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1. ČINNOST OBECNÍHO ÚŘADU A
DALŠÍ OBECNÉ DĚNÍ
a) Rozpočet
Obecní rozpočet byl schválen na třetím letošním řádném zasedání obecního zastupitelstva
dne 25. dubna. Byl schválen hlasy všech pěti zastupitelů ve výši - příjmy 1.894.900 kč.+
finanční prostředky z minulého roku ve výši 522.200 kč = 2.147 100 korun. Výdaje činily
taktéž 2.417.100 korun.

b) Změna člena obec. zastupitelstva
Při 1. letošním řádném zasedání obecního zastupitelstva konaném dne 7. února starosta obce
přítomné informoval mimo jiné o dvou závažných skutečnostech.
První bylo podané trestní oznámení na bývalou účetní obce Zdeňku Nechvátalovou, která
podle předběžných zjištěních vědomě po dobu několika let zpronevěřovala obecní peníze
z účtu obce vedeného u Komerční banky a z pokladny obce. Obecní peníze si převáděla
na svůj účet. Obci tak vznikla předběžná škoda v řádech statisíců korun. Případ má na stole
kriminální policie.
Druhá méně závažná skutečnost se týkala odstoupení člena zastupitelstva pana Dušana
Lehockého ze své funkce zastupitele a zapisovatele ke dni 8. února. Jako důvod uvedl
pracovní vytíženost a neschopnost zúčastňovat se přípravných a řádných zasedání
zastupitelstva. Místo něj nastoupil pan Michal Slivka. Ten společně s panem
Lehockým tvořil stranu "Vítonice 2010" ve které byl prvním náhradníkem.

c) Činnost VPP
Úřad práce pro tento rok rapidně snížil přidělování pracovníků VPP pro obce. A to z důvodu
velkých finančních škrtů ze státního rozpočtu. Ač naše obec žádala o tři zaměstnance dostala
jen jednoho. Dne 1. března nastoupil pan Vlastimír Dufek z č.p 75. Od června jej přece jen
doplnila druhá pracovní síla , žena paní Jarmila Střechová z č.p 32.
Jejich práce spočívala jako každý rok v údržbě veřejných prostranství a sečení obecní zeleně.
Dotace ve výši 100.000 korun na nákup nové zahradní techniky umožnily obci pořízení
travního traktoru (W 2938) Wisconsin montovaného v ČR a nové pojezdové motorové
sekačky. Obec k zmiňované částce, jenž byla 80% dotací od Nadace ČEZ pro obce sdružené
do svazku obcí Energoregionu 2020 vložila celkem zanedbatelnou částku 25.400 korun.
Technika byla dovezena dne 23. července a ještě téhož dne odzkoušena pověřenou pracovnicí
VPP p. Střechovou při sečení hřiště.
Krom prací kolem veřejných prostranství obecní pracovníci provedli rekonstrukci a instalaci
historických nářadí do prostor parčíku u autobusové zastávky. Vzniklo tak malé zemědělské
museum s pluhem a radlem za koně a ručním čističem obilí z počátku minulého století. V
plánu je rozšíření sbírky o další historické kousky. Již letos byly prostory parčíku společně s
květinovou výzdobou dalším slušivým místem v obci.

d) Odpady
Sběr nebezpečného odpadu jenž musí proběhnout dvakrát do roka už příliš netáhne. Staré
televize, ledničky, mrazáky a podobné věci jenž patří do nebezpečného odpadu již byly
občany odevzdány. Problematické jsou ojeté pneumatiky kterých je stále příliš mnoho.
Na četné dotazy občanů letos poprvé v obci proběhl i sběr velkoobjemového odpadu,
který nepatří do odpadu nebezpečného. Občané se měli možnost bezplatně zbavit příkl.
kusů starého nábytku, matrací, koberců, obnošeného šactva a textilu, velkých kusů plastů
a folií atd. I když byli občané předem dostatečně informováni, akce zůstala za očekáváním.
Sběrný vůz odjel ani ne z poloviny zaplněný. V souvislosti z odpady je velice potěšující
aktivní přístup spoluobčanů ke třídění ostatních odpadů. Dvě sběrná místa u autobusové
zastávky a za kostelem jsou pravidelně plněna. Osvědčil se nápad s tříděním nápojových
kartonů. Občané je ukládají do pytlů k tomu určených a ty jsou poté odvezeny s barevným
sklem a pet lahvemi k dalšímu zpracování. Nově je občanům k dispozici kontejner na papír
a kartony a kontejner na bílé sklo.

e) Výstavba kapličky
Kaplička „DREIFALTICKEIT“ Nejsvětější trojice ,která přes sto roků stávala za obcí u
silnice na Želetice definitivně vzala za své dne 18.srpna.Po loňském poničení stavbičky bylo
obecním zastupitelstvem rozhodnuto o jejím stržení a opětovném vystavění.Stroj
zemědělského závodu Agro Stošíkovice ji poslal během chvilky k zemi.
Dílo našich předků Vítonických občanů rodiny Buchtovy z č.p. 32 z 19.století však dlouho
v krajině nechybělo.
V dalších několika dnech měsíce září byli cihly a kamení ze stavby obecními pracovníky
očištěny a byli použity při opětovné výstavbě zcela totožné repliky.Do zimy byla hrubá stavba
podle původních rozměrů a na nových betonových základech opět postavena.
Výstavbou byl pověřen pan Josef Smeták z č.p.12 za přispění obecních zaměstnanců.Aby
hrubá stavba přes zimu netrpěla byla rovněž dodělána stříška z bobrovek s rohy překrytými
korýtky s nosem a do středu usazen původní železný křížek.Do horní části stavby byl dne
18.září zazděn tubus s odkazem pro budoucí generace,výtisky regionálního tisku,obecní
pohlednice,brožura o obci a fotografie původní kapličky.K těmto materiálům byl přiložen
vzorek slivovice z ročníku 2006.
Podle předpokladů a přání obce by tato kaplička měla být zrekonstuována v plné své kráse do
srpna r.2008,kdy bude při tradiční pouti slavnostně vysvěcena.

f) Tříkrálová sbírka
Letos přesně, v den svátků Tří králů tj. 6. ledna obcházely obec koledou postavy Kašpara,
Melichara a Baltazara v podání místních děvčat Ivety Šafratová, Simony Venhudové a
Pavlíny Horákové. Do kasičky oblastní Charity celkem vybraly 4658 korun . V rámci celé
farnosti bylo vybráno 43 662 korun. Na celém Znojemsku se oproti loňsku zvýšil počet
zúčastněných obcí na 137 a podařilo se poprvé vybrat více jak milion korun, přesně
1.146.319 korun, 50 haléřů a 149 euro.
Z vybraných peněz připadne 15% na projekty Diecézní charity Brno, 10% na zahraniční
humanitární činnost , 5% na režii, 5% na projekty charity ČR a 65 % zůstane na Znojemsku.

g) Dopravní nehody v katastru obce
Ani opatrná jízda v obci dle pravidel silničního provozu neznamená vždy dojet do cíle své
cesty. O tom by mohla vyprávět řidička osobního automobilu z Horních Dunajovic, kterou
dne 22.května přímo v obci na hlavní silnici směrem do Prosiměřic na úrovni domů
Brzobohatých u č.p 99 "sestřelil" z komunikace jiný řidič osobního automobilu. Ten zřejmě
prožil mikrospánek, na jehož konci byl střed s protijedoucím vozidlem. Účastníci dopravní
nehody střed odnesli lehčími zraněními.
U betonového mostku, sjezdu z hlavní silnice ke sklepům vyhasl zcela zbytečně dne 7.
července život 31- letého řidiče ze Stošíkovic. Muž jel se svým vozem od Vítonic na
Hostěradice. Rozhodně nejel podle předpisů a při projetí mírné levotočivé zatáčky dostal
smyk a narazil do prvního stromu u zmiňovaného sjezdu ke sklepům. Svým zraněním na
místě podlehl. Podle neověřených informací své sehrál i alkohol v krvi řidiče. Během
podzimu vyrostl v místě tragédie pomníček.
Třetí dopravní nehoda v katastru obce se udála dne 10. srpna na silnici do Prosiměřic.
Řidič osobního automobilu při předjíždění přes plnou čáru nezvládl řízení, dostal smyk
vjel do protisměru a narazil do protijedoucího vozidla. To skončilo po střetu v příkopě
na střeše. Pro tentokrát nehoda dopadla jen s lehčími zraněními všech účastníků. Viníka,
jeho spolujezdce i řidičku převráceného vozidla.

h) Větrné elektrárny, anketa o možné výstavbě
Naše obec se nachází v dobré lokalitě pro výstavbu větrných elektráren. Aby mělo obecní
zastupitelstvo jasno o tom, jestli se má starosta obce podrobněji zajímat o jejich budování,
byla vyhlášena anketa s jasně specifikovanou odpovědí na otázku ano SOUHLASÍM s
možnou výstavbou větrných elektráren v katastru obce, ne NESOUHLASÍM jsem proti
výstavbě.
Anketní lístky byly rozneseny všem potencionálním voličům naší obce (celkem 186 ob.)
starších 18.let. Své odpovědi mohly ale také nemuseli odevzdat do tří schránek a to na
obecním úřadě, v obchodě paní Blahynkové a v hospodě pana Slivky. Možnost vyjádřit
se jasně k tomuto tématu měli voliči ve dnech 20 - 30. června.
Informativní anketě předcházela návštěva větrného parku u Břežan dne 16.června
zorganizovaná panem starostou. Zúčastnilo se několik občanů a na místě samém se
občané seznámili s provozem těchto elektráren.
Výstavbě větrných elektráren v katastru obce dalo posléze zelenou i zastupitelstvo obce
jednohlasně 5 pro. Tomuto jednohlasnému výsledku výraznou měrou přispěla i informativní
anketa mezi občany obce, která dopadla následovně.
Ze 186 rozdaných obálek občané odevzdali celkem 130 ks tj. 70% účasti. Pro výstavbu bylo
celkem 91 oproti 39 hlasů. To znamenalo 70% občanů pro a 30% proti.
Do podzimu tohoto roku byly podány tři nabídky firem na výstavbu větr. parku, ze kterých
se obecnímu zastupitelstvu nejlépe zamlouvala nabídka firmy Ventureal . Z ní vyplynulo, že
při výstavbě 14 větr. elektráren a provozu 25.let obec dostane cca. 47. milionů korun.
Přípravné práce na stavbě větrného parku budou trvat ještě asi 4 roky.

i) Kanalizace obce
Věc která trápí obec již desetiletí. I když už byla v roce 1994 zpracována dokumentace stavby
a bylo proinvestováno půl milionu korun, nákupem potrubí a betonových skruží na tlakovou
kanalizaci, postupem doby se tato investice ukázala jako zbytečná protože se změnila
technologie výstavby. Nový projekt počítá se spádovou kanalizací , s čtyřmi přečerpávajícími
stanicemi v těch částech obce, kde nelze docílit požadovaného spádu. Finanční částka
potřebná na výstavbu byla kolem 30- ti milionů korun. Je tedy jasné ,že bez dotace se nemůže
uskutečnit. Proto se starosta obce tento rok zabýval dodavatelskými firmami , které by tuto
dotaci pro obec získaly.

j) Elektrifikace vinných sklepů
Hned v prvním roce starostování se starostovi obce p. Střechovi povedl "husarský kousek"
a to úspěšné jednání s firmou E.ON o dotažení elektrické energie do lokality místních vinných
sklepů. Věc, po které marně toužily místní vinaři desetiletí se bude realizovat na podzim
roku 2008. Předem však bylo nutné vyřešit s občany majetkové poměry a doložit vlastnictví
tak, aby se sklepy daly zaevidovat a podle přesné evidence zřídit elektropřípojky. I tento
zdánlivě neřešitelný problém s vlastnickými poměry se podařilo vyřešit. Byla provedena
evidence celkově 59 čísel sklepů a o přípojku el.proudu do svého sklepa požádalo celkem
27 majitelů. I tento krok napomůže k oživení této lokality.

k) Průjezd prezidenta republiky
I občané naší obce měli "neoficiálně" možnost spatřit na vlastní oči na pár málo okamžiků
prezidenta republiky pana Václava Klause s manželkou, bez toho aby opustili obec a cestovali
za ním příkl. do hlavního města. Při své návštěvě Jihomoravského kraje, potažmo našeho
okresu zavítal krátce i do Moravského Krumlova a odtud po hlavní silnici do Znojma.
Stačilo tedy relativně málo - přijít toho dne 27.listopadu okolo půl čtvrté hodině odpolední
na most k hlavní silnici na Znojmo. V tento čas tudy projela celá kolona prezidentských
vozidel i s prezidentským párem.

l) Stávka učitelů
Pro děti radost z volného dne. pro rodiče starost navíc. Tak by se dala charakterizovat slovy
nezávislého pozorovatele jednodenní výstražná stávka učitelů všech stupňů základních a
středních škol i pracovníků ve školství (nevyjímaje ŠkolníJídelnya Mateřské školy), která
proběhla dne 4. prosince. Kantoři tím vyjádřili svůj nesouhlas s krácením peněz ze státního
rozpočtu do resortu školství.Mateřská a základní škola v Prosiměřicích tak tento den zůstala
zavřená.Doma tak zůstalo našich 24 dětí ze základní školy a 11 dětí ze školky.

2. KULTURNI ŽIVOT, SVÁTKY
a) Divadelní představení
Divadelní představení - takovou kulturní akci jsme v obci nezaznamenali již dlouhá léta. Až
nyní. V neděli, dne 4. března farnost ve spolupráci s obecním úřadem (zde je na místě
pochválit spolupráci otce Jindřicha Čoupka a starosty obce pana Střechy ) uspořádali kulturní
odpoledne, jehož hlavním programem bylo vystoupení divadelního souboru "Křemílek"
z Brna - Bosonoh a okolí. Ochotníci v kult. domě sehráli autorskou pohádku Princezna
z chaloupky. Toto představení shlédlo několik desítek dětí i dospělých nejen z naší obce ale i
dalších obcí farnosti. Vstupné bylo dobrovolné a výtěžek z celé akce byl věnován na pořízení
nových zvonů do farního kostela v Prosiměřicích. Do kasiček bylo nasbíráno celkem 5752
korun. Před začátkem divadla i po jeho skončení byla pro děti připravena malá diskotéka.
Akce byla hodnocena ve všech směrech příznivě.

b) Velikonoce
Svátky jara Velikonoce letos připadly na první dubnový týden. V tomto týdnu byl pozorován
první pohyb čápa na komíně mlýna.
V pondělí 9. dubna byla v místní kapli sloužena Velikonoční mše svatá. Po jejím zakončení
byly všechny zúčastněné osoby ženského pohlaví na schodech před kaplí vymrskány
sešikovaným špalírem koledníků vedeným samotným panem farářem. Další průběh
Velikonočního pondělí se nesl v tradičním podání, obchůzkou koledníků z pomlázkou.

c) Pálení čarodějnic
K poslednímu dni měsíce dubna váže se tradice pálení ohňů, vater a pálení čarodějnic.
Nejinak tomu bylo i u nás. O odvoz dřeva z lesa a vystavěním vatry se postarala početná
skupina místních chlapců a mužů vedená starostou obce. Premiéru si při této akci odbyla
myslivci vyrobená udírna. Děvčata ze sboru dobr. hasičů měla na starost výčep v kult.
domě, takže kdo na akci zavítal nemohl si stěžovat na občerstvení. A účast byla hojná.
Snad jen mrazivá noc kazila dojem vydařené akce.

d) Sportovní odpoledne pro děti
Dne17. června proběhlo na místním hřišti sportovní odpoledne pro děti školou povinné i
předškoláky. Opět byla pro děti připravena řada soutěží o sladké ceny. Děti soutěžily
napříkl. v hodu míčkem na panáka, hodu šipkami do terče, skokem v pytli nebo slalonem
s koloběžkami . Starší děti měli zájem o stříkání ze džberovky a střelbu ze vzduchovek.
Hlavním tahákem pro starší děti, nejen kluky však byla jízda na terénních malých motorkách.
Víkendové jízdy proběhly již o týden dříve. To byl první termín konání dětského odpoledne
odvolaného kvůli vytrvalému dešti. Ale ten jezdcům vůbec nevadil.

e) Den otevřených sklepů
Lokalita místních vinných sklepů, se rozkládá cca. 1 km severně od obce při silnici ze
Znojma na Moravský Krumlov. Z celkového počtu šesti desítek sklepů je polovina občany
užívána. K výrobě a uskladnění vína však slouží minimální počet. Velkým oživením této
lokality byla akce místních vinařů nazvaná "Den otevřených sklepů" konaná dne 14.
července. Této akci předcházela zabíjačka u Venhudů . Právě pan Pavel Venhuda věnoval

čuníka na upečení.
Při akci bylo otevřeno celkem 10. sklepů. Devět s ochutnávkou vín místních vinařů a jeden
sklep rodiny Střechovi byl otevřen k volné prohlídce díky své velikosti. Jedná se o největší
sklep v kolonii. Krom domácích, jmenovitě sklep rodiny Venhudovi, rodiny Smetákovi z č.p
26, pana Františka Buřiče, pana Marka Hřiba, pana Rostislava Blahynky, pana Aleše Rady,
pana Miroslava Čapouna a "Brńáků" pana Jana Jordána a Jaroslava Dvořáka se ochutnávkou
prezentovali i Vinné sklepy Lechovice. Součastně s ochutnávkou probíhalo i grilování již
zmiňovaného prasete. Pro všechny příchozí zdarma, stejně jak všechny koštované vzorky vín.
Akci, která byla mezi občany předem prezentována navštívilo přes 100 občanů. Obzvláště
potěšující byla návštěva nejstaršího muže vesnice pana Jana Šabaty 86-letého, který sklepy
navštěvoval již před 60.- ti lety.
Všichni přítomní byli mile překvapeni jak pěkně byla celá akce zorganizována a připravena.
O kvalitě koštovaných vín ani nemluvě. K těmto kladům se přidalo i nádherné letní počasí.
Tento den otevřených sklepů byl velkou neznámou jak pro vinaře, tak i pro občany, kteří
ke sklepům pravidelně nedochází. Vinaři si nebyli jisti, jestli vůbec někdo příjde, občané
zas dostanou-li vína zadarmo nebo si budou muset zaplatit. Hádanka byla během toho dne
rozluštěna k potěše všech zúčastněných. Jeden příklad za všechny. Nejmenovaní
spoluobčané, ve dvě hodiny odpoledne při vstupu do prvního sklepa mluvili o chviličce,
kterou ze zvědavosti obětovali ve prospěch této akce. Tato chvilička trvala do tří hodin
do rána, kdy sklepy opouštěli plni kulturně prožitého dne stráveného u kvalitního vína.

f) Pouť
Pouťové atrakce,všeobecné veselí,zábavy s muzikou,mše svatá,víno a zpěv.To vše nechybělo
na tradiční pouti o prvním víkendu měsíce srpna.Ale vezměme vše popořadě.
V pátek dne 3.srpna přivezli místní muži a mládežníci vzrostlý smrk (cca.23m) z Horních
Dunajovic,aby z něj po odstranění kůry z kmene a ořezání několika větví z koruny udělali
krásnou máju.Ta byla po zbytek dne a hlavně přes noc ukryta na stárkovském gruntě č.p.11 u
Policků před přespolňáky i před případnými domácími vetřelci s pilou.Toho večera by se
mája hlídala špatně,protože v kulturním domě probíhala první z pouťových zábav.A to
rockového stylu se skupinou Oryon za hojné účasti mládežníků.
V sobotu ráno byla mája přenesena k tanečnímu placu.Zde ji zavádějící děvčata nazdobila
barevnými fáborami a na kmen byl nastrčen taktéž nazdobený pouťový věnec,který byl
zavěšen asi tři metry pod korunou.V dřívějších dobách byli máje stavěny za pomocí lan,bidel
a žebříků.Bylo to však nebezpečné a bylo zapotřebí velké množství lidí .U nás se takto velká
mája naposledy stavěla v roce 2004.Letos díky našemu občanovi Radku Juráskovi,který
obsluhuje autojeřáb,bylo stavění máje bezpečné.Přítomným neboleli ruce z pracného stavění ,
ale spíše oči ze souhry jeřábu a jeho obsluhy,která máju bez potíží zvedla a zasadila na určené
místo uprostřed tancplacu.
Večer proběhla v kulturním domě druhá taneční zábava se skupinou Víkend,hrající dechovku
napůl s moderními písničkami.Tuto akci navštívilo přes 130 lidí.
V neděli 5.srpna se konala mše svatá v místní kapli,kterou navštívilo taktéž mnoho lidí.Po
jejím skončení začala před kaplí vyhrávat dechovka Skaláci ze Skalice a mládežníci za jejího
doprovodu obcházeli obec se zvaním na zavádění pod májou.Možnost tanečku se stárkem
nebo stárkovou přímo na silnici využilo několik občanů,ale také samotný pan farář Čoupek.
Odpolední zavádění absolvovala chasa 13 párů ,v čele se stárkovským párem Lukášem
Polickým a Lucií Blahynkovou,díky krásnému počasí na place pod májou.Zde byli stárci i
nejmladší páry vyzdvihováni na ramena mládežníků,aby společně připili na zdraví .Zavádění
se přítomným a bylo jich opravdu požehnaně, moc líbilo.Vzorem všem zavádějícím se stal
samotný pár stárkovský,který byl opravdu vidět ,ale i slyšet po celé tři pouťové dny.Jak jsem
již zmínil opět po dvou letech vyšlo i počasí ,díky kterému mohla kapela pokračovat ve hraní

pod májou do pozdních podvečerních hodin.Toto počasí mělo vliv i na spotřebu tekutin.V
hospodě v kulturním domě se během pouti vypilo osm sudů piva (na 800
půllitrů).Doprovodnou akcí tradiční pouti bylo, mou osobou jakožto místního kronikáře
,uspořádání výstavy v zasedací místnosti obecního úřadu .Výstava nazvaná „Novodobé dějiny
obce ve fotografii „datující léta poslední 1995-2007 byla po domluvě se starostou obce
k shlédnutí po celý měsíc srpen.Krom fotografií zde byli k vidění současná kronika obce i
staré obecní a školní kroniky.Jejich kopie zde bylo možné prolistovat a přečíst.

g) Vánoční besídka, Vánoce, svátek sv.Štěpána
Obecní úřad ve spolupráci s občany obce a farností uspořádal dne 22. prosince pro všechny
spoluobčany Vánoční besídku, spojenou s připalováním Betlémského světla.
Na úvod předvánočního setkání promluvil starosta obce, aby přítomné seznámil s programem
akce a popřál všem šťastné a veselé vánoce.
Poté na podiu kulturního domu proběhlo divadelní představení Dobšického národního divadla
"A co svatba dědečku Mrazíčku". Tato parodie na známou Ruskou pohádku, však podle slov
zúčastněných byla určena spíše pro oko i ucho dospělého diváka i když i děti se náramně
bavily. Inu i název představení může být někdy zavádějící. Vánoční atmosféru dále umocnilo
vystoupení dětského farního pěveckého sboru v čele s panem farářem Čoupkem. Společně
zazpívali pásmo Vánočních koled.
Po celou dobu programu v kulturním domě se přítomným rozléval vánoční punč a dětem čaj.
Vánoční punč by se dal nazvat spíše punčem starostenským, protože jej podle několika
receptur připravil a uvařil samotný pan starosta Střecha s manželkou. Přítomní dospělí
ohodnotili jeho chuť jako vynikající.
Kolem šesté hodiny podvečerní se všichni přítomní a bylo jich na šest desítek ,přesunuli
k nazdobenému vánočnímu smrku před obecní úřad a ten byl slavnostně rozsvícen. V jeho
záři si všichni společně za doprovodu kytary otce Jindřicha zazpívali píseň "Narodil se
Kristus pán" a kdo měl zájem, ať už křesťan neb nevěřící připálil svoje betlémské světlo
do obce farníky přivezené.
Každý z účastníků byl odměněn. Dospělí propiskou,děti balíčkem s drobnostmi.
(omalovánkami, barevnými pastelkami, reklamními předměty od sponzorů). Nápad pana
starosty spojit připalování Betlémského světla s kult. vánoční akcí se ukázal jako dobrý a
jistě se zařadí do stálých akcí i pro příští léta.
Vánoční svátky proběhly pohodově v poklidné atmosféře umocněné mrazivým počasím
a sněžením přímo na Štědrý den.
Na svátek sv.Štěpána, taktéž již ztradičněla Mše svatá v místní kapli, kterou navštívily
desítky obyvatel i těch, kteří v jiný čas svatostánek z jakýchkoliv důvodů nenavštěvují.
Tento jev lze spatřovat i v laskavém přijetí a vlídným slovem otce Jindřicha, faráře naší
farnosti. Právě on s několika mládežníky- farníky tento den obcházeli obce farnosti
Štěpánskou koledou, při níž navštívili nemocné a staré spoluobčany.
Další léta udržovaná tradice místních vinařů bývá v neoficiálním setkávání se ve sklepích
právě na Štěpána. Věrni přísloví "na Štěpána, není pána", kdy si odjakživa byli tento den
rovni sedlák i pacholek pak společně zapíjeli uplynulý rok někdy méně, jindy více bujaře.
Taktéž myslivci v tento den vyrážejí do terénu na Štěpánský hon.

h) Oslava Silvestr
Loučení se starým rokem a příchod toho nového byl stejně jako loni oslaven společnou
neoficiální akcí 31. prosince v kulturním domě.
Loňský systém bez zřízení hospody byl tentokrát pro potěchu pivařů obohacen samoobsluhou

čepovaného piva. O zábavu všech přítomných a bylo jich kolem šedesáti se staral pan Roman
Brzobohatý se svoji aparaturou a nepřeberným množstvím muziky všech žánrů.
Tančilo se ve stylu rocku, techna, dechovky. Nechyběly ruské styly typu kozáček,
podtatranské rytmy, náznaky striptýzu, skoky z podia, jakási připomínka vojenských
spartakiádních vystoupení, tance ve společném objetí. Inu zábava hodná silvestrovského
veselí. Krátce po půlnoci se nebe nad kulturním domem rozjasnilo více než kde jinde v
obci spoustou světlic a rachejtlí. Prostě společný Silvestr v kulturním domě bez oficiální
hlavičky pořadatele neměl chybu. přítomní se rozcházeli za společného zpěvu v časných
ranních hodinách nového roku 2008.

3.Místní spolky
a) SDH
Spolková činnost sboru počala dne 3. února v kulturním domě 2. hasičským plesem.
Stejně jako loni i tentokrát hrála dvojice hudebníků zvaná Duo Blue Band. Novinkou
jako zahajovací akt plesu bylo předtančení našich mladých hasičů , vyhodnocené
mohutným potleskem přítomných. Distribuce lísků byla prováděna v předprodeji a
zájem o akci u domácích byl veliký. Ceny v tombole byly taktéž velmi bohaté, příkl.
lednička, DVD přehrávač, vysavač nebo mixér jsou toho důkazem. Hasičky, které na
svých bedrech nesly celé pořádání akce opět odvedly skvělou práci hlavně pro kulturně
založené spoluobčany a za to jim patří velké uznání a velký dík. Převratnou záležitostí
byl vydaný zákaz kouření na sále i v přísálí, což uvítali všichni nekuřáci a naopak s
nelibostí nesli kuřáci, kteří si svoji cigaretku museli jít vykouřit do vymezených prostor
u WC nebo před budovu kult. domu.
Okrskové kolo v pož. sportu družstev mužů a žen se tentokrát konalo v Oleksovicích .
Dne 12. května se tam sjelo pouze pět družstev okrsku. Dvě družstva našich žen a tři
mužů ( Vítonice, Stošíkovice a Oleksovice). Pro letošek byly po dohodě účastníků
zrušeny štafety 4x100m. a místo nich se běhal požární útok trojkolově. V kategorii
mužů zvítězili svými vyrovnanými výkony naši před Stošíkovicemi a domácími.
V ženské kategorii se předbíhalo A družstvo s stejně vyrovnaným béčkem, přičemž
pořadí zůstalo klasické 1. Vítonice a 2. B. Děvčata předvedla také dva pokusy pod
hranici 20 vteřin, což byl solidní rozjezd na závody okresní ligy.
Okresní kolo hasiči absolovovali dne 23. června ve Chvalovicích. Děvčata vybojovala,
jako loni stříbro, stejně tak jako v celém ročníku okresní ligy. A muži. Nastává generační
obměna a tak první účast dorosteneckého týmu u mužů a jejich 12-13. příčka způsobená
nesplněním jedné z disciplín není tragédie. Již v srpnu se na poháru v Žeroticích umístili
na třetím místě.
Dne 6.července se skupinka našich hasičů zúčastnila v družební vesnici Blažejovice-Vítonice
ve středních Čechách oslavy 35. výročí tamního sboru. Krom starosty obce náš sbor
reprezentovali pánové Venhuda, Horák, Smeták M. a Sobotka M. Ti na slavnostní nástup
oblékli bílé historické uniformy, které zde sklidily obdiv a úspěch.
Z Kroměřížských Vítonic přijeli na oslavu starostové sboru pan Novák a obce pan Hradilík
s manželkami. Společně s našimi pak utvořili soutěžní družstvo na požární útok, vykonaný
humornou formou ze sáním vody přímo z rybníka. Časy předváděných útoků v tomto
klání nehrály žádnou roli. Důležité bylo zůčastnit se a zazávodit si. Naše obce byly oceněny
pamětními listy připomínající tuto akci.
V létě taktéž došlo k douho plánovanému nástřiku hasičské avie červenou barvou.
Výroční valná hromada sboru proběhla dne 22.prosince v kulturním domě, za účasti 22
členů (z celk. počtu 35) a 30 mladých hasičů (z celk.počtu 36)
Jednání byl přítomen starosta OSH Znojmo pan Procházka, který přijel hlavně kvůli
družstvu dorostenek, aby jim osobně předal pamětní plakety za jejich výsledky a
reprezentaci okresu na mistrovství republiky v PS. Činnost v uplynulém roce zhodnotil
starosta sboru pan Slivka Michal, který rovněž přečel plán činnosti na rok 2008. V něm
bude prioritou důstojná oslava 35. výročí založení MP v obci. O činnosti mladých hasičů
informovala přítomné slečna Eva Ludvíková a o dorostu a ženách slečna Jana Bartelová.
Krom vynikajících dosažených výsledků byla potěšující obnova činnosti družstva dorostu
- chlapců, díky silnému ročníku 1993.
Samostatné účetnictví sboru přineslo krom většího zisku též rozšíření členů výboru o
revizní komisi jejíž předsedou se stal pan Venhuda P. Obnovení činnosti v oblasti CO

(civilní ochrana) bude záležet na spolupráci obce se sborem. Proto jako referent CO byl
zvolen pan starosta Střecha. Starosta obce rovněž informoval o obdržené dotaci z JMK
ve výši 30 tisíc korun na výstroj a výzbroj jednot. hasičů za které byly pořízeny pracovní
oděvy pro členy zásah. jednotky. Pro důstojnou reprezentaci sboru byly pořízeny rovněž
vycházkové uniformy pro starostu, velitele a jednatele sboru.

b) Mladí hasiči, dorost
Dne 16. března se mladí hasiči a dorost zůčastnili brigády na čištění našich Akátů od
všeho možného odpadu a pozůstatků lidské činnosti.
Prošli starý mlýnský náhon, včelín, Rasák i Hompačku a posbírali celou vlečku odpadu.
V neděli dne 18. března pak společně s členy obecního zastupitelstva a Mysliveckého
sdružení vysázeli 1000 kusů nových sazenic lípy malolisté na "holiny" označené lesním
hospodářem. Práci všichni zúčastnění zakončili opékáním párků v prostorách bažantnice.
Dále si před sportovní sezonou připravili hřiště a to vyhrabáním staré trávy, zasypáním
děr a vysetím nové trávy.
Čtvrtým ročníkem domácího poháru Mladých hasičů začala dne 6. května sportovní sezóna.
Tato soutěž byla též úvodní soutěží okresní ligy. Zúčastnilo se 12 družstev starších (dvě
domácí) a 4 mladší ( tři domácí doplnilo družstvo Tasovic).
Příchozí diváci sledovali skvělé zápolení domácího A týmu s družstvem z Výrovic. Jejich
výsledné časy byly za hranicí super výkonů ,přece však Výrovice byly o 15 setin vteřiny
rychlejší. Na jejich výkon, který měl hodnotu 14.69vt. odpověděli naši časem 14,84 vt.
Bronz vybojovalo domácí béčko časem 16.55vt. Opravdu útoky prvních tří byly ozdobou
soutěže. V mladší kategorii již tradičně mezi sebou bojovali domácí, rozdělení podle věku
do tří družstev. Pořadí na stupních vítězů bylo 1. místo A, 2. B 3. C družstvo.
Po loňském úspěchu i letos na našem hřišti proběhlo 19.května okresní vyhodnocení celoroční
soutěže hry Plamen mladých hasičů. Zúčastnilo se celkem 13 družstev. (3 mladší a 10
starších) Za slunného počasí se soutěžilo ve 4 disciplínách ( útok CTIF, štafeta CTIF, štafeta
4x60 m a požární útok). Do celkových výsledků se započítávala i podzimní část, kdy družstva
absolvovala 2 disciplíny (závod požár. všestrannosti a štafetu dvojic).
Domácí mladší družstvo prošlo soutěží bez porážky, když ani v jedné disciplíně nenašlo
přemožitele a ve své kategorii obsadilo 1.místo před Skalicí a Tasovicemi.
Nejvyrovnanější boj se odehrál v kategorii starších, kde naše A družstvo a Výrovice bojovali
o nejvyšší příčku. Do závěrečných chvil soutěžního dne nebylo jasné, kdo nakonec usedne
na pomyslný nejvyšší stupeň. Výrovice již podruhé porazily naše v požárním útoku a
vévodily štafetě 4x 60m. kdežto naši nejrychleji zaběhli útok a štafetu CTIF. Po sečtení
všech umístění v jednotlivých disciplínách se stal vítězem okresního kola náš A tým
před Výrovicemi a našim B týmem.
Při slavnostním nástupu a vyhodnocení všech výsledků náš sbor obdržel z rukou senátora
mudr. Špačka a starosty OSH Znojmo Procházky medaili "Za Zásluhy". Čestné uznání
bylo také uděleno obecnímu úřadu za umožnění pořádání této akce. Celé akce se zůčastnil
také tajemník OSH Václav Kondler a místostarosta a ředitel územního odboru Znojmo
HZS Jihomor. kraje ing. Novosad. Pro zúčastněné děti byly nejhodnotnější získané medaile.
Překvapením bylo také 1. místo v literární a výtvarné soutěži "Požární ochrana očima dětí"
kdy literární práce Evy Ludvíkové s hasičs. tematikou byla oceněna jako nejlepší v JMK.
Dne 23. června mladí hasiči bojovali v krajském kole v Opatově. Tentokrát zůstali po
vlastních chybách těsně pod "bednou" na čtvrtém místě. Celkové prvenství v okresní lize
si vzít nenechali v obou kategoriích.
Tak trochu za očekáváním zůstal dne 1. září druhý ročník domácího nočního poháru MH.
Termín konání soutěže byl oproti loňsku o týden přesunut a to se zřejmě nehodilo do

plánu pozvaným družstvům. Krom domácích ( 3 mladší a 2 starší) přijeli pouze Pravice,
Černín a Drnovice okr.Vyškov. Loni bylo 9 družstev přespolních. Slabé účasti bylo
určitě škoda, protože zde bylo dosaženo opět skvělých výkonů . Družstvo Drnovic
jakožto účastník mistrovství republiky v pož. sportu mládeže předvedl čas 16.80 vt.
na který naše A družstvo odpovědělo svým rekordním časem pod 14 vteřin (13.48)
Druhé domácí družstvo kontrolovalo třetí příčku časem 17.60 vteřin.
V kategorii mladších dle očekávání zvítězilo družstvo A před druž.B na třetím se umístily
Pravice. Naše nejmladší, družstvo C věkem 5 - 7.let svým starším kamarádům zdatně
sekundovalo po prvním kole na třetím místě ale i konečné čtvrté nebylo žádnou ostudou.
Za rok se uvidí.
Dorostenky našeho sboru zopakovaly loňský triumf v krajském kole své kategorie dne
9. června v Přísnoticích okr. Břeclav a zajistily si postup do nejvyššího kola- Mistrovství
ČR v požár. sportu.
Dvacet devět setin sekundy. Právě tolik chybělo našim dorostenkám, aby se mohly pyšnit
titulem Mistr České republiky. Naše družstvo složené z Pavlíny Bartelové, Lucie Blahynkové,
Anny Vránové, Ivety Šafratové, Evy Ludvíkové, Lucie Dohnalové, Lucie Němcové, Anety
Zeiserové, Dity Šandorové a Hany Sklenské po loňské premiéře a zkušené na MR ČR své
kategorie, letos ve dnech 6-8. července vybojovalo ve Zlíně stříbrné medaile v požárním
útoku. K vítězství chyběl malý krůček. V závodě jednotlivkyň 100m. překážek každá byla
lepší o dvě vteřiny než obvykle. Ve štafetě 4x 100m. měla smůlu ale v celkovém pořadí
republikové soutěže v pož. sportu( firesport) skončila děvčata na krásném 7. místě.
Pro tento výsledek udělala maximum. Za tímto historickým úspěchem stojí nejen hodiny
trénování, ale hlavně chuť děvčat být stále lepší. Velká míra úspěchu je zásluhou trenérů
družstva Jiřího Bartela a jeho dcery Jany. Všem patří poděkování za vynikající reprezentaci
naší obce v republikovém měřítku.
Náročnou sportovní sezonu hasiči zakončili společným prodlouženým víkendem v dnech
27-30. září v krásném prostředí tábora v Podhradí nad Dyjí. Zde již po několik let tráví
hasiči společně mladí i dospělí pár volných dnů prožitých soutěžením, houbařením, rybařením
opékáním selete, tancem , hudbou a společným maškarním karnevalem.Letos se tohoto tábora
účastnilo kolem 60 -ti občanů.

c) Myslivecké sdružení
Jak již bylo zmíněno myslivci společně s mladými hasiči na jaře sázeli stromky v lese.
Následovně je oplotily ochranným pletivem proti okusu zvěře. Myslivci dobře spolupracovali
s hasiči. Jejich udírna, která nechyběla na jediné sportovní akci hasičů toho byla jasným
důkazem. Právě členové mysliveckého sdružení jsou radikálové ve věcech spojených kolem
větrných elektráren. O jejich možné výstavbě nechtějí ani slyšet. A jsou rezolutně proti.
Poslední leč, tradiční kulturní akce myslivců proběhla dne 1.prosince. Honu se zúčastnili
krom domácích, přizvaní myslivci z Prosiměřic, družebních Vítonic a Brancouz. A střelci
se opravdu činili. Ve dvou kolech slovili 44 zajíců a 84 bažantů. Večerní zábava v kult. domě
nemohla začít jinak než posledním soudem, před kterým se střelci i honci zodpovídali ze
svých přečinů spáchaných během honu. Mimo jiných zde byl souzen střelec z družebních
Vítonic pan Polešovský, že se mu při honu zaběhl pes do vinného sklepa pana Venhudy.
Byl odsouzen k zaplacení čtyř kolků (pistolí) vína. Pasovací ceremoniál postoupili dva
myslivci za slovení svých prvních trofejí. Pan Milan Sobotka za divočáka a Libor Jurkovič
za srnce. Myslivci připravili i bohatou tombolu, ve které byl první cenou divočák. Nechyběl
ani guláš ze zvěřiny. Skupina Víkend hrála pro všechny přítomné až do časných ranných
hodin. Všem vytrvalcům na rozloučenou zahrála a zazpívala výstižnou lidovku: " S bohem
galánečko, já už musím jíti".

4. Vývoj počasí během roku , zemědělství , úroda
Zatímco loňskou zimu jsme byli sevření arktickým krunýřem , letos tomu bylo právě naopak.
Měsíc leden začal přímo jarně. Teplotní rekordy padly 10.1. a to 16,8 C a 18.1. +14,5 C. V
tomto divném rozmaru počasí bylo možno spatřit včely na rozkvetlých květech keřů.
Dne 18. ledna republika čelila řádění větru - orkánu , na horách až 145 km/ h silnému. V
našich končinách neměl až zas takovou sílu, ale korýtka a křidlice na mnohých střechách
budov vzaly za své.
Čekáním na zimu jsme se pročekali do jara. Opravdu, letos jsme se mrazů ani sněhové
nadílky z čestnou výjímkou tří dnů na konci ledna a v půli března nedočkali. Zažili jsme
podle odborníků nejteplejší zimu za posledních 80. let. O Velikonocích panovalo nádherné
jarní počasí. Další jarní měsíce , květen a červen se nesly ve znamení velkého sucha. I když
byla zima mírná a teplá květy ovocných stromů poznamenaly jarní mrazíky a zbylé narostlé
plody vlivem velikého sucha zase popadaly nedozrálé. Úroda meruněk a broskví byla letos
slabá. Na suché jaro navázal první měsíc prázdnin kdy v tropických vedrech padaly teplotní
rekordy. Nejvyšší teplota byla zaznamenána dne 17. července, kdy bylo naměřeno 37.4 C ve
stínu. Sluneční svit spolu s ultrafialovým zářením byl tak intenzivní, že došlo k úžehu bobulí
vinné révy. Úroda ovoce vlivem dlouhotrvajícího sucha byla o polovinu menší než loni a
byla o celé dva týdny dříve než obvykle. I žňové práce byly zahájeny s dvoutýdenním
předstihem. Toto suché a teplé počasí i v zimě zřejmě zapříčinilo přemnožení drobných
hlodavců. Ti páchali na polích a zahradách veliké škody.
Konečně i vinobraní bylo zahájeno z předstihem. Hrozno však bylo vyzrálé a bohaté na
přírodní cukr. Víno tohoto ročníku nezaostalo za tolik vydařeným loňským rokem.
Svatý Martin , přijíždí na bílém koni. Traduje se v lidové pranostice na 11. listopad.
Letos tomu tak skutečně bylo. Od rána hustě chumelilo a za poledne leželo 5 cm. mokrého
sněhu. V odpoledních hodinách začalo sněžení ustupovat dešti. Avšak první sníh se držel
i několik dalších dní.
Počasí o Vánocích bylo mrazivé ze sněhovým popraškem. Mezi svátky se po roční pauze
podařilo místním mládežníkům, konečně bez pomoci dospělých, k vlastní potěše změnit
štěrkové hřiště za obecním úřadem v ledové kluziště. Po loňské zimě bez mrazů se na sklonku
roku konečně děti mohly věnovat zimním radovánkám přímo v obci.

5. Statistika
Do nového roku obec vstoupila s 246 obyvateli, kteří žili v 74 domech.Nejstarším občanem
přihlášeném na trvalém pobytu byla paní Augustina Janotková roč.1912 z č.p 27. Nejstarším
starousedlíkem - mužem pan Jan Šabata roč.1921 z č.p 20 a ženou paní Františka Dufková
roč.1919 z č.p 85. Během roku se narodili dvě děti. Již druhým rokem jsme nezaznamenali
úmrtí našich občanů. Konaly se čtyři sňatky. Z obce se odhlásilo šest osob a stejný počet se
přihlásil. K 31. prosinci tak v obci žilo 248 obyvatel.
V souvislosti s údajem o úmrtí stojí za zmínku následující údaje. Dne 11. října zemřel ve věku
73.let poslední bývalý starousedlík - muž pan Jan Hermann, trvale žijící ve Znojmě a
pocházející z domu č.p 4, stejně tak jako jeho předkové od roku 1668. Do své smrti byl
rovněž posledním včelařem, který ve svém včelíně v obecním katastru nad sklepy choval
několik desítek včelstev. Byl pochován do rodinného hrobu do Prosiměřic.
V roce 2007
Narodili se:
22.září
13. listopad

Tobiáš Josef Střecha
Vojtěch Smeták

Oddáni byli:
31.březen
9. červen
16.červen
7. červenec
Odstěhovali se:
1)
2)
3)
4)
Přihlásili se:
1)
2)
3)
4)

Libor Jurkovič + Jarmila Láníková
Petr Smeták + Markéta Jelenová
Marie Vránová + Miloš Kavalec
Vladislava Fialová + Petr Šnábl

Libor Jurkovič z č.p 65
Miluše Kačerková z dcerou z č.p 36
Pavlína Slivková z dcerou z č.p 54
Marie Kavalcová z č.p 93

Kamil Čech na č.p 35
Rostislav Kocmánek na č.p 25
Rodina Křenkova na č.p 59
Markéta Smetáková na č.p 78

