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Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se s Vámi podělil o informace s děním
v naší obci za uplynulý rok a touto cestou Vám popřál v současném složitém období pevné
zdraví a osobní spokojenost v roce 2021.

Veřejné osvětlení, veřejný rozhlas
V měsíci září a říjnu proběhla avizovaná obnova lamp veřejného osvětlení. Stávající lampy
byly nahrazeny LED sví dly a doplněny na některé sloupy nové lampy tak, aby osvětlení
bylo dostatečné a pohyb po území obce byl bezpečnější. Ve stejném období proběhla
výměna amplionů veřejného rozhlasu a jejich doplnění do nové zástavby a do míst, která
dosud veřejným rozhlasem dostatečně pokryta nebyla. Rekonstrukci veřejného osvětlení
a veřejného rozhlasu provedla vybraná ﬁrma MORES elektronic, s.r.o.. Náklady na obnovu
a doplnění veřejného osvětlení činily 283.292,- Kč. Náklady na obnovu a doplnění veřejného
rozhlasu činily 113.941,- Kč

Stavební místa – rozvoj obce
Projekt pro stavební řízení je hotový a v současné době se zpracovává prováděcí
dokumentace pro realizaci stavby. Jakmile bude pořízena, můžeme vybrat dodavatele
zasíťování stavebních míst a následně zajis t terénní přípravu a akci realizovat. Projektované
pozemky obec za m pronajala k zemědělské činnos paní Komendové. V případě, že bude
vše probíhat podle předpokládaného harmonogramu, budou zasíťované stavební pozemky
pro stavebníky dostupné v létě 2022.

Hřbitov – žádost o dotaci na opravu zdi II. etapa, hrobová místa
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR navýšilo prostředky do některých dotačních tulů
zveřejněných pro rok 2019 a naší žádos podané v rámci programu Podpora obnovy
a rozvoje venkova na rekonstrukci hřbitovní zdi - II. etapy, která byla třináctá pod čarou
úspěšnos tak bylo vyhověno a dotační prostředky jsme obdrželi. Následně byla provedena
technická příprava, vysoutěžení ﬁrmy pro dodání stavby a v březnu/dubnu příš ho roku
bude vybraná ﬁrma Valdastav s.r.o. rekonstruovat severní hřbitovní zeď.
K častým dotazům zájemců o hrobové místo sdělujeme, že jsou připravena místa pro
dvojhroby i jednohroby v prolukách stávajících řad hrobů, případně v jihozápadní čás
hřbitova zcela nová. Hrobové místo lze domluvit se správcem hřbitova, tedy na Obecním
úřadu Žero ce, vždy v úředních hodinách.

Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Z prostředků dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů
obcí Jihomoravského kraje na období 2017-2020 obdržela Obec Žero ce dotaci od
Jihomoravského kraje na rekonstrukci požární zbrojnice. V rámci rekonstrukce byly do
objektu zřízeny vodovodní a kanalizační přípojka. Následně odbornými ﬁrmami provedena
výměna elektroinstalace, instalace vodovodu a kanalizace, výměna oken a dveří, výměna
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podlahy v garáži a výměna garážových vrat. Brigádně dobrovolní hasiči provedli zapravení
oken a dveří, kompletní renovaci vnitřních omítek, vyzdění a obložení wc a sprchy
a montáž sádrokartonového stropu včetně izolací. V současně době probíhají ﬁnální
práce na výmalbě, nátěrech, osazení sanity, prvků elektroinstalace a zabezpečení objektu.
Při rekonstrukci objektu byl zjištěn havarijní stav střechy. Rekonstrukci střechy budeme
realizovat bezodkladně na jaře příš ho roku. Její oprava byla sice provedena v letech 19981999, ale kry na je z velké čás popraskaná a její materiál, zvláště u hřebenáčů strávený,
folie pod laťováním strávená a tedy nefunkční (nevhodný materiál folie) a v důsledku toho
do objektu několika místy zatéká. Jelikož vnitřní prostory byly kompletně zrenovovány
nelze ponechat střešní plášť budovy v havarijním stavu.
Tímto bych rád poděkoval všem hasičům, kteří se ve svém volném čase podílí na pracích
spojených s rekonstrukcí zbrojnice. Spousta práce byla provedena svépomocí, obec za svůj
ﬁnanční podíl na rekonstrukci pořídila z velké čás pouze materiál a práce obstarali hasiči
brigádně. Objekt požární zbrojnice slouží i k provádění obecní zabíjačky. Rekonstrukci
hasičské zbrojnice hodno me jako účelnou a zdařilou. Obec zrekonstruovala hasičskou
zbrojnici z prostředků přidělené dotace Jihomoravského kraje v částce ve výši 202.000,- Kč
a z prostředků vlastního rozpočtu. Všechny faktury do uzávěrky zpravodaje nebyly vystaveny
a uhrazeny, nelze tedy náklad obce na dokry celkové pořizovací ceny proza m uvést.

Oprava místních komunikací
V říjnu byla vybranou ﬁrmou COLAS CZ a.s. provedena oprava místních komunikací.
Především byla nově „zabalena“ křižovatka u autobusové zastávky, která si vyžádala
kvůli nepevnému podloží doplnění „kufru“, dále byl rekonstruován sjezd u domu s byty
č.p. 120 a zhotoven nový sjezd k domům č.p. 92, č.p. 90 a č.p. 18. Náklady této akce činily
316.040,- Kč.
Z důvodu nedostatku místa pro parkování v kopci bylo u farní stodoly upraveno stání pro
automobily. Úprava spočívá pouze ve srovnání terénu a uválení navezeného recyklátu, než
bude lokalita řešena komplexně.

Prořez stromů v obci
V rámci dotačního programu vypsaného Jihomoravským krajem – Podpora boje pro
suchu, zadržení vody v krajině, a následná péče o zeleň na území JMK v roce 2020 Obec
Žero ce obdržela dotaci ve výši 50.000,- Kč. Odbornou ﬁrmou byl proveden bezpečnostní
a zdravotní řez stromů (lip a hrušní) na obou návsích, lípy u ZD a lip u kostela a v zastavěné
čás obce v aleji směrem k Žele cím. Při této akci ﬁrma provedla i zdravotní a výchovný
řez stromů na hřbitově a před ním, lip u autobusové zastávky a lip kolem kulturního domu.
Prostředky obce na prořezu stromů ve všech částech obce činily 47.000,- Kč.

Sadové úpravy prostoru „Za Sýpkou“, výsadba stromořadí na hřbitově, dotace SFŽP
Žádos o dotační prostředky podané v rámci výzvy č. 9/2019 Národního programu
Životního prostředí – Ministerstva životního prostředí bylo vyhověno a dotace nám byla
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přidělena. Obdržené prostředky byly použity na realizaci projektu - výsadby stromů
(I. etapy) v areálu za sýpkou a nahrazení stromů na hřbitově podél hlavní cesty od brány
k hlavnímu kříži. Dotace je ve výši 100 % uznatelných nákladů, za kterou byly pořízeny
stromy, kůly, úvazy, hnojivo, zavlažovací vaky, aj., a činila 153.458,- Kč. Podmínkou získání
dotace byla výsadba formou brigády a zajištění autorizovaného dozoru výsadby a následné
péče. Za pomoci spoluobčanů bylo provedeno odstranění dosavadních stromů na hřbitově
a příprava míst pro novou výsadbu.
V měsíci březnu a říjnu jsme brigádně zrealizovali I. etapu projektu ozelenění areálu
kolem sýpky. Byl proveden prořez a vyčistění šeříků kolem silnice a doplnění stromů
(jabloň drobnoplodá) mezi hrací plochu a šeříky, doplnění řady stromů (jeřáb ptačí) podél
komunikace v nové zástavbě a m op ckému oddělení zástavby od klidové zóny. Dále pak
vysazení stromů (slivoň pilovitá) na oddělení zpevněného polního mlatu za sýpkou, doplnění
stromů (slivoň pilovitá) a prořez keřů mezi stávajícím parkovištěm a hrací plochou hřiště.
Další etapu projektu bude možno realizovat až po zasíťování připravovaných stavebních
míst. Výsadba u sýpky se uskutečnila za účas 15 brigádníků 28. 3. 2020, tedy v době, kdy
nám opatření vlády a ministerstva zdravotnictví značně stěžovaly akci provést (povinnost
nosit roušky, dodržovat rozestupy, počty lidí ve skupině, apod.). Velice si vážím všech, kteří
přes výše uvedená omezení na akci přišli. Společnými silami jsme tak vysadili 21 stromů.
V měsíci říjnu byla provedena výsadba stromořadí na hřbitově podle projektu
Ing. Krejčího. Zprvu jsme váhali, zda tyto již staré javory podél cesty mezi branou hřbitov
a hlavním křížem nahradit novými podle projektu. V červnu zasáhla naši obec větrná bouře,
která některé větve řezem ošetřených stromů rozlámala, a tyto pádem poškodily několik
náhrobků. Pojišťovna pro likvidaci pojistné událos požadovala mimo jiné dendrologický
posudek. Inventarizace a dendrologické posouzení dřevin byly vyhotoveny současně
s projektem na obnovu zeleně na hřbitově a hodno lo zdravotní stav výše zmiňovaných
javorů jako silně narušený. Právě zdravotní stav stromů a provozní bezpečnost, hrazení
případných škod na náhrobcích způsobených pádem větví a v neposlední řadě este cká
forma těchto dřevin, nás vedly k rozhodnu stromy nahradit novými. Nejprve bylo třeba
stávající narušené javory odstranit a připravit místo pro výsadbu nových. Tato akce proběhla
brigádně 26. 9. 2020. Následně, po dodání stromů, jsme dne 10. 10. 2020 opět pomocí
dobrovolníků vysadili 8 stromů na hřbitově. Nové stromořadí hlohů jednosemenných jistě
dotvoří důstojné prostředí hřbitova pro další generace. Výsadba na hřbitově i v areálu za
sýpkou byla zaregistrovaná do mapy výsadeb na portálu www.sazimebudoucnost.cz

Dotace NADACE ČEZ
V průběhu roku se nám naskytla možnost podání žádos o nadační příspěvek na výsadbu
stromů v intravilánu obce v rámci grantového řízení Stromy 2020 od NADACE ČEZ. Žádost s
potřebnými podklady jsme bezprostředně podali, nicméně naší žádos nebylo vyhověno.
V případě vyhlášení podobné výzvy máme připraveny lokality, kde by bylo možno stromy
vysadit a můžeme o získání prostředků na jejich výsadbu znovu usilovat.
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Svazek Moravia
Svazek Moravia obdržel příspěvek ve výši 150.000,- Kč na pořízení mobiliáře od Nadace
ČEZ. Podíl Obce Žero ce z příspěvku činí 18.750,- Kč. Loni pořízené lavičky a stojany
s infocedulemi nahradily v místech dosavadní, které byly v havarijním stavu. Nově jsme
zřídili cykloodpočívku u kostela. Z letošních obdržených prostředků jsme pořídili posezení,
které bylo instalováno vedle transformátoru před areálem ZD.

Sdružení Energoregion 2020
Obec Žero ce obdržela v rámci sdružení Energoregion 2020 z Nadace ČEZ dotaci
ve výši 52.000,- Kč na pořízení komunální techniky a dílenského nářadí. Část prostředků
jsme použili na nákup zahradní techniky (novou motorovou jednotku, motorovou pilu,
plotostřih, aj.), z čás pak dovybavili dílnu pro servis obecní techniky.

Bezúplatné převody pozemků
Obec Žero ce obdržela v rámci bezúplatného převodu pozemků od Státního
pozemkového úřadu ČR všechny pozemky, o které jsme usilovali. Jednalo se o areál
hasičského hřiště, pozemek mezi sýpkou a hřbitovem, který je dle platného územního
plánu vhodný pro zřízení veřejné zeleně a na tento máme vyhotovenou studii s parkovou
úpravou. Tento pozemek obec za m propachtovává k zemědělské činnos paní Komendové.
V areálu hasičského hřiště bude možno provést potřebné technické úpravy, dosadit stromy,
apod.

Vodné a stočné
Vodné
Dle kalkulace vodného pro rok 2021 bude činit výše vodného pro odběratele všech obcí
svazku Vodovod Žero ce (Žero ce, Kyjovice, Vítonice) 66.15 Kč/m3. Nárůst vodného je
mimo jiné i proto, že voda dodávaná Svazkem Vodovod Horní Dunajovice znovu podražila.
Zástupci Svazku Vodovod Žero ce jednali se zástupci Svazku Vodovod Horní Dunajovice
o spojení svazků, nicméně tato jednání nedopadla pro nás úspěšně. Nyní se snažíme zajis t
dodávku vody z jiného zdroje, ale i tato varianta bude dostupná v horizontu několika let.
Pololetní odečty vody se budou provádět koncem měsíce června. O termínu odečtu budete
včas informováni. V letošním roce probíhala v naší obci postupně výměna vodoměrů
na jednotlivých přípojkách. Vyměněno bylo 50 měřidel. Další výměny vodoměrů budou
probíhat na jaře příš ho roku.
Z důvodů ztrát vody na vodořádu jsme povolali „pátrače“ závad z VAS Znojmo.
Zkontrolováno bylo přibližně 98% vodovodních přípojek v obci. Nalezena byla jedna závada
přípojky na potrubí a tato vzápě opravena. Jelikož máme společný vodovod s Kyjovicemi,
proběhlo pátrání po závadách i tam. Žádné závady nebyly nalezeny. V létě byla provedena
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oprava jedné vadné přípojky. Fakturace ztrát a platba za neodebranou, ale hlavním
vodoměrem protečenou vodu, jakož i opravy na vodořádu v obci nejsou promítnuty ve výši
vodného za 1m3, hradí ji každá obec ze svého rozpočtu.
Stočné
Stočné pro všechny obce svazku Kanalizace obcí v Povodí Jevišovky – Kyjovice, Žero ce,
Tvořihráz, Výrovice pro rok 2021 činí dle kalkulace 58.25 Kč/m3 vč. DPH. Výše stočného je
daná ﬁnanční analýzou, která byla určena a schválena v rámci přije dotace na výstavbu
kanalizace. Tuto analýzu s každoroční vzrůstající tendencí ceny stočného musíme po dobu
10 let (do r. 2024) od kolaudace stavby kanalizace akceptovat. Nárůst ceny stočného je
dán i zajištěním prostředků do tzv. fondu oprav společných zařízení, který svazek z důvodu
případných nenadálých oprav zařízení ČOV nebo oprav společného kanalizačního řadu
musí mít zřízen.

Poplatky za svoz komunálního odpadu a za psy
Od března 2021 se budou pla t poplatky za svoz komunálního odpadu ve výši 550,- Kč/
osoba a poplatek za psa 50,- Kč/pes. Platbu za tyto služby lze provést hotově na obecním
úřadě nebo bankovním převodem - č. účtu 25325741/0100
– poplatek SKO, VS 1340xxx (xxx = číslo popisné), VS = variabilní symbol.
– poplatek za psa, VS 1341xxx (xxx = číslo popisné), VS = variabilní symbol.

Odpadové hospodářství
Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční 28. 5. 2021 a 18. 11. 2021.
Termín svozu objemného odpadu dosud není znám. Jakmile bude stanoven, budete o něm
informováni.
Termíny všech svozů odpadu v naší obci naleznete v přiloženém letáčku ﬁrmy AVE.
Svozové místo pro kontejnery na plast, sklo, papír je u areálu ZD, nově zřízené u sýpky
a u kulturního domu. Zde je navíc osazen kontejner na kovový odpad a kontejner na tuky
a oleje. Svozová místa u sýpky a u areálu ZD máme v úmyslu částečně ohradit.
Znovu všem připomínáme, aby PET lahve před vložením do kontejneru na plasty
zmáčkli (sešlápli), abychom neměli plné kontejnery s minimem odpadu a vývoz se nemusel
provádět častěji, než je nutné – a byl tedy dražší. Rovněž uložení papírových krabic do
kontejneru s papírem je třeba řádně uložit – krabice rozložit, roztrhat, abychom kapacitu
kontejneru maximálně využili. Do kontejneru na bioodpad uloženého v zatáčce u areálu
ZD je třeba dávat pouze bioodpad, nikoli plasty, kvě náče, lis v igelitových pytlích, apod.

Obecní symboly
Na základě Rozhodnu předsedy Poslanecké sněmovny České republiky ze dne 21. 4.
2020 byly uděleny Obci Žero ce obecní symboly (znak a vlajka). Návrh obecních symbolů
zpracoval heraldik p. J. V. Pavlů. Pokud nám situace dovolí, chtěli bychom obecním
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symbolům požehnat na veřejné akci, která se uskuteční v areálu hasičského hřiště v květnu
příš ho roku. Předpokládaný termín akce je 29. 5. 2021
Obecní úřad nechá zhotovit oboustranně vyšívanou vlajku obce a znak obce. Zhotovení
obecních symbolů je značně nákladné a proto se na vás spoluobčany obracíme s žádos
o příspěvek. Všichni občané se takto mohou podílet na výjimečné historické událos .
Zájemcům o darování příspěvku na zhotovení vlajky a znaku obce je na obecním úřadě
připravena zapečetěná pokladnička k této sbírce.
Schválenému návrhu obecních symbolů Žero c dominuje připomínka rodu ry řů z Veitmile
(Veitmilarů ze Žero c), stavebníků místní tvrze a kostela. Žernov a barvy vychází z jejich
rodového erbu, společně s cimbuřím v patě š tu, resp. v žerďové čás vlajky. Žernov je
ozdoben vinnými hrozny, poukazujícími na zdejší vinařskou tradici.

VLAJKA
List tvoří bílý žerďový zubatý pruh široký osminu délky listu se čtyřmi mezerami a třemi
stejně širokými zuby sahajícími do čtvr ny délky listu, a červená pole. V poli bílý žernov
s prázdným otvorem pro kypřici, provázeným dvěma zelenými vinnými hrozny, horním
vztyčeným, dolním svěšeným. Poměr šířky k délce listu je 2:3.
ZNAK
V červeném š tě nad stříbrnou cimbuřovou patou se třemi s nkami stříbrný žernov
s prázdným otvorem pro kypřici, provázeným dvěma zelenými vinnými hrozny, horním
vztyčeným, dolním svěšeným.

Posvícení
Letní krojované posvícení, pokud nám to situace dovolí, proběhne v termínu 14. 8.
a 15. 8. 2021, podzimní Mar nské posvícení bude 13. 11. 2021. Letní posvícení tedy bude
dvoudenní (v sobotu i neděli) – se sobotní zábavou a nedělní pochůzkou po vsi a zaváděním
a podzimní Mar nské jednodenní se sobotní pochůzkou po obci, následném zavádění
a večerní zábavou.
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Nové webové stránky obce.
Obec pořídila nové webové stránky obce. Předešlé již nesplňovaly nároky, které je
nutno při prezentaci sídla a povinných údajů zajis t. Rovněž byly doplněny moderní
aplikace pro slabozraké „čtení nahlas“, aplikace zjednodušující provoz webu na mobilních
telefonech, aj.

O pohár starosty obce Žero ce
Dne 1. 8. 2020 se konal již 14. ročník hasičských závodů o pohár starosty obce. I přes
problémy, které byly na jaře s pandemií koronaviru, se naše závody uskutečnily a byla
to opět výborná akce. Soutěže se zúčastnilo celkem 15 družstev, z toho 13 mužských
a 2 ženská. Počasí bylo slunečné, takže i Vás diváků přišlo opět hodně. Moc si toho vážíme
a za Vaši přízeň děkujeme. Večer pokračoval taneční zábavou se skupinou Roman a Jarda
Band, a že dva dokážou zábavu rozproudit, tak o tom není pochyb. Myslím si a doufám, že
se bavili úplně všichni. Patří jim za to dík, stejně tak všem sponzorům, kteří opět nezklamali
a podpořili závody svými dary. Tak jako každý rok velké poděkování patří všem, kteří byli u
jídla a pi . Prasátko na rožni a živáňská krkovička byly tak jako každý rok luxusní. Dále chci
ještě poděkovat naší zdravotnici Janě Polické, SDH z Černína za časomíru a samozřejmě
mým žero ckým hasičům, kteří odvedli opět velký kus práce. Co dodat závěrem? Přál bych
si, aby byl příš rok bez různých omezení a mohli jsme se spolu potkávat nejen na našich
hasičských závodech, ale i na dalších akcích, které pořádá nejen naše SDH, ale i rybářský
spolek a obecní úřad.
Ještě jednou Vám všem velký dík.
Luboš Čapek st. velitel SDH
Výsledky závodů:
Muži:
1. Šara ce
2. Černín
3. Únanov
6. Žero ce

15.56 s
15.77 s
15.98 s
17.51 s

Ženy: 1. Vítonice
2. Práče

20.95 s
27.47 s

Jak píše pan starosta o rekonstrukci vnitřních prostor hasičské zbrojnice, tak i já mám
k tomu pár slov. V dotaci, kterou jsme dostali, nám bylo umožněno, že si některé práce
můžeme dělat svépomocí. Musím s rados říct, že velká většina hasičů přislíbila pomoc
s touto rekonstrukcí a taky to splnila. To, že jsme si spoustu věcí dělali sami, tak jsme
ušetřili nemalou částku peněz, protože jinak by to dělaly ﬁrmy, kterým bychom to museli
samozřejmě zapla t. Proto jsem moc rád, že se toho chlapi chopili a udělali spoustu práce
a to zadarmo a ve svém volném čase. Jak jsem psal již v úvodu, tak téměř každý přiložil
ruku k dílu, za což všem moc děkuji. Chtěl bych se ale zmínit o několika hasičích, kteří si
mákli daleko víc. Pěkných pár hodin tam strávili naši mlaďoši Patrik Polický ml. a Matěj
Lichtenberg a musím říct, že jim žádná práce nevadila. Pak je tady trojice chlapů, kteří si
tuto práci vzali doslova za svou a dělali tam každou volnou chvíli. Těmto patří můj velký
dík a před těmi smekám klobouk, protože tolik práce, co udělali, je prostě paráda. Jsou to
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Milan Čada ml., Luboš Čapek ml., a Jakub Čapek. Omítky, obklady, dlažby, sádrokartonové
stropy, prostě nic nebylo pro ně problém. Musím ještě poděkovat Milanu Čadovi st., který
pomohl udělat stropy a Josefu Mokrohajskému, který se podílí na koordinaci všech prací
a zajišťuje potřebný materiál. Práce svépomocí jsou dobrým příkladem toho, že jenom
nenatahujeme ruce pro peníze, ale že si to umíme i odpracovat. Mám z toho všeho moc
dobrý pocit a jsem na hasiče hrdý.
Luboš Čapek st., velitel SDH

Připravujeme ….
-

-

-

vyhotovení prováděcí dokumentace na zasíťování 5 stavebních míst v lokalitě
za sýpkou a následnou realizaci akce,
změnu územního plánu, studii stavebních míst v západní čás obce,
vyhotovení projektové dokumentace na chodníky a projektové dokumentace
na dešťovou kanalizaci související s výstavbou chodníků. Podání žádos na
vybudování chodníků na SFDI,
vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci kulturního domu,
podání žádos o dotaci z MMR na rekonstrukci oplocení dětského hřiště
u kulturního domu, přidání herních prvků, a doplnění vnitřního pažení
víceúčelového areálu a rekonstrukce čás oplocení (realizace pouze v případě
obdržení dotace),
rekonstrukci lisovny u areálu ZD, zajištění nových prostor pro parkování komunální
techniky a zázemí údržby obce.

Nové knihy
Do knihovny byly pořízeny nové knihy: Dogman: Peťulka čili život kotěte (komiks),
Na chalupě s moderním fotrem (Dominik Landsman), Iluze (Barbora Nesvadbová),
Byl jsem brněnským katem (Zdeněk Jirásek), Rošťáci z pravěku-Trhlina v čase (Jannick
Lachepelle), V bílém pláš (kolek v autorů), Malované čtení – Jak šla želva do světa (Jiří
Havel), Šikmý kostel (Karin Lednická), Lustr pro papeže (Jan Tománek), Najdi Rebeccu
(Eion Dempsey), Pravda, nebo lež (Collen Hooverová), Mo v X (Stefan Ahnhem), Kniha
o chu (Josef Formánek), Malá Ema (Zuzana Barilová), Nezbedníci (Mar na Drijverová),
Psí poslání - Příběh Ellie (W. Bruce Cameron), Pus na (S na Jackson), Úkryt před světlem
(Barbara Erkinová), Velká zdivočelá kniha Barta Simpsona (Ma Groening), Vířivka (Lucie
Konečná), Hluboká modř moře (Marie Lambelle), Hortenziová zahrada (Marie Lambelle),
Maják na útesech (Marie Lambelle), Dokonalá manželka (J.P. Delaney), Ta přede mnou
(J.P. Delaney), Věř mi (J.P. Delaney).
Knihovna byla v jarním období z důvodu pandemie uzavřena.
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Kultura
Tak jako každý rok i letos máme na příš rok naplánované kulturní akce. Z důvodu
situace s nákazou COVID-19 a vládních nařízení, ze kterých vždy plynou různá omezení,
nezveřejňujeme jejich termíny. Upoutávka na každou akci bude zveřejněna v dostatečném
předs hu.
Maškarní karneval se konal 26. 1. 2020 od 15. hodin v sále kulturního domu za účas
asi 40 masek. Maminky napekly cukroví, za což si zaslouží velký dík. Akci moderovaly
Jitka Mikelová a Jitka Poláková. Dě se vyřádily a užily příjemné odpoledne. Děkujeme za
zajištění občerstvení dobrovolníkům, paní Ludmile Jordánové za kytky pro moderátorky a
sponzorům akce za příspěvek na zakoupení cen a dárečků.
Obecní zabijačka je již tradičně v únoru. Letos termín vyšel na 15. 2. Veškeré zabijačkové
pochu ny precizně vychucené připravili Fran šek Bobek a Jan Zika. Zdatně jim k ruce
sekundovaly paní Ziková, Kudrnová a Vyhnálková. Na této akci se podílí spousta pomocníků,
které nebudeme jmenovat, abychom na někoho nezapomněli. Pro zdárný průběh akce
je vždy třeba připravit zázemí, pak vše zpracovat a v neposlední řadě vše naservírovat a
připravit k podání. Součás ochutnávky zabijačkových pochu n byla na sále kulturního
domu již tradičně ochutnávku koláčů a pálenek. Vybírat si bylo možno z devatera koláčů a
15 vzorků pálenek. Anonymním hlasováním na lístek, který každý při vstupu obdržel, mohl
hodno t a rozhodnout o nejlepším koláči a nejchutnější pálence. Po sečtení hlasovacích
lístků byli první tři cukrářky a první tři dodavatelé pálenek ohodnoceni jak jinak – balíčkem
se zabijačkovou výslužkou.
Masopust v Žero cích probíhá již tradičně formou průvodu masek po obci a večer
přátelským posezením při muzice. Letos se uskutečnil 22. 2. 2020.
Setkání pamětníků. Letos proběhlo 28. 2. 2020. Na akci pořádanou obecním úřadem se
přišlo pobavit asi 80 pamětníků. Pan Jiří Horák měl jako vždy připravený téměř 40 minutový
dokument z dění v obci za uplynulý rok a tak všichni pozorně sledovali, co vše se v obci
událo. Následně pro návštěvníky bylo připraveno občerstvení. Odpolední akce se protáhla
do 22. hodiny. Děkuji všem, kteří pomohli zajis t přípravu a servis občerstvení. Pokud nám
okolnos dovolí, rádi bychom pořádali akci v příš m roce opět.
Dě si na ukončení prázdnin mohly užít 28. 8. 2020 alespoň opékáním buřtů
a lampionovým průvodem po obci.
Ochutnávka vín, dětský den, letní posvícení, Svatomar nské posvícení ani zahájení
adventu se bohužel kvůli opatřením nařízeným v souvislos se sířící se nákazou COVID - 19
se nekonaly. Doufáme, že nám bude příš rok pro pořádání kulturních akcí více přát.
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Jubilan
V roce 2020 oslavili své životní jubileum naši spoluobčané.
60. let
Paní Alena Pelechová

81. let
Pan Josef Adámek
Paní Marie Mokrohajská

65. let
Paní Marie Binderová
Pan Jaroslav Nezveda
Pan Jan Fiala

84. let
Paní Anděla Weissová
85. let
Pan Květoslav Jordán

70. let
Paní Olga Čadová
Paní Marie Schmidová
Paní Marie Karpíšková

89. let
Paní Bohumila Du ová

75. let
Paní Marie Saletová
Paní Jana Jordánová
Pan Josef Schmid
Pan Jan Kubiš
Pan Miroslav Florián

93. let
Paní Irena Sovová

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěs a osobní spokojenos .
Údaje jsou v souladu s GDPR.

Poděkování starosty
Obecní úřad v Žero cích touto cestou velmi děkuje našim švadlenám – paní Aleně
Schweda, Marii Janíčkové, Ludmile Vyhnálkové a Petře Němcové za obětavé a bezodkladné
uši roušek pro všechny obyvatele Žero c.
Zvláštní poděkování si zaslouží kvě nářka paní Ludmila Jordánová, která sponzorsky
dodala kytky, keře a další materiál pro výsadbu a obnovu zeleně u kulturního domu.
Vánoční strom – krásnou stříbrnou jedli nám věnovali manželé Jan a Marta Ingerlovi.
Děkujeme
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na brigádách při výsadbě stromů
u sýpky a na hřbitově, ﬁnálních úpravách parčíku u sýpky, dále pak všem, kdo se podíleli
na výměně a dosázení nových kytek a keřů u kulturního domu a prořezu a úprav veřejné
zeleně. Velice si vážím a děkuji všem, kteří ve svém volném čase, bez nároku na odměnu,
přiloží ruce k dílu při zvelebování své obce a vypomáhají při přípravách a organizaci
kulturních akcí. Libor Eksler
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Výsadba parčíku u sýpky - březen 2020

12

13

Hasiči při rekonstrukci zbrojnice

Výsadba parčíku u sýpky

Cykloodpočívka u kostela

Dobrovolníci při odpočinku a občerstvení

Obecní zabíjačka

Výsadba stromořadí na hřbitově - nejmladší pomocníci
14

Řez zeleně u autobusové zastávky

Sázení zeleně u kulturního domu

Hasičské závody

Loučení dě s létem

Výsadba stromořadí na hřbitově

Příprava vánočního stromu
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Setkání pamětníků

Výsadba stromořadí na hřbitově - říjen 2020
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