Žerotický zpravodaj
podzim 2012

Vážení a milí občané,
v nastávajícím zimním období jsme tu opět s novinkami,
které přinesl do dění v naší obci podzim 2012.
1. Voda
V listopadu jsme spolu s okolními obcemi Vítonice a
Kyjovice založili Svazek obcí ke společnému
provozování vodovodu, ve spolupráci se společností
VAS Znojmo, která nám obstarává odborný dohled
včetně rozborů vody a veškerých administrativních
povinností. Upozorňujeme už nyní, že koncem roku vás
všechny navštíví zaměstnanec obce a bude zapisovat
stavy vodoměrů. Při placení spotřebované vody (viz bod.
č. 4 ) vám bude předložena nová smlouva se Svazkem
obcí „Skupinový vodovod Žerotice“, která bude mít
stejné podmínky, jaké má smlouva stávající. Na prvním
zasedání v listopadu jsme schválili kalkulaci vodného pro
občany zúčastněných obcí a to 20,- Kč za kubík, bez
DPH (výše DPH z důvodu neschválení parlamentem
dosud není známa). Sídlem svazku je Obec Kyjovice,
předsedou byl zvolen pan Josef Krbálek, starosta Obce
Kyjovice.
2. Kanalizace
Jak už bylo řečeno, jarem 2013 počínáme budovat
kanalizaci. Počítejte s tím, že patrně v měsíci březnu
svoláme veřejnou schůzi, kde budete seznámeni se všemi
podrobnostmi, týkajícími se této zásadní stavby. Přítomni
budou též zástupci stavební firmy, stavební dozor a
odborníci z firmy AP Investing, kteří mají s mnoha
obdobnými stavbami zkušenosti.

3. Odvozy popelnic
Likvidace komunálního odpadu byla letos na jaře
ožehavým tematem. Ačkoli se zprvu zdálo, že se přece
jenom snižuje počet popelnic, úspora nebyla tak výrazná,
jak jsme čekali. Při sestavování ceny na příští rok jsme
vycházeli z průměrných nákladů na občana roku 2011, ta
činila 645,- Kč. V letošním roce je to pouze zhruba o
dvacetikorunu méně. Z důvodu takto vysokých nákladů,
a také s přihlédnutím k protestům, které vznikly po
zveřejněném úmyslu zavést tzv. známkový systém, který
by počet nádob na jednotlivé domácnosti reguloval a tím
snížil cenu, jsme se v zastupitelstvu rozhodli zvýšit cenu
odvozu odpadů o 50 Kč na osobu a rok, tj. 550,- Kč.
Další novinkou, která je ve Vyhlášce zakotvena, je
povinnost platit poplatek za komunální odpad osobám,
cizincům, kterým je v obci povolen trvalý nebo
přechodný pobyt na dobu 90 dnů.
4. Oznámení paní účetní Musilové
Paní účetní prosí občany, aby z důvodu lednového
zpracovávání inventarizace a roční účetní uzávěrky r.
2012, chodili platit poplatky za vodné a popelnice až od
1. února 2013.
5. Zahájení adventu
Již tradičně se v Žeroticích rozezněly koledy a rozzářil
Vánoční strom. Na dvě desítky žerotických zpěváků si
nacvičilo zpívání koled a světských vánočních písní za
doprovodu kytary a fléten. Své vystoupení nám pak
předvedli při slavnostním rozsvícení vánočního stromu.
Krom světelného labyrintu, který ocenily hlavně děti a
romantické duše, si letos milí zpěváci připravili novinku
v podobě vánočních čepiček, jež si zakoupili a upravili

na svoji velikost. Za jejich aktivní přístup a kvalitně
nacvičený koncert jim patří díky. Ovšem nejen těmto
nadšeným pěvcům je třeba vzdát hold. O naladění
vánoční atmosféry se také postaral zkušený a léty
prověřený tým nadšených pekařek, které se týdny
dopředu scházely v místní hospůdce, kde napekly
nejrůznější druhy cukroví a perníčků. Tam také
připravily dostatečné množství horkého čaje a svařeného
vína pro zahřátí přihlížejících diváků. Tyto pochutiny
byly zdarma podávané v den koncertu.
Martin Čapek, zastupitel obce
6. Sdělení pana faráře Jiřího Cajzla

Zpráva o opravě střechy věže kostela sv.Martina v
Žeroticích. V měsíci listopadu tohoto roku započala
oprava věže kostela firmou Střechy -1.Slezská s.r.o Brno.
Po postavení lešení byla odkryta stávájící plechová
krytina. Na daném místě, střeše věže kostela bylo
zjištěno, že bednění na němž byl uchycen plech, je
vlivem času a zatékání strávené a uhnilé - tudíž je nutné
provést kompletní výměnu jak bednění tak krytiny. Jako
nová náhrada původního pozinkovaného plechu, který
potřeboval pravidelnou údržbu nátěrem, byl použit
poplastovaný pozinkovaný plech, jehož trvanlivost je
udávána bez další udržby
několik desítek let. Dne
6.prosince 2012 byla po rozebrání lešení ukončena
letošní etapa opravy kostela za přispění kraje dotací
200.tis. Kč a farnosti Žerotice 18.684 Kč. Další celkovou
opravu kostela bychom chtěli realizovat v příštích dvou
letech 2013 a 2014 za pomoci fondů EU, jmenovitě SZIF
(Státní zemědělský intervenční fond),
kde jsme
předběžně dostali příslíbenou dotaci ve výši 4. mil Kč.
Zbývá ještě zajistit povinnou spoluúčast 10 % z této
částky a další výdaje spojené s výběrovým řízením,
projektem a stavebním dozorem, to je celkem cca 650 750 tis. Kč. Závěrem bych chtěl Všem obyvatelům

Žerotic popřát krásný zbytek doby adventní a
požehané prožití svátků vánočních a pozvat všechny
na "půlnoční" 24.prosince ve 22.00 hod.

Špička věže kostela
před opravou……

……a po opravě

7. Převod pozemků z Pozemkového fondu ČR
Dobrá zpráva přišla z Pozemkového fondu ČR pro
všechny zájemce o nová stavební místa. V minulých
dnech jsme podepsali smlouvu o bezúplatném převodu
pozemků nad hřištěm. Konkrétně to znamená, že přes
Věž kostela
před
opravou…projekty na zasíťování těchto
zimu
můžeme
dokončit
míst a hlavně pozvat geodetickou firmu, aby pozemek
po opravě
rozparcelovala na jednotlivá stavební …..a
místa,
která
můžeme nabídnout uchazečům. Z důvodu osetí pozemku
ozimými plodinami bylo domluveno s firmou Agra, že
fyzicky budou pozemky označeny ihned po žních. Jsme
rádi, že

Společnost Agra tento obecní zájem chápe a pozemky
nám předá, přestože měla smluvně zajištěn pronájem
těchto pozemků ještě na dobu několika let. Velmi dobře
se pro obec vyvinul problém s dalšími pozemky,
určenými k zástavbě, které byly dosud blokovány
Dohodou o zatímním užívání. Dne 18. 12. 2012
Poslanecká sněmovna parlamentu ČR potvrdila zákon o
pozemkových úřadech, ve kterém se všechny dohody
uzavřené přes pozemkové úřady v minulosti od 1. ledna
2013 ruší. Budeme trvat na vyklizení tohoto pozemku,
díky kterému Žerotice získají tři velmi hezká a žádaná
stavební místa.
8. Sdělení velitele hasičů Luboše Čapka
Vážení a milí spoluobčané. Většina z Vás asi ví o požáru
v naší obci ze dne 6.12.2012.Ve 21.33 hodin
byl
vyhlášen poplach s tím, že se jedná o požár komína.
Když jsme dorazili k rodinnému domu, létaly z komína
jiskry a plameny. Po vystoupání na půdu jsme zjistili, že
komín je naštěstí v dobrém stavu a nikde nebylo vidět
prohořívání. Během chvíle přijel Hasičský záchranný
sbor ze Znojma, který plameny uhasil práškovou
sírou.Velitel znojemských hasičů mi řekl, že šlo o požár
sazí v důsledku špatně vyčištěného komína.Tento požár
naštěstí dopadl dobře, a proto bych Vás chtěl touto cestou
poprosit o to, abyste nepodceňovali pravidelnou
odbornou kontrolu a vymetání komínu. Kominík stojí
sice nějakou stokorunu, ale požár by mohl napáchat
mnohem větší škodu. Nechci nikoho poučovat o tom, co
by měl dělat, ale jen cituji slova velitele znojemských
hasičů. Hasiči nemají
povinnost ani pravomoc
kontrolovat Vám komíny, jak tomu bylo dříve. Od toho
jsou odborníci, a to kominíci.
Dovolte mi ještě, abych Vám touto cestou popřál Veselé
vánoce a šťastný Nový rok.

Za všechny žerotické hasiče velitel SDH a zastupitel
obce Luboš Čapek st.
9. Prezidentské volby
Volby prezidenta ČR se budou konat 11. a 12. ledna
v zasedací místnosti obecního úřadu. Pokud nebude
zvolen kandidát v prvním kole, následuje kolo druhé ve
dnech 25. a 26. ledna.
Věříme, že si všichni najdeme čas, abychom historicky
první přímou volbu prezidenta podpořili.
10. Tříkrálová sbírka
K žerotickým tradicím patří po mnoho let Tříkrálová
sbírka. Každým rokem se v naší obci vybere na hlavu
rekordní suma, která v celém okrese nemá obdoby. Těšit
nás může vědomí, že pořadatel – Česká katolická Charita
- tyto prostředky hospodárně, spravedlivě a účelně
využije. Podrobnou zprávu o využití vybraných peněz
dostáváme každým rokem. Letošní sbírka se uskuteční
v sobotu 12. ledna v dopoledních hodinách. Všem
dárcům předem děkujeme.
11. Významná výročí
Gratulace
posíláme
tentokrát
těmto
spoluobčanům:
Panu Jaromíru Ludvíkovi - 80 let (18. 11.)
Panu Ladislavu Bartoňkovi – 75 let (19. 11.)
Paní Růženě Veberové – 80 let (25. 11.)
Panu Vladimíru Jandorovi – 60 let (1. 12.)
Paní Heleně Šandové – 88 let (10. 12.)
Paní Věře Kubišové – 65 let (18. 12.)
Paní Marii Vyhnálkové – 85 let (18.12.)
Paní Marii Šťastné – 84 let (23. 12.)

našim

Všem Vám, naše milé a milí, přejeme pevné zdraví a
mnoho spokojených a klidných let prožitých
v Žeroticích.
Smutnou zprávou bylo úmrtí naší spoluobčanky, paní
Marie Matulové. Jejím blízkým vyjadřujeme svoji účast.
Mimořádná gratulace patří rodině Kalinově, s radostí
jsme na svět přivítali malou slečnu Kateřinu Kalinovou.
Jakožto nejmladší občance Žerotic jí přejeme do života
hodně zdraví a radosti.
12. Masopustní rej a zabijačkové pochoutky
Jako každý rok nás žerotičtí hasiči zvou na masopustní
rej masek, a to před popeleční středou, která v příštím
roce vychází na 13. 2.. Začátek postní doby bude rovněž
připomenut stejně jako minule zabijačkovým pohoštěním
všech občanů v místním pohostinství, a to v sobotu 2.
února. Zopakujeme si také, tak jako vloni, pálenkovou
přehlídku. Nově vyhlašujeme soutěž i pro hospodyně, a
to o nejlepší koláče. Podrobnosti „soutěže“ vám budou
včas sděleny.
13. Nové knihy
Pro naše čtenáře tu máme tuto čerstvou knižní nabídku,
tentokrát převážně lehčí, oddechové literatury:
M. Macourek – Pohádky, veselé čtení pro děti
Jo Nesbo – Spasitel, další ze strhujících detektivek
skandin. spisovatele
M. Viewegh – Povídky o manželství
Z. Kabátová – Můj recept na dlouhověkost – hezké
vzpomínky známé herečky
R. Sacher – Simona Monyová – kniha o známé české
spisovatelce

R. Fulghum – Drž mě pevně, miluj mě zlehka – román
světového spisovatele
T. Halík – Noc zpovědníka, nová kniha oblíbeného
filosofa
I. Obermannová – Tajná kniha – „skandální“ kniha
loňského roku
I. Obermannová – Panoptikum české – dojmy autorky
z kontroverzních reakcí okolí na předchozí titul
M. C. Putna – Václav Havel – duchovní portrét velké
české osobnosti
M. Szygiel – Láska nebeská – portréty českých osobností
očima polského spisovatele
B. MacDonaldová – Co život dal a vzal – oddechové čtení
na zimní večery od slavné spisovatelky
Poslední slovo starosty
Vážené a milé občanky, vážení a milí občané,
rok 2012 je pomalu za námi. V souvislosti s budováním
kanalizace můžeme očekávat v příštím roce zvýšené
nároky na nás všechny, věřím však, že v Žeroticích se
nám bude celkově žít neméně dobře, jako v letech
minulých. Přeji Vám všem upřímně klidné Vánoce a
hlavně zdraví, klid a radost do příštího roku.
Jindřich Nožka a zastupitelé
Obce Žerotice

