Vážení spoluobčané, po
delší odmlce k vám přicházíme s dalším vydáním zpravodaje naší obce, ve kterém vás
seznámíme se závěrečným
účtem za rok 2006, s rozpočtem za rok 2007, s budováním víceúčelového hřiště,
s prořezáváním stromů podél
silnice na Mikulovice, s úpravou chodníku, sdělíme, v jakém stádiu se nachází akce
vybudování kanalizace odpadních vod, dále se seznámíte s územním
plánem obce, jehož součástí je pokračování výstavby v lokalitě Kamínka, seznámíme vás s novými poplatky za svoz komunálního odpadu,
s navýšením sběrných míst na komunální odpad, dále vám poskytneme informace o mobilních telefonech, sdělíme něco o označení ulic,
o opravě místního hřbitova, seznámíme vás s programem Czech POINT, s úpravou řeky Jevišovky, podíváte se na plavečské Mikuláše sdělíme, jak probíhal uplynulý rok v místní Mateřské škole, seznámíme vás
s děním v Domově pro seniory,
sdělíme Vám, kde najdete příručku na používání zdravotnictví v roce 2008, děti si mohou
podle své fantazie vymalovat
obrázek, můžete si vyluštit křížovku, zkusit vytvořit jídlo podle
receptů, které návštěvníci našich webových stránek umístili
do menu Kuchařské recepty“,
a na závěr jako vždy slovo starosty.
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Závěrečný účet obce za rok 2006
Výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 byl zveřejněn
na úřední desce. Kontrolním oddělením Krajského úřadu v Brně nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo tak mohlo vyjádřit souhlas
s celoročním hospodařením a schválit návrh závěrečného účtu obce Plaveč za rok 2006, a to bez výhrad. Schválením návrhu závěrečného účtu
se tento stal závěrečným účtem obce Plaveč za rok 2006.

Rozpočet obce za rok 2007
Rozpočet pro rok 2007 byl zastupitelstvem obce schválen v souladu
s rozpočtovou skladbou. Výše příjmů ve výši 3 648 500,00 Kč, zapojení
zůstatku z loňského roku 716 100,00 Kč, výdaje 4 364 600,00 Kč. Do
tohoto rozpočtu nebyly zapojeny žádné dotace, neboť ty byly známy až
v průběhu roku. O získané dotace (748 612,00 Kč) se rozpočet navýšil
jak v příjmech, tak výdajích. Konečná výše příjmů a výdajů rozpočtu obce
bude součástí závěrečného účtu spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007.
V roce 2007 požádala obec o provedení dílčího přezkoumání za
rok 2007. Krajským úřadem v Brně bylo přezkoumání provedeno dne
31.10.2007. Výsledek kontroly zněl „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. Konečné přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 bude provedeno v dubnu roku 2008. Tato zpráva bude opět součástí závěrečného
účtu a podkladem pro schválení konečného závěrečného účtu za rok
2007.
Z rozpočtu obce se hradí např. zabezpečení běžného provozu, veřejné osvětlení, chod úřadu, voda, plyn, náklady na zaměstnance, opravy,
svoz odpadu, budování, rozvoj obce, dále příspěvky na žáky základních
škol, např. v roce 2007 činila výše úhrady 122 842,00 Kč, příspěvek na
provoz školky - 661 776 Kč, udržování společenských tradic- výročí jubilanti, finanční dary novorozencům: rok 2007 – 33 343,00 Kč, příspěvky
pro T.J. Sokol na pořádání společenských akcí – 18 000,00 Kč, výkup
pozemku na budování sportovního hřiště – 49 244,40 Kč, hrací prvky
– 176 024,80 Kč, dále výdaje na činnost knihovny, SDH, projektové
dokumentace na odkanalizování obce – 546 600,00 Kč, změny územního plánu – 60 095,50 Kč, dosavadní výdaje na budoucí výstavbu RD
v lokalitě Kamínka II – 102 058,00 Kč a další výdaje schválené rozpočtem obce.
-2-

Víceúčelové hřiště
V průběhu uplynulého roku
bylo od občanů, zejména od rodičů malých dětí, stále více slyšet,
že v obci není žádné místo, kam
by se svými dětmi mohli chodit
a kde by se nemuseli obávat nebezpečí úrazu svých dětí, jako
například pořezání o skleněné
střepy, různé dráty a podobně.
Z toho důvodu se obec rozhodla,
že vybuduje dětský koutek, který
by těmto požadavkům vyhovoval.
Vzhledem k tomu, že obec vlastní v intravilánu jen omezené množství
pozemků a zejména z důvodu, že se nachází v kopcovitém terénu, prochází jí frekventovaná silnice II.
třídy a protéká řeka Jevišovka,
nebylo snadné takové místo najít.
Z různých návrhů, kde ani jeden
zcela nevyhovoval požadavkům
zejména na bezpečnost dětí, nenarušování soukromí jiných osob
a v budoucnu možnému rozšíření, bylo nakonec vybráno místo,
které je uprostřed obce a kde se
dá pokračovat s umísťováním
dalších sportovních zařízení i pro
starší děti tak, aby v budoucnu v jednom místě vznikl komplexní areál pro
sportovní vyžití. Jediným místem, které těmto požadavkům nejvíce vyhovovalo, byl prostor u hráze řeky
Jevišovky, kde se počítá i s jeho
oplocením. Z toho důvodu bylo
nutno provést vykoupení navazujících pozemků od soukromých
majitelů tak, aby prostor tvořil
ohraničený celek, neboť obec zde
vlastnila pouze část pozemků.
Během měsíce srpna loňského
roku byl dovezen firmou STRABAG a. s. materiál na zpevnění
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plochy a stavební firma Ryšavý Vémyslice poskytla mechanizaci, která
je nutná k úpravě pozemku. Obě tyto společnosti poskytly výše uvedené
v rámci sponzorského daru. V průběhu prací v měsíci září se ale ukázalo,
že bude zapotřebí jak další materiál, tak i strojová technika, neboť bylo
nutno plochu dětského koutku z důvodu vlhkosti zvýšit. Dále bylo nutno
vybudovat příjezdovou cestu od transformátoru. Starosta obce se opět
obrátil s žádostí o pomoc na obě společnosti. Bylo mu vyhověno, ale
další materiál i poskytnutí mechanizace již byly za úhradu. Velmi deštivým podzimem a neočekávaně brzkou sněhovou nadílkou byly práce
pozdrženy tak, že k osazení základních hracích prvků došlo společností
Dřevoartikl, spol. s r.o., až ke konci listopadu. Z toho důvodu bude koutek
dán do provozu až v jarních měsících po jeho dokončení. Přestože práce
v terénu není možné v současné době provádět, aktivity zde pokračují,
a to tím, že obec vyřídila na odboru výstavby Městského úřadu Znojmo
územní souhlas o umístění stavby a oplocení víceúčelového sportovního hřiště. V současné době byla na základě tohoto rozhodnutí na stavební úřad podána žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.
V souvislosti s tím musí obec tuto změnu provést na katastrálním úřadě
a uhradit správní poplatek za vynětí zemědělské půdy ze zemědělského
půdního fondu ve výši 41 430,00 Kč, který byl stanoven odborem životního prostředí.

Prořezávání líp
V termínu od 10.9. do 31.10.2007 prováděla
v naší obci Správa a údržba silnic Jihomoravského
kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Znojmo
z pěstebních a bezpečnostních důvodů řez u 11 líp
včetně pokácení 3 líp podél silnice II. třídy na Mikulovice. Jedná se o pozemek v k.ú. Plaveč, p.č. 1483/1.
Vlastníkem pozemku je výše uvedená organizace.
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Úprava chodníku
V loňském roce obec přistoupila k úpravě chodníku, který je pokračováním chodníku na mostě přes řeku Jevišovku směrem k Sokolovně,
který končil do ztracena v silnici. V souvislosti s rozšířením došlo k posunutí svodidel, vybagrování terénu, osazení obrubníků a úpravě povrchu.
Zbylé obrubníky byly použity na zhotovení obruby v ulici Nová před č.p.
140. Majitel RD č.p. 140 tuto část chodníku upravil svépomocí.

Kanalizace
V minulosti jsme Vás informovali o vývoji budování kanalizace odpadních vod v naší obci, který nakonec vyústil v současné řešení, a to,
že obec vybuduje kanalizaci samostatně s orientací na obec Únanov.
V roce 2007 začal platit nový stavební zákon, podle něhož se některé již
hotové záležitosti musely vyřizovat znovu, aby byly s novým stavebním
zákonem v souladu. Přesto všechno se daří věci vyřizovat souběžně
a pokud by obec obdržela v roce 2008 dotaci na výstavbu kanalizace,
o kterou prostřednictvím společnosti RPA již v průběhu první poloviny
loňského roku zažádala, bylo by možno v brzké době realizaci výstavby
započít. Protože výstavba kanalizace podle cen roku 2007 má stát přibližně 28 milionů bez DPH, je zřejmé, že obec není schopna tuto stavbu
z vlastních prostředků ufinancovat. Jediná možnost jak akci uskutečnit
je získat státní dotace z programu vyhlášeného Státním fondem životního prostředí ČR. Vzhledem k tomu, že o dotace v současné době již
nelze jednoduše požádat, ale musí existovat poměrně složitý projekt,
obrátila se obec po výběrovém řízení v roce 2007 na společnost RPA,
která se zavázala získáním 80 % dotace z vyprojektovaných nákladů.
Aby mohla být žádost na dotace podána, musel být nejdříve příslušný
program vyhlášen. Protože v roce 2007 nebylo naší žádosti o dotaci vyhověno, neboť již před přidělováním byly obce s menším počtem
obyvatel z programu vyřazeny, bude učiněn další pokus v roce 2008.
Protože se naše obec řadí mezi obce zahrnuté do tzv. „povodí Novomlýnských nádrží“, doufáme, že bude vybrána a potřebnou dotaci obdrží.
Dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení, na kterou
obec získala dotaci ve výši 416 000,00 Kč prostřednictvím Krajského
úřadu v Brně, bylo přislíbeno v měsíci únoru a na ní bude navazovat
žádost o vydání stavebního povolení. Nyní již vše záleží na tom, zda
naše obec potřebnou dotaci obdrží. Ale protože jsme optimisté, doufá-5-

me společně s vámi, že se tak stane a výstavba kanalizace započne
v co nejkratší době, neboť jak již bylo dříve uvedeno, je výstavba kanalizace a následné úpravy komunikací prioritou obce. Značnou časovou
prodlevu způsobila platnost nového stavebního zákona, podle něhož
musela obec absolvovat téměř celý proces schvalování územního plánu se všemi řádnými termíny znovu.

Územní plán obce Plaveč
Dne 19.11.2007 bylo zastupitelstvem obce vydáno formou opatření
obecné povahy oznámení o vydání Změny č. 1 územního plánu obce
Plaveč. Uvedený dokument je zveřejněn na webových stránkách obce
v oddíle obecní úřad - archív. Uvedeným krokem byla změna územního
plánu obce Plaveč, nazvaná změnou č. 1, zapracována do celkového
územního plánu obce, který byl dne 4.12.2000 schválen zastupitelstvem obce, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou obce Plaveč č. 7/2000, účinnou od 19.12.2000.
Změna č.1 obsahuje změnu v odvádění odpadních vod, úpravy pozemku v areálu Agrodružstva Jevišovice, výstavbu rodinných domků
v lokalitě Kamínka II, rozšíření o možnost budoucí výstavby v lokalitě
Březí. Na pořízení změny byla Krajským úřadem v Brně poskytnuta obci
dotace ve výši 25 247,00 Kč. Celková cena za změny územního plánu
byla uhrazena ve výši 60 095,50 Kč.
A nyní podrobněji k některým změnám.
V době zpracování původního územního plánu, jehož součástí bylo
i odkanalizování odpadních vod, bylo naplánováno umístění čističky
odpadních vod – ČOV, přímo v obci. V průběhu let došlo v souvislosti
s přístupem okolních obcí k této problematice a s výstavbou ČOV v obci
Únanov a dále v souladu s koncepcí vypracovanou Krajským úřadem v
Brně, ke změně plánu s tím, že obec nebude budovat vlastní čističku,
ale odpadní vody bude směřovat do Únanova, (jedna z podmínek pro
získání dotace), což nebylo možno bez změny územního plánu realizovat.
Další podstatnou změnou územního plánu je pokračování výstavby rodinných domků v lokalitě Kamínka, kde vznikne ulice s 20 RD.
Plocha určena na výstavbu RD byla vytyčena, bylo vyhotoveno výškové zaměření lokality, určené pro zástavbu, je vypracována územní
studie umístění RD a komunikace. V současné době probíhá vyhotovení projektů pro vydání územního rozhodnutí, jsou zpracovávány
projekty na vodovod, na splaškovou a dešťovou kanalizaci, na roz-6-

šíření plynovodu a rozvodů elektrické energie. Koordinátorem pro
podání žádosti o vydání územního rozhodnutí je Vodárenská a. s.
V měsíci listopadu loňského roku byla podána na JMP a.s., žádost
o prodloužení plynovodu. V tomtéž měsíci obec obdržela souhlasné stanovisko distributora. Dále byla podána žádost na E.ON a.s.,
o připojení k distribuční síti společnosti. I od této společnosti bylo
získáno souhlasné stanovisko a byla podepsána smlouva o připojení
k distribuční síti. V souladu s právními předpisy se bude obec podílet
na nákladech s připojením a zajištěním požadovaného příkonu částkou ve výši 250 000,00 Kč.

Poplatky za svoz komunální odpadu
Přestože se náklady obce na provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů rok od
roku zvyšují, poplatek pro občany zůstával již několik po sobě následujících let beze změny. Pro
rok 2008 již obec musela z důvodu vyšších nákladů, které v souvislosti se zdražením PHM a zvýšením DPH za služby bude hradit společnosti, která
svoz v naší obci provozuje, k navýšení přistoupit.
Z rozpočtu obce i nadále bude hrazen rozdíl, který i přes navýšení poplatku za svoz odpadu vznikne. Zastupitelstvo obce
schválilo pro rok 2008 cenu pro poplatníka ve výši 400,00 Kč. Jedná se
o navýšení o 30,00 Kč na osobu za rok. Poplatek je stanoven v souladu
s obecně platnou vyhláškou č. 4/2005 a novelou této vyhlášky č. 3/2007.
Poplatníkem se rozumí:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může
být poplatek odveden společným zástupcem
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou
povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu.
Ostatní poplatky zůstávají pro rok 2008 beze změny. Připomínáme, že
všechny poplatky jsou splatné do konce měsíce dubna.
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Navýšení sběrných míst pro tříděný odpad
Vzhledem k tomu, že se dosavadní množství kontejnerů na tříděný odpad ukázalo
jako nedostatečné, bylo zastupitelstvem
obce rozhodnuto zřídit další místo pro jejich
umístění. Vzhledem k poloze stávajících
kontejnerů, bylo zvoleno místo na ulici Sokolské, čímž bylo zároveň dosaženo přiblížení k občanům z druhé části obce. Opět
připomínáme, že je nutno odpad, u kterého
je to možné, před jeho vhozením do kontejneru co nejvíce sešlapat, případně složit
a pod. Týká se to zejména plastových lahví
a papírového odpadu.

Informace pro uživatele mobilních telefonů
Jak jsme vás již dříve informovali, plánovala společnost Vodafone Czech
Republic a.s., dříve Oskar Mobil a.s., v katastru obce Němčičky výstavbu vysílací stanice pro mobilní telefony. V průběhu podzimu jsme zaznamenali,
že stožár byl postaven a že vysílač je v provozu. Z dosavadních náhodných
informací od občanů se jeví, že signál je i pro naši obec dostatečný.
Varování pro majitele mobilních telefonů
Protože podvodníků, kteří se chtějí nějakým způsobem, a to zejména
na úkor důvěřivých občanů obohatit, je stále více, uveřejňujeme zde
informaci pro majitele mobilních telefonů, kterou jsme již dříve umístili do
aktualit na webové stránky obce.
„Může se Vám stát, že Vám někdo zavolá na mobil a představí se jako
„PROVIDER“ Vodafone, T-Mobile nebo O2 a pak Vás požádá o vyťukání
kódu 09 a vysvětlí, že jde o ověření správné funkce telefonu. Podvodníci
tak získají k dispozici prostředky, díky kterým spolu se zadaným kódem
přečtou Vaši SIM kartu a pak si vytvoří její kopii s Vaším číslem a veškerá
jejich volání budete mít v účtu Vy. Současně se objevuje i vir, který zničí
SIM kartu a poškodí telefon. Tento vir poznáte tak, že se Vám jako příchozí
hovor zobrazí na displeji „A“, „C“ nebo „E“. Rada zní „hovory nezvedat“
a v případě, že Vás někdo požádá o zadání kódu, okamžitě zavěsit.“
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Značení ulic
Názvy ulic byly v naší obci
vytvořeny zejména z důvodu
zavedení počítačové techniky na obecním úřadě, již před
několika lety. Protože faktické
označení ulic v terénu s sebou
neslo v dané době tu negativní stránku, že by bylo nutno
připevnit tabulky s označením
ulic většinou na soukromé objekty, nebyla vůle k praktickému
označení přistoupit. Současný
systém označení ulic, kdy téměř nejsou žádné objekty, na
kterých je značení umístěno, využívány, umožnil tento dluh napravit. Byl
zvolen systém, kdy bylo pro označení použito tabulek s názvy ulic, které
jsou umístěny buď na samostatných stojanech nebo na sloupech. Tento
systém umožňuje lehce se zorientovat již při příjezdu do obce a měl by splnit svůj účel hlavně při orientaci rychlé záchranné služby, doručování zásilek a pod. V neposlední řadě vkusně provedené tabulky ráz obce oživily.

Oprava hřbitova
V letošním roce byla dokončena oprava místního hřbitova, která byla započata opravou márnice, úpravou terénu před
vchodem, vytvořením parkovacích míst
a dokončena kompletní opravou obvodové
zdi, jež byla
zabezpečena
proti vlhnutí a
po celém obvodu opatřena
ochranným oplechováním. Na akci byla Krajským úřadem v Brně poskytnuta dotace ve
výši 158 000,00 Kč. Celková cena za opravu
byla uhrazena ve výši 435 287,00 Kč.
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Czech POINT
Naše obec se zařadila mezi obecní úřady, které od
1.1.2008, v souladu se z.č. 365/2000 Sb. a jeho novelou
a na základě vyhl. č. 260/2007, budou vydávat žadatelům ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy. Vydávání
ověřených výstupů je umožněno díky terminálům Czech POINT. Czech
POINT je asistované místo pro komunikaci občana s veřejnou správou
a umožňuje zajišťovat ověřené výstupy z Obchodního rejstříku, Katastru
nemovitostí, Živnostenského rejstříku a Rejstříku trestů.
Co poskytuje Czech POINT a jaká je výše poplatků
Czech POINT v současné době poskytuje čtyři druhy výstupů. To znamená, že každý, kdo zaplatí příslušný poplatek na místě Czech POINT, může
požádat o následující:
1. Výpis z Katastru nemovitostí.
O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí
znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Vydání první strany výpisu je
zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše
je zákonem omezena na 50,- Kč. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo
číslo popisné, jedná-li se o stavbu. I v tomto případě je ověřený výstup zpoplatněn stejně. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě,
že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících
se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě.
2. Výpis z Obchodního rejstříku.
O výpis z Obchodního rejstříku České republiky opět může požádat
anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní
organizace. I zde je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou, jejíž
maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na
50,- Kč.
3. Výpis z Živnostenského rejstříku.
I v tomto případě může o výpis z Živnostenského rejstříku České republiky požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ
obchodní organizace. I v tomto případě je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč;
- 10 -

každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je
zákonem omezena na 50,- Kč.
4. Výpis z Rejstříku trestů.
Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném
znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis
týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně
vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis
z Rejstříku trestů vydán; tuto žádost úřad archivuje dle zákona. Osoba,
které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad
totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může
vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Od
1. 1. 2008 zatím není možné na pracovištích Czech POINT vydávat výpisy
zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě plné
moci.
V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z Rejstřík trestů elektronicky, zaplatí klient podle zákona za tento výpis 50,- Kč jako správní poplatek
úřadu za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů. Na
tento výpis se nevylepuje žádný kolek.
V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být manuálně zpracována na pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem podle §11 odst. 1 zákona č. 269/1994S. o Rejstříku trestů
v platném znění – tedy formou papírové žádosti. Systém Czech POINT
umožňuje vytisknout žadateli tuto papírovou žádost již předvyplněnou jeho
osobními údaji, které sdělil obsluze pracoviště Czech POINT. V tomto případě se neplatí správní poplatek úřadu, ale vylepí se kolek v hodnotě 50,Kč a žádost úřad pošle ke zpracování na Rejstřík trestů.
Na tyto služby jsme obdrželi prostřednictvím Krajského úřadu v Brně
účelovou dotaci ve výši 50 000,00 Kč. Dotace je účelově vázána na technické vybavení, jako je počítač včetně programů, monitor. Proto byla na
úřad zakoupena nová technika a stávající počítač bude předán do knihovny, čímž zajisté učiníme radost návštěvníkům knihovny, kteří užívají veřejný bezplatný internet, protože místo dosavadního jednoho počítače budou mít k dispozici počítače dva.

Úprava toku řeky Jevišovky
V letošním roce dojde k úpravě koryta vodního toku řeky Jevišovky. Úprava má za cíl stabilizovat koryto toku a tím ochránit obyvatelstvo
a majetek před povodněmi. V rámci úpravy budou odtěženy nánosy
a odstraněny nátrže břehů toku. Budou vymýceny porosty, které v úpravě
překáží. Na tyto úpravy bylo odborem životního prostředí vydáno společ- 11 -

nosti, Povodí Moravy, státní podnik, Brno, která má uvedený majetek ve
své správě, rozhodnutí-stavební povolení.

Mikuláš
Ani v loňském roce nebyla porušena
tradice, kdy Mikuláš spolu s anděly a čerty
obcházeli i naši obec a spravedlivě nadělovali. Se setměním se po obci začaly ozývat
zvuky, které neomylně všem dětem dávaly
najevo, že se každým okamžikem může za
jejich dveřmi objevit Mikuláš, doprovázený
jedním nebo více anděly a čerty. V tu chvíli
se i těm největším hrdinům, kteří den předtím
nebo dokonce ještě i dopoledne, dávali všem
ve svém okolí najevo, že se jim nic nemůže
stát, tajil dech a rychle zpytovali své svědomí s očekáváním jak to všechno dopadne. V
některých případech probíhala návštěva bez
problémů a po básničce nebo písničce, byly
děti příjemně odměněny. Někdy to bylo ale
jen o vlásek, aby si čert někoho neodnesl s
sebou. Protože se ale ani v loňském roce
neobjevila žádná zpráva, že by někoho čerti
odnesli, opět se zřejmě podařilo i těm největším zlobivcům Mikuláše přesvědčit, že
od nynějška bude všechno jinak.

Mateřská škola
Zaměstnanci Mateřské školy v čele s ředitelkou školy připravili jako každým rokem pro děti, navštěvující mateřskou školu v naší obci, spoustu akcí,
kterých se většinou mohli účastnit nejen rodiče dětí, ale i další příznivci školy.
V dubnu loňského roku se uskutečnila pro veřejnost výstavka čarodějnic a
strašidel, které vyrobili rodiče s dětmi. V tomtéž měsíci byl zápis dětí do MŠ
pro rok 2007/2008. V květnu se vypravily děti do Znojma, kde si mimo jiné
prohlédly znojemské podzemí. Dále navštívily mateřskou školu v sousedním
Únanově, kde zároveň zhlédly divadelní představení. S příchodem teplejších
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měsíců se aktivity školy znásobily, takže počátkem června škola uskutečnila
akci nazvanou Veselé dopoledne ke dni
dětí, následoval výlet do Rudlic, plnění
Bobříka odvahy s přespáním v MŠ, vystoupení na Den seniorů a rozloučení
s předškoláky. Po prázdninách byly
děti přivítány na slavnostním zahájení
školního roku. Následoval sběr papíru,
kdy se dětem spolu s rodiči podařilo
shromáždit úctyhodných 503 kg. Dále proběhl sběr kaštanů, jako pomoc
zvířátkům v zimě. V říjnu pak byla prodejní výstavka p. Šalamounové z
Únanova a společné odpoledne
s rodiči, kde byly vyřezávány z dýní
strašidýlka. Dále nesmíme zapomenout na Andělské odpoledne a na Kočárkový den. Ke konci roku samozřejmě nemohl chybět Mikuláš a Vánoční
besídka. Ve školním roce 2007/2008
navštěvuje mateřskou školu celkem
14 dětí, z toho je 10 děvčat a 4 chlapci.
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Domov pro seniory
„Rotunda Nanebevzetí Panny Marie“
Oprava rotundy byla dokončena k 30. 11. 2007 a od tohoto období
slouží veřejnosti k církevním obřadům.
Prodloužení termínu dokončení oprav bylo zapříčiněno havarijním
stavem omítek, kdy bylo potřeba část omítek odstranit až na kameny,
řádně nechat vyschnout a omítnout sanační omítkou (omítka proti vlhkosti). Celkové náklady na opravu rotundy činily téměř 2 mil. Kč.
Na konci roku 2007 byla zahájena a v dalším období bude pokračovat
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obnova zámeckého parku. Jedná se především o ořez popřípadě kácení
stromů. Veškeré práce jsou a budou prováděny na základě stanoviska
Odboru památkové péče Městského úřadu Znojmo a následném vydáním povolení OÚ Plaveč. Rychlost obnovy bude záviset na možnosti finančních prostředků, které na tuto činnost budeme moci vyčlenit.
V roce 2008 bude provedena celková rekonstrukce budovy „Podzámčí“, kde vzniknou jedno až dvou lůžkové pokoje se sociálním zařízením
pro seniory. Finanční náklady budou činit více jak 6 mil.Kč.
Na jaře roku 2008 chystáme ještě opravení uložení zvonů a provést
elektrický pohon zvonů.“
Příspěvek poskytl ředitel Domova pro seniory Plaveč, Ing. František Vybíral.

Návod na použití českého zdravotnictví v roce 2008
V letošním roce nás všechny kromě ostatních změn pravděpodobně nejvíce zasáhnou změny ve zdravotnictví. Odkaz na kompletní příručku, kterou
vydalo ministerstvo vnitra, jsme umístili na webové stránky obce, internetová
adresa je http://www.mzcr.cz/data/c2878/lib/BROZURA_MZCR_small.pdf.

Omalovánky
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Vyluštěte si křížovky
Historická platidla X.
ESPADIN - Označení pro stříbrnou portugalskou minci, kterou vydal
Alfons V. u příležitosti ... (tajenka) po dobytí Fezu. Dál se tak nazývá
i portugalská zlatá mince z konce 15. století, kterou razil Jan II.

VODOROVNĚ: A. Malá flétna; radiolokátor; balkánský smrk. - B. Ženské
jméno; členka rodiny; stará zbraň; otáčivá část motoru. - C. Stolní hra; trhací
nálož; popravčí; srbská čepice; SPZ Karviné. - D. Osidla; parková květina;
skrýš jezevce; čirá tekutina; infekční nemoc. - E. Čaj; skupenství vody; antilopa; bezhrbý velbloud; kolejnice (obecně). - F. Tajenka. - G. Druh hlodavce;
rozměr; příbuzná; záliba (zastarale); SPZ Tábora. - H. Pramáti; roční období;
silná černá káva; okenní závěs; remíza. - I. Předložka; papoušek; bicykly;
studený jadranský vítr; nicka. - J. Tramvaj (hovorově); hudební nástroj; chemické sloučeniny; vodní tok. - K. Stepní rys; cvičební úbor; tropická step.
SVISLE: 1. Letec; tažné zvíře. - 2. Indián; bělehradský vrch. - 3. Druh
lososa; druh ořechů; druh tabáku. - 4. Osobní zájmeno; druh nápoje; ženské
jméno. - 5. Solmizační slabika; moře na Měsíci; druh opice. - 6. Pučálkovic
žirafa; otvor; zajisté. - 7. Úder; psací potřeba; sedlina. - 8. Lovkyně ústřic; Zolův román; české město. - 9. Rusky „ano“; ohrada z kůlů; stará stříbrná mince. - 10. Akvarijní ryba; vodní tok; značka křemíku. - 11. Setnina; hadr (řídce); strana. - 12. Pramáti; kaz; sportovní hra. - 13. Řecké písmeno; pádová
otázka; Priamův syn. - 14. Parma zlatá; lahodný pokrm; pozdrav. - 15. Zemní
olej; číslovka; nový měsíc. - 16. Druh palmy; balóny; slepice (expresivně). 17. Zámotek z vláken; základní měřidlo. - 18. Papoušek; nápor choroby.
Řešení tajenky: Historická platidla X.
Pomůcka: bóra, ita, keta.
ZAVEDENÍ ŘÁDU MEČE
Zdroj: Křížovka na každý den, 16.3.
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Kuchařské recepty
Drobenkový tvarohový dort
Ingredience: 380 g hrubé mouky, 120 g krupicového cukru, 150 g
Hery, 1 větší vejce, 1/2 prášku do
pečiva
Náplň: 750 g měkkého tvarohu, 250 g krupicového cukru, 1,5
dl mléka, 1,5 dl rumu, 2 vejce, 1,5
balíčku vanilkového pudinku, 1,5 dl
oleje, rozinky, ořechy, kandované
ovoce
Postup přípravy:
Všechny přísady dáme do misky a zpracujeme na drobenku. 2/3
drobenky nasypeme do vymaštěné
dortové formy, polijeme náplní, uhladíme a povrch posypeme zbytkem
drobenky. Pečeme zvolna asi 45 minut. Necháme vychladit (nejlépe do
druhého dne) a krájíme na řezy.
Náplň: všechny přísady promícháme do hladké směsi a přidáme
rozinky, sekané ořechy a kandované ovoce (nemusí být).
Recept zaslala:
Vlasta Vencová, zdroj recepty.atlas.cz

Naložený Pepa
Potřebné ingredience: česnek 4 stroužky, cibule - 2 ks, grilovací
koření, tabasco, hermelín (pikantní) - 2 ks, sterilovaná paprika - 1
sklenice
Postup:
V oleji rozmícháme grilovací
koření. Hermelíny podélně rozkrojíme a potřeme prolisovaným česnekem. Cibuli nadrobno nasekáme
a rozdělíme na 5 dílů.
Na dno zavařovací sklenice rozložíme 1 díl cibule a nakrájenou
naloženou papriku, na papriku položíme hermelín a zakápneme tabascem.
Takto postup opakujeme dokud
nám vystačí suroviny.
Nezapomeňte vždy zakápnout
tabascem! Nakonec vše zalijeme
olejem s rozpuštěným grilovacím
kořením.
Láhev zakryjeme a uložíme na 5
dní do chladu.
Recept zaslal: Leoš Novák

Slovo starosty
Dovolte mi, abych závěrem popřál všem občanům vše nejlepší do nového roku a hlavně hodně zdraví a osobního štěstí. Jsem rád, že se oslavy
příchodu Nového roku obešly bez požárů a úrazů od zábavné pyrotechniky, protože zakoupit jdou stále nebezpečnější věci. Dále mi dovolte, abych
poděkoval všem, kteří se podíleli na úklidu místní rotundy, aby mohla být
na vánoční svátky již v plném provozu a také všem, kteří svými příspěvky
nebo fotodokumentací k vytvoření tohoto zpravodaje přispěli.
Zpracoval: Ing. Antonín Siruk, Schválil: Milan Worbis
Zaevidováno na MK ČR pod evidenčním č. MK ČR E 14868.
Grafická úprava a tisk: Vydavatelství Brázda - 608 709 602
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