Obecní zpravodaj
Žerůtek
• Statistika obyvatel v roce 2021

Přihlášení k pobytu
Narození
Sňatky
Úmrtí
Odhlášení z pobytu
Počet k 31.12. 2021

p. Josef Kružík (82 let)
p. Vladimír Drozd (82 let)
pí Hedvika Stehlíková (81 let)
pí Anna Guričová (90 let)
p. Antonín Kabelka (81 let)
pí Růžena Podsedníková (88 let)
pí Helena Brantomová (97 let)

• Smuteční rubrika roku 2021
Počet
11
2
0
3
4
280

V uplynulém roce jsme se bohužel museli rozloučit s p.
Rudolfem Bečkou, p. Bohumilem Zahradníkem a p.
Rudolfem Podsedníkem.

• Odpadové hospodaření obce v roce 2021
(přehled v porovnání s rokem 2020)

(z toho 149 mužů a 131 žen )

VÝDAJE

• Jubilanti roku 2021
V loňském roce oslavilo svá úctyhodná jubilea celkem
sedm obyvatel naší obce.

Druh odpadu
KOMUNÁLNÍ
NEBEZPEČNÝ
KOVOVÝ
BIO
VELKOOBJEMOVÝ

Celkem:

2020

2021

169 102 Kč
6 941 Kč
0 Kč
124 214 Kč
16 765 Kč

159 649 Kč
42 071 Kč
0 Kč
115 680 Kč
27 718 Kč

317.022 Kč

345 118 Kč

PŘÍJMY

• Příspěvek na sociální služby v ORP Znojmo

Druh odpadu
KOMUNÁLNÍ
(poplatky od občanů)
TŘÍDĚNÍ
KOV

Celkem:

2020
140 754 Kč

2021
143 124 Kč

41 258 Kč

46 371 Kč

144 Kč

12 815 Kč

182. 156 Kč

202 310 Kč

Obec doplácela ze svého rozpočtu ještě 142 808 Kč.

• Tříkrálová sbírka 2022
Dne 8. ledna 2022 proběhla v naší obci tradiční
Tříkrálová sbírka. Její letošní výtěžek činil 13.601
Kč. Jedná se o nejvyšší vybranou částku za
posledních 7 let.

• Příspěvek IDS JmK na rok 2022
Finanční příspěvek na provoz Integrovaného dopravního
systému Jihomoravského kraje pro rok 2022 se oproti
loňskému roku zvýšil z původních 50 Kč / 1 obyvatel na
jeho dvojnásobek, tj. 100 Kč / 1 obyvatel. Důvodem
tohoto nárůstu jsou razantně rostoucí výdaje na dopravní
obslužnost z krajského rozpočtu. Celková částka pro naši obec tak
letos činí 27 300 Kč.

Finanční příspěvek na sociální služby v ORP Znojmo, na
které pravidelně každý rok přispíváme, činí pro letošek
13.800 Kč.

• Zpráva Policie ČR za rok 2021
Městský úřad Znojmo – přestupková komise - projednával
na

základě

veřejnoprávní

smlouvy o

spolupráci při

zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku s
Policií ČR v roce 2021 na území naší obce celkem 2 trestné činy,
konkrétně 1x krádež a 1x účast na sebevraždě. Dále byly řešeny 3
přestupky a to konkrétně v oblasti přestupků v dopravě.

• Podpora provozu Jednoty
Stejně jako v loňském roce jsme se i letos rozhodli
využít možnosti dotace poskytované Jihomoravským
krajem na podporu provozu venkovských prodejen a zažádali o
částku 25.000 Kč. Stejnou částkou přispějeme i z rozpočtu obce.
Cílem této podpory je alespoň částečně zamezit ztrátovosti
prodejny v obci.

• Finanční příspěvek ZŠ Kravsko

Rozsvícení vánočního stromu

NE 27.11. 2022

Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek ZŠ Kravsko na

Mikulášská nadílka

PO 5.12. 2022

organizaci školního plesu ve výši 2.000 Kč.

Vánoční
světlem

zpívání

s Betlémským

SO 24.12. 2022

• KULTURNÍ a SPORTOVNÍ akce 2022

Fotodokumentaci ze všech akcí můžete sledovat ve Fotogalerii na
www.obec-zerutky.cz

Níže uvádíme přehled akcí, které bychom rádi
v průběhu letošního roku uskutečnili. Bližší
informace a přesnější časová rozvržení akcí budou
průběžně upřesňována. Seznámit se s nimi budete moci běžnými
způsoby (tj. vyvěšení plakátů na obecních vývěskách, pozvánka v e-mailu,

• Tradiční posvícení

hlášení rozhlasu, Kalendář akcí na obecním webu).

Název

Termín

Flora Olomouc JARO 2022

SO 23.4. 2022

Pálení čarodějnic

SO 30.4. 2022

Plavba lodí po Vranovské
přehradě

Druhá polovina května

Otevření stánku

SO 4. 6. 2022

Dětský + rybářský den

SO 18.6. 2022

Setkání seniorů 60+
Posvícení
Obecní Vinobraní
Tvořivé dílny

SO 30.7. 2022
19. – 21.8. 2022
SO 3.9. 2022
listopad – prosinec 2022

-

Tradiční posvícení v naší obci letos připadá na
19. – 21. srpna 2022.
V pátek bude hrát rocková kapela Vicomt a sobotní večer nám
zpříjemní duo Roman a Jarda Band, která tak završí tradiční
zavádění omladiny po vsi za doprovodu kapely p. Miroslava Kubáka.
V neděli dopoledne proběhne tradiční mše svatá a od 14:00 zahraje
k tanci a poslechu na návsi pan Daniel Krhut (Danteso).

• Pronájem lomu ON-LINE
Od letošního roku zavádíme nový způsob sezonního pronájmu
lomu, který řada z vás využívá k rodinným oslavám a jiným akcím
podobného typu. Tímto si vás dovolujeme požádat, abyste se s ním
seznámili a k objednávání jej prioritně využívali.

Pro tento účel jsme na webových stránkách naší obce zřídili
rezervační systém, kde si tento prostor můžete snadno z pohodlí

nám všem v podobě obecního vánočního stromu, který pravidelně
umísťujeme na návsí před kapličkou.

domova a ve kteroukoliv denní dobu sami zarezervovat.
Stačí
si
na
stránce
https://www.obeczerutky.cz/obec/rezervace-1/rezervace-lom vybrat požadovaný
den v Kalendáři, vyplnit jméno, e-mail, telefon, opsat kontrolní kód,
odeslat a počkat na naše schválení. Jakmile jej provedeme,
obdržíte potvrzovací e-mail, na jehož základě pak uhradíte
v kanceláři obce příslušný poplatek a máte vše zařízeno.

• Z-Box
S lítostí vám oznamujeme, že naší žádosti o zřízení ZBoxu v naší obci nebylo ze strany provozovatele
vyhověno. Odůvodnění si můžete přečíst níže.
,,V tuto chvíli bohužel nejsme schopni umisťovat naše
zařízení v obcích, kde žije výrazněji méně než 500 obyvatel, a to
především z důvodu očekávané nízké vytíženosti našeho základního
modulu Z-BOXu. V tuto chvíli tedy v Žerůtkách Z-BOX umístit
nelze.“

• HLEDÁ SE vánoční strom 2022
Pro letošní advent hledáme vánoční strom, a proto se
obracíme na vás. Máte-li na zahradě nějaký přerostlý jehličnan a
nevíte, co s ním, ozvěte se nám. Po dobu adventu může dělat radost

• PŘIPOMÍNKY občanů
a) Kálení psů do zahrádek - žádáme tímto chovatele psů z naší
obce, aby v zájmu dobrých sousedských vztahů při venčení
svých domácích mazlíčků odklízeli jejich exkrementy, a to
nejen z veřejně užívaných komunikací, ale i (před)zahrádek
patřících majitelům přilehlých domů. Děkujeme!
b) Symboly obce – na základě vašeho přání jsme začali
pracovat na vytváření obecních symbolů – konkr. znaku a
praporu obce. Oslovili jsme v této věci uznávaného heraldika
pana Tomáše Gluszného, který nám již opakovaně nabízel své
služby, a požádali ho o vytvoření nějakých návrhů, na jejichž
předložení v současné době čekáme. V případě zájmu si jeho
práce
můžete
prohlédnout
na
https://suchaheraldika.webnode.cz/.
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