ŽEROTICKÝ
ZPRAVODAJ
INFORMAČNÍ OBČASNÍK OBCE ŽEROTICE

prosinec 2021

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se s Vámi podělil o informace s děním v naší
obci za končící rok 2021 a popřál Vám pevné zdraví, hodně štěstí a osobní spokojenosti
v roce následujícím.

Rekonstrukce hřbitovní zdi - II. etapa - dotace MMR ČR
Za přispění dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR /dále MMR ČR/ byla provedena
v minulém zpravodaji avizovaná stavba – „Rekonstrukce severní hřbitovní zdi – II. etapa“.
Z veřejné soutěže vzešlá firma Valdastav s.r.o. ji pod technickým dozorem Ing. Pečenky
(VAS Znojmo) zhotovila v období březen až květen 2021. Obec v rámci zřízení plánovaného
zeleného pásu se stromy kolem opravené zdi vykoupila části přiléhajících pozemků. Dle
projektové dokumentace bude provedena
výsadba stromů v dubnu roku 2022. Dotace
MMR ČR na rekonstrukci zdi činila 500.000 Kč.
Obec se na stavbě podílela částkou 326.028
Kč. Současně s rekonstrukcí zdi byla provedena
oprava omítek a nátěru staré márnice. S
rekonstrukcí zbylé – východní zdi vyčkáváme
na vyhlášení vhodného dotačního titulu
(MMR ČR, popřípadě MZE ČR), který bychom
efektivně využili.
V červenci byl nákladem 62.232 Kč vybudován
Rekonstrukce hřbitovní zdi
chodník u hřbitova mezi branou a brankou.
Následovalo dorovnání okolního terénu a zhotovení zpevněného stání pro kontejner.
Nákladem 127.770 Kč byl v srpnu zhotoven chodník pod farou, který spojil stávající chodník
od domu Nechvátalových s chodníkem z návsi od domů Šálkových tak, aby navazoval na
chodník ke kostelu. Úpravy a napojení chodníku k domu č.p. 108 vyhotovené souběžně se
zhotovením chodníku pod farou hradili manželé Krištofovi.

Výsadba stromů – dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
V rámci dotačního programu vypsaného Jihomoravským
krajem – Podpora boje proti suchu, zadržení vody v
krajině, a následná péče o zeleň na území JMK v roce
2021 obec Žerotice obdržela dotaci ve výši 50.000 Kč. Po
konzultaci s krajinářem o vhodných druzích stromů do
plánovaných lokalit jsme pořídili 20 vzrostlých stromů –
s obvodem kmínku 10-12 cm a všechen potřebný materiál
k zajištění výsadby. Prostředky obce na dorovnání svého
podílu na dotaci činily 22.591 Kč.
První listopadovou sobotu proběhlo za krásného
slunečného počasí vysázení stromů. Přes třicet
dobrovolníků se společnými silami podílelo na
vysazování dřevin a úpravě okolního prostředí.
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Výsadba stromů 6. 11. 2021

V lokalitách u hřbitova, sýpky a nové zástavby v lipové aleji byly dosázeny místně vhodné okrasné
stromy - třešně ptačí, hlohy obecné a lípy srdčité. Podél hřbitovní zdi byly vysázeny třešně ptačí,
u sýpky hlohy obecné a v aleji lípy srdčité. Dvě lípy byly vhodně doplněny i na návsi u kapličky
Sv. Jána a na návsi u hasičské zbrojnice. Všechny vysazené stromy byly staticky zajištěny úvazem
mezi opěrnými kůly, rohožemi proti okusu zvěří a opatřeny zavlažovacími vaky, které jim
zajistí v prvních letech po výsadbě potřebnou zálivku. Nové stromy dotváří příjemné prostředí
k procházce a odpočinku. Pro dobrovolníky bylo připraveno občerstvení.
Komunitní výsadba v Žeroticích proběhla již poněkolikáté. V loňském březnu a říjnu při
podobné akci dobrovolníci vysadili 33 vzrostlých stromů v parčíku u sýpky a na místním
hřbitově. Velké poděkování patří všem, kteří se akcí s výsadbou dřevin účastní a svou pomocí
přispívají ke zlepšení životního prostření v místě, kde žijeme.

Výsadba stromů 6. 11. 2021

Návrh výsadeb v obci Žerotice – žádost o podporu z programu „Zlepšení funkčního
stavu zeleně ve městech a obcích“ - dle výzvy NPŽP č. 4/2021 (MŽP ČR)
V srpnu jsme nechali zpracovat autorizovaným krajinářem na základě našich předložených
konceptů projektovou dokumentaci „Návrh výsadeb v obci Žerotice“. Ministerstvem životního
prostředí ČR /dále MŽP ČR/ byl vyhlášen dotační program – Výzva NPŽP č. 4/2021 Zlepšení
funkčního stavu zeleně ve městech a obcích - výsadba stromů. V říjnu podaná žádost byla
úspěšná a MŽP ČR vystavilo v listopadu „akceptaci žádosti“, tzn., že nám byly přiděleny prostředky
v požadované výši dle projektu, tedy 247.222 Kč. Dotace je ve výši 100% uznatelných nákladů
a lze ji využít na financování projektové dokumentace, pořízení veškerého výsadbového materiálu
(stromy, kůly, příčky, úvazy, rohože, hydrogel), zajištění zálivky – v našem případě pořízení
zavlažovacích vaků na vodu, zajištění autorizovaného dozoru výsadby a následné péče, a povinné
publicity. Dotační program předpokládá zajištění výsadby stromů se zapojením veřejnosti,
tzv. komunitním systémem. Výsadbu jsme naplánovali na dvě části – jarní (v lokalitách u hřbitova,
u kostela – 21 vzrostlých stromů), s přepokládaným termínem výsadby 2. 4. 2022 a podzimní
(v lokalitách okolí KD, před obchodem – 16 vzrostlých stromů), s předpokládaným termínem
výsadby 5. 11. 2022. Plánované jsou druhy stromů – lípa malolistá, hloh jednosemenný, javor
babyka, střemcha, slivoň Sargentova v alternativách pak muchovník, mandloň sladkoplodá, jeřáb
muk. Do schválené projektové dokumentace s rozmístěním stromů v jednotlivých lokalitách
a doporučených druhů lze v případě zájmu nahlédnout na OÚ v Žeroticích.
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Zřízení požárního hydrantu
V červnu proběhla realizace nadzemního plnoprůtokového požárního hydrantu
dostupného pro případ naplnění požární vody do cisterny hasičů, v případě požáru
v obci. Umístěn byl na vhodném, dostupném místě pro příjezd techniky hasičů – v parku
u autobusové zastávky. Obec tak splnila povinnost zajistit dostupnou požární vodu
pro případ požáru. Hydrant má certifikaci a každoročně u něj proběhne kontrola tlaku,
dostupnosti potřebného objemu vody, včetně protokolu o jeho plné bezvadné funkčnosti.
Plnoprůtokový   je nutný, aby při odběru požární vody při plnění cisterny byla zajištěna
dodávka pitné vody z řadu ostatním obyvatelům obce. Zřízení požárního hydrantu bylo
plně v režii obce a byl zhotoven za částku 69.259 Kč.

Oprava místních komunikací – dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
Na základě požadavků občanů a potřeby opravy místních komunikací rozhodlo
zastupitelstvo obce podat žádost o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje, dotačního
programu „Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2021“. Naše žádost
byla schválena a obdrželi jsme v rámci výše uvedeného titulu 250.000 Kč na opravu
místních komunikací dle podaného projektu a
předpokládaného rozpočtu akce. Rozpočet akce
činil cca 525.000 Kč. Výběrem zhotovitele stavby
z předložených cenových nabídek zastupitelstvo
obce rozhodlo o zadání stavby firmě COLAS CZ, a.s.
s nejlevnější cenou stavby. Při výkopových pracích
bylo zjištěno, že propustek na sjezdu ze silnice na
opravovanou místní komunikaci v celé své šířce 20m
je zcela nefunkční, ve větší části vůbec neexistovalo
trubní vedení, v některých místech patrně zničeno při
budování sítí (plyn, kanalizace) a bylo tedy třeba jej
zprovoznit. Náklad víceprací za obnovený propustek
činil 105.108 Kč. Náklady celé akce činily 650.954 Kč.
Obec se podílela částkou 400.954 Kč. Současně při
obnově propustku zajistila vlastním nákladem firma
Oprava místní komunikace
ZMES, s.r.o pro EG.D, a.s. přípolož chrániček pro
plánované elektropřípojky do lokality „V zahradách“.  

Budování chodníků v obci – žádost o dotaci na SFDI /Státní fond dopravní
infrastruktury/
     Z počátku prosince byla dokončena projektová dokumentace pro vybudování chodníků
v obci. Probíhá stavební řízení a vyjádření dotčených orgánů. Zprostředkovatel podání
žádosti připravuje k podání žádost o dotaci. Možnost získaní dotace ve výši až 85 % pro
výstavbu je velice zajímavá. Žádosti musí být podány do 11. února 2022. V případě schválení
naší žádosti o dotační titul, o jejímž výsledku budeme informováni v květnu nebo červnu,
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by bylo přistoupeno k realizaci patrně na podzim roku 2022. Součástí budování chodníku
je v některých částech nutnost provedení zatrubnění dešťových vodotečí a následně na
této vybudování chodníků. Dotace se vztahuje pouze na budování chodníků. Projektová
dokumentace pro zatrubnění části dešťových svodů a související retenční nádrže je rovněž
vyhotovena a v současné době k ní probíhá stavební řízení.

Stavební místa – rozvoj obce

V červenci bylo vydáno stavební povolení, jemuž předcházelo vydání územního
řízení pro stavbu „SÍDLIŠTĚ RD V OBCI ŽEROTICE – II. ETAPA, ČÁST IS v lokalitě za sýpkou.
Následně jsme zveřejnili Výzvu na podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu výběrové řízení na dodání stavby. Do výběrového řízení se přihlásili následující zhotovitelé
s nabídkovými cenami na zhotovení díla (vč. DPH).
Inženýrské stavby Jebáček, s.r.o.
COLAS CZ, a.s.
VHS plus, spol s.r.o.
KAREK VOBŮRKA s.r.o.

3.601.058 Kč
5.392.366 Kč
4.476.489 Kč
4.640.553 Kč

Dle zadaných parametrů a požadavků výběrového řízení a nutného prokázání splnění
kvalifikace pro předpoklad úspěšného zhotovení stavby byla vybrána firma Inženýrské
stavby Jebáček, s.r.o. s nejnižší nabídkou ve výši 3.601.058 Kč (vč. DPH). Technický dozor
stavby zajišťuje VAS Znojmo, Ing. Ivánek. Stavba by měla být dokončena do konce března
2022 a poté zkolaudována. Zastupitelstvo obce podle skutečných nákladů na zajištění
celého projektu s výstavbou (projektových dokumentací všech stupňů, nákladů na realizaci
stavby, technického dozoru investora, aj.) rozhodne o prodejní ceně a z předložených žádostí
vybere vhodné žadatele. Žadatele bude při nákupu stavebních pozemků od obce limitovat
doba pro výstavbu a kolaudaci RD, zajištění předkupního práva pro obec, popřípadě limit
smluvní pokuty při nedodržení termínu kolaudace, v případě obdržení dotace na pořízení
technické infrastruktury – viz níže. V první fázi projektu výstavby probíhá osazení pozemků
inženýrskými sítěmi – voda, kanalizace, plyn, elektřina. Následně budou stavební pozemky
prodané jednotlivým stavebníkům. Ve druhé fázi projektu výstavby by proběhla realizace
výstavby místní komunikace, chodníku a z těchto svodu dešťové kanalizace, a umístění
veřejného osvětlení a místního rozhlasu. Druhou fázi plánujeme v průběhu cca 2-3 let po
prodeji stavebních pozemků. V případě, že bude vše probíhat podle předpokládaného
harmonogramu prací, budou zasíťované stavební pozemky pro stavebníky dostupné
k prodeji v létě 2022.

Dotace na MMR ČR na pořízení technické infrastruktury ke stavebním místům
Z důvodu zajištění zasíťování stavebních míst, přistoupilo zastupitelstvo obce k podání
žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu Technická infrastruktura. Dotační titul MMR ČR
poskytuje na jedno stavební místo až 150.000 Kč. Případné přidělení dotačních peněz na
opatření sítí ke stavebním pozemkům bude mít vliv na výpočet ceny stavebního pozemku,
nicméně nese s sebou i své limity pro stavebníky. Žádost máme podanou a v měsíci dubnu
očekáváme rozhodnutí o výsledku.
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Změna č. 1 Územního plánu obce Žerotice, stavební rozvoj obce
V průběhu měsíců září až listopadu byla zpracovatelem, autorizovaným projektantem
Ing. Poláčkem, zhotovena Změna č. 1 územního plánu obce Žerotice. Nyní je připravena
k veřejnému projednání - 15. 12. 2021. Následně po zapracování případných připomínek
bude předána ke schválení dotčenými orgány a schválení zastupitelstvu obce. Po schválení
Změny č. 1 Územního plánu obce Žerotice je třeba zajistit zpracování územní studie
pro další stavební rozvoj obce – v její západní části. V současné době probíhá příprava
podkladů - zaměření polohopisu a výškopisu, následně budou oslovení projektanti vyzváni
k vyhotovení cenových nabídek na zpracování územní studie.  

Svazek obcí Moravia
Svazek obcí Moravia, jehož je naše obec členem, obdržel příspěvek ve výši 150.000 Kč na
pořízení mobiliáře dle projektu „Obnova a doplnění cyklookruhu Mikroregionem Moravia“
od Nadace ČEZ. Podíl obce Žerotice z příspěvku činí 18.750 Kč. Dále obdržel příspěvek
ve výši 90.000 Kč na dovybavení cyklostezky od Jihomoravského kraje v rámci dotačního
programu „Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v JMK“. Podíl obce Žerotice
z příspěvku činí 11.250 Kč. Za obdržené prostředky obec doplnila stávající cykloodpočívku
u kulturního domu a kostela o stoly a stojany na kola (k usazení na jaře 2022). Nově jsme
pořídili posezení, které bylo instalováno na návsi podél silnice od Tvořihráze.  

Neúspěšná žádost o dotaci na MMR ČR
      V minulém zpravodaji jsme zmínili podání žádosti o dotační prostředky z MMR ČR
v rámci dotačního titulu „Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“
– Rekonstrukce víceúčelového areálu a rekonstrukce dětského hřiště v Žeroticích. Naše
žádost byla vyřazena. Připravený projekt na rekonstrukci zkusíme použít při podání žádosti
na další vypsané dotační tituly.  

Být lépe vidět – reflexní samolepky v obci
Díky reflexním samolepkám teď chodci i cyklisté
mohou být pro řidiče lépe viditelní. Reflexní samolepky
najdete nově od října v tubusech na označnících se
znakem obce při vjezdu do obce ve směru od Tvořihráze
a od Želetic

Tubusy s reflexními štítky
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Odvádění dešťových vod z obce
Z důvodu prudkých srážek a rychlého splavování vody z polí do lokality „Sklepní“ bylo
přistoupeno k vybagrování nové přírodní vodoteče podél místní komunikace pod areálem
firmy DROKOS, směrem ke „Kovářové jámě“. Tato struha by měla zachytit vodu z polí
a odvést ji do stávajících vodotečí. Zastupitelstvo obce rozhodlo v reakci na žádost bydlících
v lokalitě „Sklepní“ umístit příčný sběrač v místní komunikaci, který by měl zachytit
dešťovou vodu z polí a místní komunikace a bezpečně ji odvézt kolem kulturního domu
z obce do Jevišovky. Náklady na zhotovení příčného sběrače činily 78.794 Kč, náklady na
zřízení přírodní otevřené vodoteče se zaústěním činily 40.890 Kč.  

Čištění dešťových vodotečí v obci
V září roku 2020 proběhlo prostřednictvím SÚS JMK vyčištění dešťových vodotečí
kolem hlavní silnice – průtahem obce. Zbylá část byla vyčištěna letos. V květnu a srpnu
letošního roku přistoupila obec k vyčištění hlavních svodnic vody v obci - za kulturním
domem, v lokalitě „Sklepní“, podél komunikace v kopci, v nové zástavbě podél silnice, od
Nezvedových k Dirovým, na návsi u hasičky, a soutoku vodotečí jižně obce. Postupně jsme
vyčistili strouhy od letitého sedimentu a zajistili tím potřebný průtočný profil při větších,
přívalových srážkách, kdy se dosud voda z nich rozlévala na komunikace a do okolí.  Akce
byla provedena firmou František Odlevák, nákladem 101.637 Kč. Vytěžené nánosy -  kvalitní
ornici jsme použili na dosypání terénních nerovností v různých částech obce.

Oprava příčného roštu
Léty provozu postupně opotřebený, rozpadající se příčný rošť pod kopcem si vyžádal
v létě provizorní opravu. Z hlediska dalšího bezpečného provozu po místní komunikaci bylo
třeba přistoupit k jeho profesionální vysprávce. Opravu provedla firma Univa Obchod ve
spolupráci s COLAS CZ, a.s. Věříme, že opravený sběrač bude svému účelu léta bezvadně
sloužit.  Finanční spoluúčast na opravě roštu přislíbil zástupce firmy DROKOS p. Sobotka.  

Rekonstrukce hasičské zbrojnice
V minulém zpravodaji jsme informovali o nutnosti rekonstrukce střechy na hasičské
zbrojnici. V první polovině roku ji zdárně a velice efektně zhotovila firma Kuřitka z Výrovic.
Byla sejmuta poškozená krytina, strávená folie, provedena vyrovnávka a nahrazení
uhnilých částí krovu, zafoliování, přelaťování a osazení nové pálené krytiny – Brněnky.
Na střeše věže byl doplněn záklop a osazena krytina – IKO belgická šindel. Ve štítu byl
darem zhotovitelské firmy osazen hřebenáč se soškou hasiče v akci. V souběhu s položením
krytiny na věži zbrojnice hasiči svépomocí provedli natažení fasádní omítky věže. Fasádní
práce si vyžádaly postavení a sejmutí lešení. I tato práce byla provedena přičiněním hasičů.
V příštím roce máme v úmyslu dokončit fasádu na zbylém plášti budovy, odvedení dešťové
vody ze střechy a zhotovení chodníku před vstupem a vjezdem.  Rovněž svépomocí bude
proveden přístřešek ve dvorku za zbrojnicí. Náklady na opravu střechy byly 159.509 Kč.
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Žerotickým hasičům chci poděkovat za práce vykonané při rekonstrukci objektu hasičky,
ale i za přípravu a spoluorganizování kulturních akcí, letos především se zajištěním příprav
oslav Žehnání obecním symbolům, Ukončení prázdnin pro děti a uspořádání již tradiční
hasičské soutěže o Pohár starosty obce Žerotice. Těší mě, že v obci máme funkční sbor
hasičů, zásahovou jednotku hasičů, se kterými můžeme počítat v případě nutnosti, ale i při
organizování kulturních akcí. Děkuji Vám pánové.

Nové kontejnery
Z důvodu likvidace nákladního vozu dosavadního přepravce a další nemožnosti
kontejnery se starým uchycením pro manipulaci jinou technikou vyvážet, a dalšího
zajištění odvozu bioodpadu a komunálního směsného odpadu od hřbitova jsme přistoupili
k nákupu nových kontejnerů. Pořídili jsme kontejnery s objemem 10,5m3 a 13,2m3 v celkové
pořizovací ceně 118.580 Kč. Větší kontejner, sloužící k umístění a odvozu bioodpadu je
umístěn pod zříceninou hradu, druhý, pro směsný komunální odpad sloužící výhradně pro
odpad ze hřbitova je umístěn před branou hřbitova.

Kontejner na železo

Za sýpku byl umístěn kontejner na železo.  Výtěžek z prodeje nashromážděného železa
obdrží SDH Žerotice.

VODNÉ, STOČNÉ
Vodné

Dle schválené kalkulace vodného pro rok 2022 bude činit výše vodného pro odběratele
všech obcí svazku Vodovod Žerotice (Žerotice, Kyjovice, Vítonice) 66,15 Kč/m3. Cena
vodného zůstala zachovaná jako v roce 2021 s tím, že obdrženým nájemným za pronájem
sítě vytvoříme v rámci svazku tzv. fond oprav.  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 26 měřidel. Vyměněná měřidla byla repasována a kalibrována odbornou firmou –
Renova Solnice a následně se použijí pro další výměnu, která bude probíhat od počátku
příštího roku.
Závada na vodovodu způsobující ztráty byla nalezena a opravena. Fakturace ztrát a platba
za neodebranou, ale hlavním vodoměrem protečenou vodu, jakož i opravy na vodořádu
v obci nejsou promítnuty ve výši vodného za 1 m3, hradí ji každá obec ze svého rozpočtu.  
Odběratelům vody radíme, aby občas provedli samokontrolu přípojky, popřípadě
vodoměru. Zamezí tím případné ztrátě vody za vodoměrem při poruše svého vedení. Ztráta
za vodoměrem je odebranou vodou a svazek vodovodu ji odběrateli účtuje dle platného
tarifu za 1m3 a natočeného stavu na měřidle. Dojde - li k poruše a ztrátám na hlavním řadu,
je oprava a řešení ztráty vody nákladem obce.

Stočné

Stočné pro všechny obce svazku Kanalizace obcí v Povodí Jevišovky – Kyjovice, Žerotice,
Tvořihráz, Výrovice pro rok 2022 činí dle schválené kalkulace 60,68 Kč/m3 vč. DPH. Výše
8

stočného je daná finanční analýzou, která byla určena a schválena v rámci přijetí dotace
na výstavbu kanalizace. Tuto analýzu s každoroční vzrůstající tendencí ceny (pro rok 2022 o
2,43 Kč/m3) 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 obcí 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 2022 se budou platit poplatky za svoz komunálního odpadu
ve výši 700 Kč/osoba a poplatek za psa ve výši 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.

Vyhláška č. 1/2021 o odpadech
K rozhodnutí o zvýšení ceny za svoz komunálního odpadu vedlo zastupitelstvo obce
postupné navyšování cen provozovatele služby. Kalkulace ceny za uplynulé tři roky jsou:
za rok 2018 ve výši 860 Kč/os, rok 2019 ve výši 870 Kč/os a rok 2020 ve výši 912 Kč/os. Pro
rok 2021 neproběhly ještě všechny platby, ale s lednem letošního roku se zdražil vývoz
komunálního odpadu o 15% a vývoz plastů o 15%. Ostatní komodity zůstaly pro rok 2021 v
obdobné ceně nebo s mírným navýšením. Obec tedy i při navýšení poplatku za svoz na 700
Kč/osobu doplácí na každého občana více než 200 Kč (tedy asi pětinu nákladů). Pro další
roky lze dle prognóz předpokládat nárůst ceny. Je třeba podotknout, že poslední navýšení
ceny proběhlo Vyhláškou č. 1/2012 (z 500 Kč/os na 550 Kč/os) - tedy před deseti lety.
Nutno říci, že poplatek za odpad nezahrnuje pouze platbu svozu popelnice s komunálním
odpadem od domu, ale i svoz tříděného odpadu v kontejnerech (plasty, sklo, papír,
kov) – v počtech dle kalendáře svozu, nebezpečného odpadu 2x ročně sběrem po obci,
velkoobjemového odpadu 1x ročně v přistavených velkokapacitních nádob a kontejneru
s bioodpadem (několikrát ročně podle potřeby).
Ke svozu nebezpečného odpadu je třeba sdělit, že při nákupu/dovezení nového
elektrospotřebiče (lednice, pračky, televize, aj.) výměnou nechte obratem odvézt starý.
V ceně nového spotřebiče je recyklační poplatek a dodavatel musí starý výrobek odebrat.
Stejná situace je s výměnou pneumatik.

Odpadové hospodářství
Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční 26. 5. 2022 a 18. 11. 2022.
Svoz objemného odpadu se uskuteční 20. - 23. 5. 2022.
Termíny všech svozů odpadu v naší obci naleznete v přiloženém letáčku firmy AVE.
Svozové místo pro kontejnery na plast, sklo, papír je u areálu AGRA, u sýpky a u obchodu.
U kulturního domu a u sýpky je navíc osazen kontejner na kovový odpad a u obchodu
kontejner na tuky a oleje.
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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, květináče, listí v igelitových pytlích, apod. Na
kontejneru jsou umístěné letáčky, jaký odpad do něj patří, jaký nikoli. Nádoby na komunální
odpad prosím ke svozu dávejte pokud možno plné. Je lépe z poloviny plnou popelnici ke
svozu před dům vyndat až naplněnou při dalším termínu svozu.

FRITEX – připomínáme, že oleje a tuky se do kontejneru, který je umístěn u obchodu se
ukládají pouze v uzavřených nádobách.

Sběr a třídění oděvů
I uložení použitých oděvů má svoje nastavená pravidla. Proto, aby obnošené šatstvo bylo
možno dále použít, je třeba dát do kontejneru čisté oděvy a spárovanou obuv v igelitových
pytlích nebo jinak zabalené, tak aby nedocházelo k vzájemnému ušpinění a usnadnila se
manipulace s oděvy při jejích vybírání.
Do kontejneru patří: veškeré oděvy, párová obuv, hračky (měkké, tvrdé), kabelky, bytový
textil (záclony, závěsy, povlečení, ubrusy).
Do kontejneru nepatří: mokré, plesnivé, nebo jinak znečištěné oděvy, znečištěný textil
(např. ropnými látkami, barvami či zeminou), koberce, molitan, matrace, průmyslové
ústřižky látek.
Kontejner je odvážen zpravidla jednou měsíčně, případně na podnět vedení obce.
V současné době zvažujeme pořízení druhého kontejneru, s umístěním k ostatním
kontejnerům na tříděný odpad u sýpky. Více o třídění na www.textil-eco.cz

Hasičské okénko – akce, postřehy

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych i já napsal něco málo o činnosti naší jednotky
dobrovolných hasičů. Jak jistě všichni víte, tak koncem června zasáhlo některé obce na
jižní Moravě tornádo. Kluci z naší jednotky ani chvilku neváhali, sehnali si telefonní čísla na
krizový štáb v Hodoníně a zjistili, jestli můžeme přijet pomoci a popřípadě jaké prostředky
máme dovézt. Z peněz, které jsme si vydělali díky našim závodům, nebo sběrem starého
železa, jsme nakoupili zdravotnický materiál, různé nářadí, pracovní a ochranné pomůcky
a také několik kanystrů nafty a benzínu. Bylo toho zhruba za 8.000 Kč. To vše jsme naložili
do našeho hasičského auta a v neděli 27. 6. 2021 brzo ráno vyrazili v počtu 9 členů směrem
k postiženým obcím. Telefonní spojení s krizovým štábem v Hodoníně bylo z důvodu
přetížení sítě takřka nemožné. Když se nám nakonec podařilo navázat spojení, tak nám řekli,
ať zajedeme do kterékoliv postižené obce. Rozhodli jsme se nakonec pro obec Mikulčice
a všechny tyto věci předali tamnímu krizovému štábu. Po domluvě s velitelem štábu nám
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byl přidělen dům, kde jsme likvidovali zbytky střechy. To co jste mohli vidět v televizi, bylo
určitě hrozné, ale když jsme tou zkázou projížděli a viděli to všechno na vlastní oči, tak mi
věřte, že nikomu z nás nebylo do řeči. Nikdy nic horšího jsme v životě neviděli a doufáme,
že už nikdy neuvidíme. To všechno se vám vryje do paměti a první co si řeknete je: Zaplať
Pán Bůh, že to nebylo u nás. Děkuji klukům, že jim nebyl osud těchto vesnic lhostejný a že
jsme přiložili ruku k tomu, aby byly opět tak krásné, jako před tornádem.
Jedním z dalších zásahů naší jednotky bylo otevření domu. Dne 11. 7. 2021 nám byl
vyhlášen poplach na otevření bytu (domu) č.p. 119 z důvodu, že se paní neozývá rodině
a tudíž může mít zdravotní problémy. Po příjezdu na místo jsme si přes okno všimli osoby
ležící na podlaze. Vchod z ulice byl zamčený a tak někteří kluci přelezli vrátka do dvora
a uviděli pootevřené balkonové dveře, kterými vstoupili do domu a odemkli vchodové
dveře. To už byli na místě zdravotníci, kteří si paní převzali do své péče a odvezli ji na
kontrolu do nemocnice. Prý bohužel upadla a
nemohla vstát. Byli jsme samozřejmě rádi za
to, že je paní v pořádku.
Další akcí, a o moc příjemnější, byly naše
hasičské závody O pohár starosty obce.
Ty vyšly letos na 7. 8. 2021 a bylo to opět
velmi vydařené sobotní odpoledne a večer.
Soutěžních družstev přijelo 13, z toho 11
mužských a 2 ženská. Divácká kulisa byla opět
neskutečná. Přišlo vás opravdu hodně, za což
moc, moc děkujeme. Děkuji panu starostovi
O pohár starosty obce
Liboru Ekslerovi a také všem ostatním
sponzorům za jejich věcné i finanční dary. Chci
dále poděkovat rybářskému spolku Žerotice,
spolku traktoriády Tvořihráz a znojemskému
pivovaru za půjčení altánů, abyste byli při
sledování soutěže aspoň trošku chráněni před
sluníčkem, družstvu Černína za zapůjčení
časomíry, paní Janě Polické jako zdravotnici
a v děkování trošku opomíjenému ,,za což se
mu omlouvám“ Jirkovi Horákovi, který naše
závody natáčí a udělá vždy krásně sestříhané
video.
Moje velké poděkování patří již tradičně všem těm, kteří byli jak ve výčepu, tak i u
prasátka na rožni a u hambáčů, (super nápad Jolany Kubišové) které šly na dračku. Ovšem
NEJVĚTŠÍ DÍKY mám vždycky pro moje žerotické hasiče. Kluci si od pátku do neděle opět
neskutečně mákli, aby připravili naše závody tak, jak jsme všichni zvyklí, a myslím si, že se
to povedlo. Ať už odpolední závody, tak i večerní zábava se skupinou Jarda a Roman Band.
Co říci na závěr? Budeme se na vás těšit opět za rok a moc si přejeme, abyste si 6. srpna
2022 našli cestičku k nám na naše hasičské závody. DĚKUJEME
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Výsledky závodů:
Muži:   1. Mikulovice „A“  15.44 s
Ženy:   1. Mikulovice                  18.83 s
             2. Šaratice              16.19 s
2. Lechovice                    25.69 s
             3. Mikulovice „B“  16.69 s                                                    
             7. Žerotice              18.72 s

Samozřejmě to nebyly jenom tyto tři události. Jistě jste si všimli, že žerotičtí hasiči
pomáhají i při různých obecních akcích a za to bych jim chtěl poděkovat nejen jako jejich
velitel, ale hlavně jako místostarosta naší obce. Vám všem naši milí spoluobčané bych
chtěl popřát jménem SDH Žerotice a svým, krásné prožití vánočních svátků v kruhu svých
nejbližších, bohatého ježíška, a aby v jednom z dárků, které pod stromečkem najdete, bylo
zdraví. Do roku 2022 vám přejeme mnoho úspěchů jak v osobním, tak profesním životě,
samozřejmě hodně zdraví a  aby se vám v Žeroticích dobře žilo a abychom se všichni mohli
potkávat nejen na našich hasičských akcích, ale i na dalších obecních a rybářských. Co
bych si přál nejvíc já? Aby pomoc nás, hasičů byla jenom na společenských a sportovních
událostech a abychom nemuseli řešit různé nepříjemné situace. Ještě jednou všem moc
děkuji.                   
                                                      Luboš Čapek st. velitel SDH a místostarosta obce Žerotice

Obecní úřad
Audit – hospodaření obce
Dne 19. 2. 2021 proběhl přezkum hospodaření obce za rok 2020 kontrolou pracovníků
kontrolního oddělení Jihomoravského kraje. Tento audit byl shledán bez závad.
Dne 18. 11. 2021 proběhl dílčí přezkum hospodaření obce za rok 2021 (za období 01.
01. 2021 - 30. 09. 2021). Tento audit byl rovněž shledán bez závad.
Bezvadný přezkum hospodaření obce kontrolními orgány Jihomoravského kraje je
předpokladem pro podávání žádostí od dotační tituly vypsané v rámci JMK. Rovněž svědčí
o dobré práci paní účetní.

Uvolnění starosty pro výkon funkce
Od 1. 6. 2021 nastala změna v režimu výkonu funkce starosty. K požadavku pro změnu
režimu výkonu funkce starostu vedlo zejména vytížení v dosavadním zaměstnání s pracovní
dobou mezi 6:00 a 15:00 (16:00) hod. a neumožnění zaměstnavatele při pracovní době
obstarat provoz a potřeby chodu obce a vyřizování potřebných záležitostí pro rozvoj obce.
Návrh starosty na změnu režimu výkonu funkce schválilo zastupitelstvo obce na svém
řádném zasedání dne 29. 4. 2021, Usnesením č. 27/14. Od 1. 6. 2021 vykonává starosta
obce funkci jako uvolněný.
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Obecní knihovna
Na vlastní žádost ukončila vedení knihovny paní Iva Ziková. Její roli převzala od 1. 7.
2021 paní Marie Zálešáková. Paní Zikové za příkladné vedení knihovny v předchozích letech
děkujeme. Věříme, že čtenáři budou s novou knihovnicí paní Zálešákovou rovněž spokojeni,
a že bude mít spoustu vášnivých čtenářů. Obec do knihovny každoročně doplňuje nové
tituly všech žánrů.

Nové knihy
Do knihovny byly pořízeny nové knihy: Elementi (Zora Cejnková), Největší operace
druhé světové války (Nikolas Wright), Štěkot uvázaných psů (Jakub Dušek), Velká kniha
slavných dobrodružných příběhů (kolektiv autorů), Vítr to ví (Amy Harmonová), Zrušený
rok – Deník 2020 (Michal Viewegh), Zvěsti (Aleš Novotný), Helenka a princezna  (Eduard
Petiška), Anička a básnička (Eduard Petiška), Paní ze severu 1 – Agnetino dědictví (Corina
Bomannová), Paní ze severu 2 –Mathildino tajemství (Corina Bomannová), Paní ze severu
3 – Solvejžin slib (Corina Bomannová), Dogman 1 – Dogman (Dav Pilkey), Dogman 2 –
Utržený ze řetězu (Dav Pilkey), Dogman 3 – Peťulka čili život kotěte (Dav Pilkey), Dogman
4 – Dogman a superkotě   (Dav Pilkey), Dogman 5 – Pán blech (Dav Pilkey), Tajemství
ztracených koček (Darina Dyntarová), Staré pověsti české – komiks (Václav Ráz), Famózní
příběhy Čtyřlístku z roku 2004 (kolektiv autorů), Zahrada plná kouzel: Tajemství kvetou
modře (Nelly Mohle), Šlemy se plíží tmou, nikoho nečapnou! (Pavel Brycz), O mašinkách
– Pohádky na kolejích (Jiří Kahoun, Jiří Fixl), Budoucí královna (Flora Hardingová), Carmen
– Skutečný život Hany Hegerové (Tomáš Padevět), 15 roků lásky (Patrik Hartl), Jak zabít
dvakrát (Josef Klíma), Vánoční případ (Jitka Ludvíková), Tenkrát o vánocích (kolektiv
autorů), Dědečku, vyprávěj o Česku – Etiketa a Etika pro děti (Ladislav Špaček), Sestup
(Johnson Tim), Pomalu hořící oheň (Paula Hawkins), Až do hořkého konce – Cesta
trestního praporu 999 (F. John-Ferrer), Má cesta za štěstím (Karel Gott), Pověsti z Čech,
Moravy a Slezska (Vladimír Hulpach), Do hrobu si to nevemu (Karel Šíp), Nevědění (Milan
Kundera), Prvních dvanáct příběhů Čtyřlístku (kolektiv autorů), Nebe nad Perninkem
(Štepán Javůrek).

Web obce – mobilní aplikace „V OBRAZE“
Jsme v situaci, kdy každý z nás chce být informovaný o nejaktuálnějších zprávách z
naší obce. Už nějaký čas máme možnost používat mobilní aplikaci V OBRAZE, která Vám
umožňuje dostávat novinky a zprávy z obce přímo do svého mobilního telefonu. Aplikace
Vás upozorní na nově vložené zprávy. Mobilní aplikace V OBRAZE je pro všechny občany
zcela zdarma. Informace o mobilní aplikaci, jakož i o tom jak si aplikaci stáhnout do svého
mobilu se dozvíte více na www.aplikacevobraze.cz
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Jubilanti
V roce 2021 oslavili své životní jubileum naši spoluobčané.
60 let
Paní Dana Hellingerová
Paní Marie Jelenová

80 let
Pan Zdeněk Jordán
82 let
Pan Josef Adámek
Paní Marie Mokrohajská

65 let
Paní Drahomíra Šálková
Pan Lubomír Hotový
Pan František Krištof
Paní Marta Střechová

86 let
Pan Květoslav Jordán

70 let
Paní Soňa Provazníková
Paní Julie Krištofová  
Pan Vlastimil Karpíšek
Pan Jiří Zálešák

90 let
Paní Bohumila Dufková

75 let
Pan Jiří Horák                                                                                          
Paní Marie Jordánová
Paní Marta Ludvíková
Pan Pavel Nezveda
Paní Věra Bulínová
Pan Pavel Lichtenberg

tům
Všem jubilan ví,
né zdra
přejeme pev pokojenosti.
a osobní s
hodně štěstí

Narodili se:

Rozloučili jsme se:

Jakub Valiašek
Bára Tomková

Pan Ing. Jaroslav Dytrych
Paní Marie Heverová
Paní Anděla Weissová
Pan Vladimír Máca
Pan Jaromír Binder
Paní Margita Dirová

Zvláštní poděkování
Za 40 bezpříspěvkových odběrů krve byla panu Josefu Mokrohajskému udělena Českým
červeným křížem zlatá medaile Prof. MUDr. Jana Janského. Obec se připojuje k poděkování
Českého červeného kříže. Velice nás těší, že máme mezi sebou spoluobčany, kteří svým
postojem přispívají k záchraně zdraví a životů druhých.
Členové Sboru dobrovolných hasičů Žerotice jsou rovněž čestnými dárci krve. Děkujeme.
Údaje jsou v souladu s GDPR.
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Připravujeme ….
-

zasíťování a následný prodej stavebních míst – dokončení zástavby ve východní části obce,
dokončení změny územního plánu, příprava a zadání zpracování územní studie pro 		
novou zástavbu v západní části obce,
podání žádosti o dotaci na vybudování chodníků ke SFDI /Státní fond dopravní 		
infrastruktury/ - realizace pouze v případě obdržení dotace, současně realizace části 		
dešťové kanalizace,
výsadbu veřejné zeleně dle výše uvedeného projektu,
obnova lamp veřejného osvětlení v okolí kulturního domu,
požadavek na investiční záměr rekonstrukce silnice v obci.

Kultura

Tak jako každý rok i letos máme na příští 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
předstihu. Okolnosti nás přinutily vypustit dětský maškarní karneval, obecní zabijačku,
masopustní veselici, ochutnávku vín, dětský den a podzimní posvícení. Některé akce limitují
platná opatření a akce, při které by se měli občané stmelovat a bavit, a zvláště pak děti
družit a veselit předepisují nutnost použití respirátoru uvnitř, dodržení rozestupů, apod.

Tříkrálová sbírka 2021, 2022

Jako každoročně proběhla i letos v naší obci Tříkrálová sbírka. Letos z důvodu opatření proti
covid-19 byly pokladničky na finanční dary k dispozici v prodejně COOP a na obecním úřadu.
Celkem se vybralo 15.687 Kč. Dárci v této nelehké době využívali možnosti přispět formou
převodu na účet. Poděkování patří všem, kteří se sbírky zúčastnili. Termín Tříkrálové sbírky
2022 je stanoven na 8. 1. 2022 a předpokládá se formou pochůzky koledníků po obci. O
případné změně formy sbírky budete s předstihem informováni.

Žehnání symbolům – 19. 6. 2021

se konalo v aréně nad hradem. Akce, při které za účasti
pozvaných zástupců sousedních obcí a přibližně 140 spoluobčanů
bylo po úvodním slovu starosty, panem farářem Františkem Alexou
požehnáno obecním symbolům Žerotic. Následovala státní hymna a
doprovodný program s bohatým pohoštěním. Vystoupila spřátelená
skupina historického šermu TARANIS z Rosic. Po jejich vystoupení
hrála k poslechu dechová kapela Amatéři z Dobšic. I když kapela
s večerem dohrála, příjemné posezení skončilo téměř o půlnoci.
Obecní úřad nechal zhotovit oboustranně vyšívanou vlajku obce a
znak obce. Současně byly pořízeny polyesterové vlajky, označníky
při vjezdu do obce ze všech směrů a smaltová tabule na budovu obecního úřadu. Na
zhotovení symbolů bylo možno přispět v rámci sbírky do pokladničky. Hodnota darů činila
8.877,-Kč. Děkujeme. Paní Ludmile Jordánové děkujeme za květinovou výzdobu na akci.
Obecní symboly se vystavují vždy při výjimečných a slavnostních událostech obce.
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O pohár starosty obce Žerotice 7. 8. 2021

– akci popisuje ve svém příspěvku velitel hasičů p. Luboš Čapek v jiné části zpravodaje.

Posvícenská zábava - 14. 8. 2021
Loučení s létem – 27. 8. 2021

Akce, která proběhla v aréně nad hradem. Téměř padesát dětí si na ukončení prázdnin
užilo plnění různých disciplín a za všechny splněné obdržely dárkový balíček. Nahlédnout
mohli všichni přítomní do útrob hasičské nákladní stříkačky s vybavením od kolegů z SDH
Višňové. Děti si mohly nechat pomalovat obličej nebo se svézt na koni. Po skončení plnění
úkolů si mohly opéct buřty a za šera jsme se rozloučili lampionovým průvodem po obci.

Rybářské závody – 28. 8. 2021 - PETRŮV ZDAR V ŽEROTICÍCH
Poslední prázdninová sobota 28. 8. 2021 patřila v Žeroticích rybářům z blízkého i
širokého okolí. Na místní vodní nádrži proběhly tradiční rybářské závody pro veřejnost,
které přilákaly po více než dvouleté přestávce 47 rybářů z blízkého i vzdálenějšího okolí. I
přesto, že se počasí v posledních pár dnech podobá spíše tomu podzimnímu, rybářům se
nakonec podařilo slovit celkem 152 kg ryb. Hodnoceno bylo sedm míst a pro tři nejlepší
byly samozřejmě také připraveny krásné poháry. První místo obsadil s celkovou hmotností
13,69 kg Stáňa Jan z Vedrovic. Ten si také odnesl ocenění za největší ulovenou rybu – kapra
o hmotnosti 5,65 kg. Na druhém místě se s hmotností 12,03 kg umístil Valda Martin z Brna.
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Třetí místo s hmotností 10,67 kg obsadil Bis František
z Miroslavi. Čtvrtý skončil s hmotností 10 kg Tauber
Pavel. Páté místo obsadil Zelníček Zdeněk s hmotností
9,35 kg. Na šestém místě se umístil Toman František
s hmotností 8,14 kg a sedmé bodované místo obsadil
s hmotností 7,99 kg Bobek František.
Organizátoři mysleli rovněž na širokou veřejnost.
Pro všechny přihlížející bylo připraveno příjemné
posezení u rybníka a nechybělo ani skvělé občerstvení
v podobě čerstvých rybích a masových pochoutek.
Všem zúčastněným a sponzorům děkuje za Rybářský
spolek Žerotice předseda Lubomír Krbálek. Velký dík
patří rovněž všem, kteří se na přípravách a provozu
závodů podílejí! Petrův Zdar!
příspěvek sl. Zuzany Krbálkové

Setkání pamětníků – 22. 10. 2021

Jako poslední akce, kterou jsme mohli uvnitř sálu kulturního domu na podzim uspořádat.
Na již tradiční akci se přišlo pobavit přes 60 pamětníků. Pro hosty bylo připraveno
občerstvení ve formě večeře. Pan Jiří Horák měl jako již každoročně připravenou asi
35 minutovou reportáž z dění v obci za rok 2020. Při kafíčku a zákusku se dostavila
objednaná cimbálová kapela DENÁR, která svým vystoupení přítomné nadchla tak, že na
akci poseděli do pozdních večerních hodin a v závěru akce si všichni družně
s cimbálkou zazpívali. Děkuji všem, kteří pomohli zajistit přípravu a servis občerstvení.
Pokud nám okolnosti dovolí, rádi bychom upořádali akci opět v příštím roce. Podzimní
termín akce se osvědčil.

Zahájení adventu – 28. 11. 2021 – letos nám okolnosti umožnily uspořádat zahájení

adventu, tak jak jsme byli po léta zvyklí. Sešli jsme se u rozsvíceného vánočního stromu a
žerotičtí zpěváci svým programem vytvořili nádhernou vánoční kulisu. Sousedé se mohli
potkat a při čaji či svařáku si popovídat a popřát klidné svátky. V železných koších hořely
ohně, které dodávaly akci zvláštní kouzlo.
Věříme, že nám bude příští rok pro pořádání kulturních akcí více přát a budeme se moci
potkávat.

Poděkování starosty

Panu Jiřímu Horákovi a Janu Ingerlemu děkuji za zachycení událostí v obci neúprosným
okem kamery a jejich zpracování pro archivaci dalším generacím. Filmové reportáže jsou
k dispozici u starosty obce.
Velice si vážím a děkuji všem, kteří ve svém volném čase přiloží ruce k dílu při zvelebování
své obce a vypomáhají při přípravách a organizaci kulturních akcí.
Libor Eksler
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Odpočívka cyklostezky Moravia

Žehnání symbolům

Setkání pamětníků 22. 10. 2021

Vánoční strom – stříbrný smrk nám věnovali
manželé Antonín a Jana Kudrnovi. Děkujeme.

Poděkování za úrodu 2021
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