít možnost ovlivnit správu věcí veřejných
našeho kraje. Přijďte, prosíme, k volbám. Možná je těžké vybírat
v rámci zprofanovaných stran, ale pokud si přečtete jména na
jednotlivých kandidátkách, najdete na nich spoustu slušných a
pracovitých lidí.
V rámci předvolební kampaně do naší obce zavítala pouze delegace
KDU-ČSL a připravila pro děti zábavné dopoledne.
4. Stavební místa v Žeroticích
O nová stavební místa v Žeroticích je velký zájem. Přestože jsme
v častém kontaktu s dosavadním vlastníkem stavebních pozemků tj.
Pozemkovým fondem ČR, kde máme již přes rok žádost o bezúplatný
převod, bohužel díky administrativním procedurám tyto ještě nejsou
stále ve vlastnictví obce. Stane se tak do dvou měsíců. Potom je naším
úkolem pozemky rozdělit geometrickým plánem a pokračovat
v projektování sítí k jednotlivým stavebním parcelám. Další komplikací
spojenou s novými stavebními místy je spor, který vedeme se zatímním
uživatelem obecních pozemků na kraji obce vlevo směr Želetice.
Těchto se uživatel nechce vzdát, patrně proto, že v minulosti je
neoprávněně osázel ovocnými stromy. Tento spor se táhne už léta a
připočítáváme ho na vrub bývalému vedení obce, které neprozřetelně
tento pozemek k dočasnému užívání poskytlo, navíc zcela zdarma.
Pikantní, nikoli překvapivé, je na tom fakt, že tento pozemek si
bezplatně „přiklepl“ v roce 1994 takřka sám sobě v podobě tzv. Dohody
o zatímním užívání, býv. starosta obce, ing. Nezveda. V této době

čekáme na nový zákon, který je ve druhém čtení PS Parlamentu ČR a
který by měl všechny dohody o zatímním užívání, uzavřené přes
Pozemkový úřad ČR, zrušit. Pokud se tak nestane, budeme nadále žádat
Pozemkový úřad ve Znojmě o zrušení předm. Dohody, abychom mohli
i tyto pozemky rozdělit na jednotlivé parcely a nabídnout mladým
rodinám tak, aby se Žerotice mohly dále rozvíjet.
5. Slovo duchovního správce farnosti Žerotice
Jsa požádán panem starostou o několik
vět do dalšího čísla žerotického zpravodaje,
tak činím.V neděli 30.září budeme při mši
v 8 hod. děkovat P. Bohu za letošní úrodu.
Zájemci a zájemkyně mohou přinést plody
z letošní úrody do kostela v sobotu 29. září
ve 13. hod.
V tomto roce byly opraveny z vlastních
prostředků farnosti střechy na farní budově
a hospodářských budovách přilehlých
k farní budově v ceně cca 20 tisíc Kč.
Do konce roku by měla být opravena střecha
věže na farním kostele sv. Martina v Žeroticích. Na tuto opravu jsme
dostali účelovou mimořádnou dotaci z Krajského úřadu v Brně ve výši
200 tisíc Kč. Na závěr bych využil této příležitosti a pozdravil všechny
obyvatele Žerotic alespoň tímto způsobem a popřál jim co nejlepší
prožití nastávajícího státního svátku spojeného s oslavou sv. Václava,
knížete mučedníka - hlavního patrona českého národa.
Mgr. Jiří Cajzl
6. Poděkování velitele žer. hasičů
Dne 4.8.2012 se uskutečnil již šestý ročník hasičských závodů o Pohár
starosty obce. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 17 soutěžních
týmů a to 14 mužských a 3 dívčí družstva. Soutěžní klání byla opět
velmi vyrovnaná a o úspěchu či zklamání rozhodovaly desetiny vteřiny.
Naše družstvo A, neboli naši mlaďoši, se umístili na sice krásném, ale
velmi neoblíbeném 4. místě. Čas, který zaběhli, je novým žerotickým

rekordem, ale ani to na lepší umístění bohužel nestačilo. Počasí se nám
vydařilo a tak i Vaše divácká kulisa byla opět skvělá a přišli jste
povzbudit nejenom domácí družstva ve velkém počtu, za což Vám
patří velké díky. O tom, že se o naší akci mluví nejenom u nás, jsme se
mohli přesvědčit letos, kdy díky panu Miroslavu Knoflíčkovi přijel
plný autobus diváků ze sousedního Rakouska. Taktéž večerní zábava se
skupinou Duo Band a Veronika byla skvělá a jako bonus byla malá
tombola s hlavní cenou v podobě divočáka, kterého daroval Patrik
Polický a kterého vyhrála paní Helena Čapková. Touto cestou bych rád
poděkoval všem sponzorům, bez jejichž pomoci by akce podobného
typu nebylo možné dělat. Dále musím poděkovat všem, kteří Vám celý
den a následně při večerní zábavě připravovali jídlo a pití, družstvu
Černína za časomíru, paní Janě Polické jako zdravotnici, Lukáši
Polickému za moderování závodů, skupině Duo Band a Veronika a
panu starostovi Jindřichu Nožkovi. Největší poděkování ale patří všem
žerotickým hasičům, kteří si opravdu mákli, abyste se tu cítili co možná
nejlépe a aby se Vám celá odpolední akce a samozřejmě i večerní
zábava líbila. Myslím si, že se nám to povedlo, o čemž svědčí počet
diváků na závodech i večer na zábavě. Takže ještě jednou Vám všem,
kdo jste jakkoliv
přispěli ke zdaru naší akce, MOC A MOC
DĚKUJEME.
Luboš Čapek st., Velitel SDH Žerotice.
Výsledky závodů
Muži:
1. Pavlice 17.19 s
2. Tavíkovice 17.49 s
3. Černín 17.58 s
4. Žerotice A 18.18 s
11. Žerotice B 21.18 s
Ženy:
1. Vítonice 19.91 s
2.Mikulovice 21.61s
3. Božice 23.70 s

7. Nové knihy do místní knihovny
Pro naše čtenáře nabízí obecní knihovna tyto nové tituly:
Johan Theorin – Mlhy Olandu – výborná švédská krimi na dlouhé
zimní večery
E. Lustigová – Tvoje slza, můj déšť – rozhovory s předním č. spis. A.
Lustigem
M. Peetzová – Úterní ženy – román nejen pro ženy
B. Woodová – Hippokratova přísaha – román z lékařského prostředí
S. Larsson – Dívka, která kopla do vosího hnízda – 3. díl slavného
skandinávského bestselleru
M. Surosz – Pepíci – zajímavý pohled na české osobnosti pohledem
polského spisovatele
C. McCarthy – Strážce sadu – dobrodružný román
T. Holeček – Bitva u Znojma a válka roku 1809 – zajímavá studie o
napoleonských válkách v našich končinách
8. Boží muka
Velké poděkování posíláme rodině Saletově ze Žerotic, která se ujala
poškozeného pomníku nad Žeroticemi, směr Želetice, jemuž byl vloni
odcizen železný kříž, a obnovila ho. Stejné poděkování posíláme rodině
Kudrnově, která se dobrovolně stará a opečovává Boží muka u
kulturního domu.

9. Letní posvícení
Letošní srpnové posvícení proběhlo ve velké pohodě a radosti. Za
bezproblémovou a veskrze pozitivní tradiční událost děkujeme naší
„krojované“ mládeži, která ukázala nám všem důstojnou a milou oslavu
léta a života. Fotoreportáž stárka Tomáše Ziky, která ukazuje náladu
letošního „posvíčka“, je na zadní straně zpravodaje.
10. Významná výročí
Naše upřímné gratulace tentokrát putují k těmto našim milým
spoluobčankám a spoluobčanům:
Paní Bohumila Dufková – 81 let (3. 8.)
Paní Marie Ingerlová – 83 let (22. 8.)
Paní Anežka Balíková – 85 let (14. 9.)
Pan František Kelča – 87 let (22. 9.)
Paní Ludmila Konečná – 65 let (27. 9.)
Paní Božena Adámková – 70 let (21. 10.)
Vám všem, naši milí, upřímně přejeme všechno dobré, pevné zdraví a
spokojený a klidný život v Žeroticích.
Tentokrát máme velkou radost, že můžeme poblahopřát novomanželům
Viktorinovým, kteří společný život „začali“ v kostele sv. Martina
v Žeroticích. Milé Darče (Pelechové) a sympatickému Jiřímu přejeme
do společného života hodně lásky, porozumění a tolerance.
Další skvělou zprávou je narození nového Žeroťáka, jehož jméno je
Mareček Šálek. Nejmladšího občánka Žerotic vítáme a přejeme mu
pevné zdraví a spokojený život v kruhu svých nejbližších.
11. Poslední leč – pozvánka
Již teď, s předstihem, můžeme pozvat vás všechny na mysliveckou
poslední leč. Tato tradiční, hojně navštěvovaná, největší společenská
událost zimního období proběhne 8. prosince 2012.
Krom lákavé tomboly nás čeká slavná Túfaranka a oblíbená žerotická
kapela Duo Band a Veronika.

