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Po roce se vám opět dostává do rukou zpravodaj naší obce. V tomto pozměněném vydání se
vás budu snažit provést uplynulým obdobím tak,
jak plynulo od loňských voleb až po tento předvánoční čas. Snažil jsem se zachytit vše podstatné
a podat vám v nezkreslené formě vše, co různým
způsobem ovlivňuje chod obce.
Pro následující čtyřleté volebním období byli
zvoleni do obecního zastupitelstva tito občané
naší obce: Petr Beck, Ladislav Andorko, Ing. Ivana
Veselá, Zdislava Komendová, Mgr. Josef Kulhánek,
Milan Worbis a Marta Chvátalová. Takto zvolené
zastupitelstvo mezi sebou dále volilo starostu a
místostarostu obce.
Funkce starosty pro toto volební období je funkcí neuvolněného starosty. Rovněž i úřednice obecního úřadu pracuje v tomto volebním období na
zkrácený úvazek. Rozsáhlá agendu úřadu, která se
ovšem i při tomto úvazku musí zpracovat, je tedy
zvládána v odpoledních, večerních, víkendových
nebo jiných termínech. Stejně tak jsou kladeny i
vyšší nároky na neuvolněné zastupitele, tj. na jejich vyšší aktivitu při zajišťování jednotlivých, konkrétních úkolů.
Z těchto důvodů jste si museli zvyknout na pozměněné hodiny pro veřejnost a na další drobné
změny oproti rokům předešlým. Předpokládám,
že nejsme jedinou takto fungující obcí a že tyto
změny nejsou v neprospěch obce. Jsou obce, které
mají více obyvatel a které pracují tímto způsobem

a nikterak nejsou pozadu se svým chodem nebo
rozvojem. O práci obecního úřadu se vás snažíme informovat pomocí našich webových stránek
a informacemi na úřední desce. Ten, kdo má pocit, že jsou informace nedostatečné, a má zájem
o více informací, zejména informací pravdivých, si
na úřad cestu najde. Těchto občanů si vážím a rád
s nimi proberu téma jejich zájmu.
Obec Plaveč má v současné době 440 obyvatel.
Během roku se odstěhovali tři občané a přihlásilo
se 8 občanů. V letošním roce se narodily čtyři děti
a zemřelo 12 občanů. Nejstarším občanem s trvalým pobytem je paní Emilie Kozáková, která nedávno oslavila 100 let. V obci máme funkční poštovní úřad, prodejnu potravin, mateřskou školu a
domov pro seniory.

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE (VPP) A DALŠÍ ČINNOSTI OBCE
PRÁCE NOVÉHO ZASTUPITELSTVA ZAČALA V ZIMNÍM OBDOBÍ, KTERÉ S SEBOU PŘINÁŠÍ SVÉ STAROSTI.
Měli jsme pro loňskou zimu výhodu v tom, že úřad práce poprvé poskytl na uvedené období dva pracovníky na veřejně prospěšné práce. Tito pracovníci prováděli úklidové práce na veřejných prostranstvích, čistili keřovité porosty a uklízeli chodníky zapadané
sněhem. Tato činnost probíhala i o víkendech. Poprvé byla použita technika, tj., kartáč na zasněžené chodníky, která práci ulehčila.
Přesto bych chtěl poděkovat těm občanům, kteří obecní chodníky před svým domem vzali za své a pomohli s odklízením sněhu. Dva
pracovníci obce prováděli úklid dle svých možností a nemohou být v každé ulici první. Pro letošní rok máme do konce ledna, s možností
prodloužení do konce února 2012, přiděleny na veřejně prospěšné práce také dva pracovníky, kteří se budou o chodníky starat. Na zimní
údržbu vozovek jsme uzavřeli smlouvu s p. Markem z Únanova. Jako posypový materiál je používáno drcené kamenivo. Takto upravené
vozovky jsou pro nás lépe sjízdné, a proto budeme v letošním roce znovu využívat těchto služeb. V této souvislosti bych chtěl požádat
majitele vozidel, kteří parkují na místních komunikacích, na kterých dochází k úklidu sněhu, aby v době, kdy padá sníh a je nutné provést
úklid, byli ohleduplnější a své automobily přeparkovali.
V zimním období bylo vyhověno několika žádostem o prodej palivového dříví. Se správcem našich lesních porostů jsme prošli lokality, ve kterých by mohlo dojít k těžbě dřeva. Nejedná se o žádnou masivní těžbu, jako zde proběhla v uplynulých letech. Postupně
se však budeme snažit vyhovět dalším žádostem, byť v malém rozsahu. Pro letošní rok byl stanoven nový ceník za samovýrobu dřeva a
to na částku 490,- Kč/m3. Obec také zvažuje, zda palivové dřevo nenabídnout jednomu zájemci ve výběrovém řízení za nejvyšší nabídnutou cenu. Ohledně pracovníků na veřejně prospěšné práce (dále jen „VPP“) bych vám chtěl připomenout, že obec neovlivňuje, kdo
bude tyto práce vykonávat. Od letošního roku je totiž jednou z podmínek úřadu práce, aby uchazeč o zaměstnání na VPP nepracoval na
stejném místě dva roky zpět. Proto se vám může zdát, že často měníme pracovníky, nebo znovu nezaměstnáme občany, kteří se zde
objevovali v minulých letech. Je možné, že příští, a nebo další rok, budou u nás zaměstnáni pracovníci z okolních obcí.
Během roku jsme s pracovníky VPP provedli vyčištění strouhy nad hřbitovem, úpravy porostu na okraji hráze, na cestě do „Bažantnice“ a na kopci, kde v minulosti došlo k těžbě dřeva. Byly prováděny práce na úpravách veřejného prostranství a úpravy místních
komunikací. Pro urychlení a zjednodušení práce jsme zakoupili malotraktor na sečení trávy v hodnotě 79.990,- Kč. Na tento stroj jsme
obdrželi dotaci ve výši 52.000,- Kč z Energoregionu 2020. V současné době jsme na tento malotraktor dokoupili posypový vozík a řetězy
do sněhu.
Zpětně vás žádám o pochopení situace, kdy byli na obci dva, jeden nebo dokonce v jednom měsíci zde nebyl žádný pracovník.
V tomto případě nelze zvládnout úklid prostranství, sečení trávy a další práce najednou. Úřad práce nám sice poskytl dva pracovníky
v zimním období, ale ponechal nám jen dva pracovníky pro období letní, což byl rozdíl oproti letům předešlým. Tuto situaci jsme se
v době prázdnin rozhodli řešit nabídkou práce pro místní mládež, a to formou brigády. Celkem se u nás vystřídali čtyři brigádníci. Dva
brigádníci, kteří se hlavně podíleli na úpravě veřejných prostranství, a dvě brigádnice, které pomohly při výzdobě nového dětského
hřiště. Pro příští rok chceme tuto možnost brigády opět nabízet.
Ne vždy je práce pracovníků VPP provedena dle přání a požadavků občanů. Vyplývá to ze situace počtu pracovníků. Slýchám stále,
že dříve se to dělalo jinak. Já si myslím, že nejde o to, aby se dělaly věci stejně jako dříve. Proč to neudělat po svém, když to bude dobře
a ve prospěch všech? Rádi přivítáme připomínky občanů, jejich názory a třeba i pomoc.
Jedním z problémů, který provází práce na veřejných prostranstvích
je, kam s biologicky rozložitelným odpadem? Prozatím nám uprostřed
obce stále narůstá nehezká skládka těchto odpadů. Naše obec proto podepsala návrh smlouvy s kompostárnou v Únanově, kam bychom v budoucnu mohli tento odpad vyvážet. Svoz tohoto odpadu bude prováděn
s největší pravděpodobností turnusově v kontejnerech k tomu určených.
O přesném způsobu budete včas informováni.
Mezi práce pracovníků VPP také patří prostranství kolem a uvnitř
hřbitova. Tady se opět setkáváme s názory, že práce je provedena nedostatečně. Proto znovu připomínám, že rádi uvítáme pomoc při plnění
těchto úkolů. V prostoru hřbitova a kolem něj chceme na podnět některých občanů provést úpravu dřevin buď novou výsadbou, nebo ořezem
stávajících. Tento zásah budeme provádět pod dohledem zahradníka
z Městské zeleně Znojmo. V souvislosti s místním hřbitovem bylo opět
upozorněno na svévolné pobíhání psů v naší obci. Chci upozornit, že
pokud nebude podáno písemné upozornění s uvedením majitele psa
a osoby, která upozornění podává, nemůže obecní úřad dělat více, než
všeobecně upozornit všechny občany.
V měsíci červenci proběhl na hřišti u sokolovny již dvanáctý ročník
turnaje v malé kopané O pohár starosty obce. Letošního ročníku se zúčastnila tato mužstva: Plaveč, Únanov, Kravsko, Hospůdka u Koně,
H&M a Mlýn Culpovec. Vítězem se stalo družstvo Plavče, které tak zopakovalo výhru po dlouhých sedmi letech. Doufáme, že se příští rok
povede místním sportovcům, tak jako v roce letošním.
Na svém říjnovém zasedání zastupitelstvo obce rozhodlo, že společenská místnost v mateřské škole bude zapůjčována na soukromé akce.
Každý, kdo si pro tento účel místnost zapůjčí, uhradí příspěvek na provoz ve výši 500 Kč za den a je povinen dodržovat provozní řád místnosti.
Jako každý rok proběhl v naší obci svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. V letních měsících jsme měli problémy s ukládáním
odpadu kolem kontejnerů u hasičské zbrojnice. Odpad, který do těchto kontejnerů nepatří se různě povaloval v okolí autobusové zastávky, a
nebyla to hezká vizitka obce. Proto jsme se dohodli s majitelem pozemku a rozhodli se tyto nádoby přesunout do prostor za obchodem.
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INVESTIČNÍ AKCE
V uplynulém roce jsme se snažili o získání finančních prostředků na několik investičních akcí. Žádosti jsme podávali jak na dotace
z evropských fondů, tak na dotace státní, krajské a jedna žádost byla podána na dotace ze soukromých zdrojů. Nechali jsme vypracovat
jednoduchý projekt na obnovu víceúčelového hřiště u Sokolovny. Výše nákladů na tuto akci je asi 1,3 mil. korun. Žádost jsme podali
k nadaci ČEZ, kde výše dotace činila 100%, ale naše žádost nebyla akceptována. V současné době napomáháme k získání dotace a
možnému dofinancování uvedené akce na obnovu hřiště z programu SZIF (Státní zemědělský intervenční fond). Zde je možnost získání
dotace ve výši 85% částky z celkových nákladů.
Nechali jsme vypracovat projekt na úpravu veřejné zeleně v lokalitách ul. Pivovarská a „Pánův plac“ (od ulice Kamínka po dětské
hřiště u hlavní silnice). Zde by se náklady měly vyšplhat na částku 1,4 mil. Kč. Výše dotace je stanovena v rozmezí 75-90%. Momentálně
je podána žádost na MZE (ministerstvo zemědělství). Žádost byla akceptována a vyrozumění o přidělení nebo nepřidělení dotace se
máme dozvědět v druhé polovině ledna 2012. Při zpracování projektu jsme byli upozorněni na havarijní stav vrby u dětského hřiště.
Vrba vykazovala známky narušení cizopasnými houbami, které dle slov projektantky
znamenají konec životnosti tohoto stromu. Nezávisle na tom jsme toto upozornění obdrželi také od firmy p. Adámka z Višňové, který v obci prováděl práce na údržbě stromů.
Na základě těchto podnětů a umístění vrby u dětského hřiště, jsme se rozhodli tento
strom zlikvidovat. Do projektu úpravy veřejné zeleně jsme pak v těchto místech navrhli
výsadbu čtyř kusů nových okrasných vrb.
Slabinou v infrastruktuře obce je mimo jiné pohyb občanů od mostu směrem na ulici
Kamínka, ul. Pivovarskou a ke hřbitovu. Nechali jsme tedy zpracovat projekt od projekční kanceláře Ing. Pivničky ze Znojma na první etapu vybudování chodníku, a to na
pozemcích obce. Podali jsme žádost na odbor rozvoje venkova JmK Brno, kde je možné
získat maximální dotaci 200 tis. korun. Byla nám přiznána dotace ve výši 150 tis. korun,
která pokryje část celkových nákladů, které činí 394 tis. korun. První etapa chodníku je
momentálně ve výstavbě a bude dokončena do konce roku 2011.
Výstavba druhé etapy chodníku závisí na získání vhodného pozemku do vlastnictví
obce, nebo na provedení jiného technického řešení, než bude použito při první etapě.
Máme zájem na tom, aby bylo vše vyřešeno v následujícím roce.
Pro veřejnost a zároveň pro potřeby dětí z mateřské školky jsme
dokázali z vlastních finančních
zdrojů a vlastními silami vybudovat dětské hřiště na pozemku mezi mateřskou školou a obecním úřadem. Bohužel
v době výstavby hřiště nebyla vypsána žádná dotace, o kterou bychom mohli požádat na pokrytí třeba jen části nákladů.
Další třebíčská firma Energo Třebíč nám zpracovala energetický audit a následně projektovou dokumentaci na budovy mateřské školy a obecního úřadu.
Jedná se o zlepšení energetické náročnosti budovy, která spočívá v zateplení obvodového pláště, zateplení střechy a výměně otvorových prvků (okna, dveře). Výše
uznatelných nákladů na tyto dvě akce je 1,2 mil. korun a lze získat dotaci ve výši
70 - 100%. V současné době se zpracovává žádost, která bude podána na začátku
příštího roku.
Kvalita místních komunikací není v nejlepším stavu, a prozatím jsou tyto udržovány pouze zásypem, a to asfaltovým recyklátem. Kvalitní oprava komunikací
však závisí na další, pro naši obec největší, investiční akci, kterou je vybudování
splaškové kanalizace. Vybudování splaškové kanalizace závisí na intenzifikaci čistírny odpadních vod v Únanově, kam bude naše kanalizace vyústěna. Proto byla již
v minulosti podána společná žádost o dotaci pro tyto dvě akce pod záštitou Zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko (dále jen „svazek“), kterého
je naše obec členem. Žádost byla podána v roce 2010, na základě vyhlášené výzvy
SFŽP (státní fond životního prostředí), která obsahovala podmínky stanovené programem OPŽP (operační
program životního prostředí), které byly konečně
pro naši obec splnitelné. Naše a s ní další žádosti, jsou uloženy v tak zvaném zásobníku, který čeká na rozdělení dotací. Nicméně bez ohledu na zásobník jsme
v lednu podali žádost i na MZE (ministerstvo zemědělství). Naše žádost nebyla přijata z důvodu vysokých nákladů na uvedenou akci s ohledem na počet
obyvatel. V březnu 2011 jsme se odvolali s ohledem na přihlédnutí k potřebám
domova pro seniory, a do dnešního dne nám nebyla zaslána odpověď. Začátkem listopadu byl „svazek“ vyzván k doplnění dotazníku o připravenosti akce
podané na SFŽP a případnému zájmu či nezájmu akci realizovat. Tento dotazník
měl být odeslán do 20. listopadu 2011. Dotazník byl včas odeslán s oznámením zájmu společný projekt uskutečnit. Je to prozatím poslední a nejdůležitější
krok, který nám může pomoci k realizaci výstavby kanalizace.

3

BILANCE HOSPODAŘENÍ 2011
Obec Plaveč hospodaří s příjmy z daní, z vlastních příjmů a transferů (dotací). Již v roce 2010 byl znát pokles příjmů z daní do rozpočtu obcí. V roce 2011 klesl podíl daní do rozpočtů obcí téměř o 30%. Rok 2010 byl ukončen nesplacením částky ve výši 947 716,07
Kč. Tato částka vznikla neuhrazením posledních faktur za dodavatelské práce na akci „Výstavba inženýrských sítí v ul. Pivovarská.“ S dodavatelem prací byly dohodnuty splátky a dluh byl uhrazen k 30.5.2011. Celkové vynaložené náklady na tuto akci činily 7.146 428,41 Kč.
Vzhledem k výše uvedenému poklesu příjmů do rozpočtu, si obec půjčila finanční prostředky, tj., provozní úvěr ve výši 250 000,00 Kč,
z kterého byl hrazen částečně provoz mateřské školy a dále byla vyplacena funkční odměna bývalému starostovi. Povinnost vyplacení
této odměny vyplývá ze zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění. Úvěr bude dle smlouvy splacen do července roku
2012. V letošním roce byly výdaje obce převážně investičního charakteru; tj., výstavba inženýrských sítí v ul. Pivovarská, nákup pozemků
do vlastnictví obce ve výši 105 000,00 Kč, dále výstavba dětského hřiště u MŠ ve výši 54 749,03 Kč, nákup hracích prvků ve výši 83 895,00
Kč, energetický audit budovy MŠ a OÚ ve výši 78 000,00 Kč, nákup techniky, tj. malotraktoru ve výši 79 990,00 Kč, vybudování chodníku
směrem na Mikulovice I. etapa - předpokládané náklady v roce 2011 budou 394000,00 Kč, pořízení změny územního plánu a nového
územního plánu, aktualizace povodňového plánu obce, dále platby za běžné opravy, např. opravy místních komunikací, jejich údržba
a materiál, úhrada provozu mateřské školy ve výši 437 000,00 Kč, opravy veřejného osvětlení ve výši 88 581,00 Kč, úhrada elektrické
energie, svoz nebezpečného odpadu ve výši 5 650,00 Kč, velkoobjemového odpadu ve výši 12800,00 Kč, komunálního odpadu ve výši
298 829,00 Kč, dále byly např. poskytnuty finanční neinvestiční i investiční příspěvky na žáky navštěvující ZŠ Mikulovice ve výši 189 909,00 Kč.
Do svého rozpočtu obec přijala dotace poskytnuté úřadem práce na pracovníky veřejně prospěšných prací ve výši 189 990,00 Kč,
dále dotaci na vybudování chodníku směrem na Mikulovice ve výši 150 000,00 Kč, finanční dar od Energoregionu 2020 na pořízení
komunální techniky ve výši 52 000,00 Kč a provozní dotaci poskytnutou Krajským úřadem v Brně ve výši 109 700,00 Kč.
Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2011 v Kč

Třída l – daňové příjmy
Třída 2 – nedaňové příjmy
Třída 3 – kapitálové příjmy
Třída 4 – přijaté transfery
PŘÍJMY CELKEM
Třída 5 – běžné výdaje
Třída 6 – kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM
Financování 8115
Rozpočet obce na rok 2011

Schválený rozpočet
4144900
164400
187100
185900
4682300
3383500
1837800
5221300
539000

Upravený rozpočet
4304000
170400
356700
356100
5187200
3652400
1730600
5383000
195800

Plnění k 30.9.2011
3109545
115890,38
239022
220640
3685097,38
2502323,31
1267599,10
3769922,41
84825,03

zveřejněn: 5.3.2011
schválen: 22.3.2011
Výše rozpočtu v Kč:
příjmy: 4 682 300,00
zapojení zůstatku z minulých let: 539 000,00
Výdaje: 5 221 300,00
Rozpočet schodkový.
Rozpočtové provizorium schváleno: 22.11.2010/2/2010/5.

Rozšíření majetku obce o nedokončené investiční akce:
Název nedokončené akce
Kč
Víceúčelové hřiště
112699,48
Přechod pro chodce
5000,00
Oprava komunikací po kanalizaci
24000,00
Obnova zeleně
18850,00
Projekt na zateplení budovy MŠ
55500,00
Projekt na zateplení budovy OÚ
22500,00
Výstavba chodníku směr na Mikulovice
13750,00
Výstavba kanalizace
1170590,00

účet
042010
042015
042021
042025

042027
042060

POZEMKY, STAVEBNÍ MÍSTA A ÚZEMNÍ PLÁN
Z finančních prostředků letošního rozpočtu obce se nám podařilo zakoupit pozemky v lokalitě Březí, určené na výstavbu rodinných
domů. V této lokalitě už tedy vlastníme pozemky na tři stavební místa a v současné době jednáme o získání dalších parcel. Než však
budou tato stavební místa nabídnuta k prodeji, musíme zajistit pro budoucí stavebníky možnost zásobování stavby. Momentálně je komunikace v ulici Březí ve stavu, který nevyhovuje zásobování stavby těžkými stroji. Také jsme během roku koupili pozemky, které obec
užívala jako komunikace a nebyly od majitelů dříve vykoupeny. Momentálně se zpracovává změna č. 2 územního plánu. Tato změna
se týká tří pozemků v ulici Kamínka, u kterých dojde ke změně využití pozemků z parkových ploch na stavební místa. Vzniknou tak dvě
stavební místa, která už mají své žadatele o koupi.
V měsíci říjnu zastupitelstvo obce schválilo pořízení nového územního plánu (dále jen ÚP) naší obce. Současný ÚP není schváleným
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platným ÚP v takové podobě, aby splňoval předepsaná kritéria. Proto i mnoho dalších obcí musí vypracovat nový ÚP do roku 2015. Pro
vyhotovení tohoto projektu byl ve výběrovém řízení vybrán Ing. Jaroslav Poláček ze Znojma. Budeme tedy zvažovat možné lokality pro
zapracování do tohoto projektu. Chci upozornit na fakt, že pokud budou do ÚP zahrnuty soukromé pozemky a označeny jako vhodné
pro výstavbu, neznamená to, že je obec povinna k těmto pozemkům vybudovat inženýrské sítě.
Petr Beck

ČINNOST SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PLAVEČ V ROCE 2011
Členové SDH Plaveč se podíleli na kulturním životě
obce a zúčastňovali se hasičských akcí v okolí.
Dvacátého šestého února uspořádali masopustní zábavu. Pochůzky po obci se zúčastnilo desek masek, které
doprovázela místní kapela, v níž účinkovali také členové sboru. Při večerní taneční zábavě, s tradičními zvyky
jako PASTÉŘ a POHŘBÍVÁNÍ BASY, účinkovala hudební
skupina KLAXON. Masopustní zábavy se zúčastnilo deset masek.
Sedmého května se konalo námětové cvičení
v Tvořihrázi, kterého se z 11. okrsku zúčastnily sbory sedmi obcí. Jednalo se o prověrku připravenosti a dálkovou
dopravu vody na vzdálenost 520m. Naše družstvo mělo problémy, protože vypověděl stroj a popraskaly nějaké hadice. Další akce se
naše jednotka zúčastnila dvacátého prvního května, kdy se v Němčičkách konalo cvičení 11. okrsku. Zúčastnilo se šest družstev mužů
a dvě mužstva žen. Nejúspěšnější bylo družstvo Výrovic, které zvítězilo. Družstvo mužů SDH Plaveč obsadilo 5. místo, družstvo žen bylo
druhé.
Pátého července jsme se zúčastnili v Jevišovicích soutěže O pohár starosty. Z patnácti družstev mužů se naše družstvo umístilo na
předposledním čtrnáctém místě- což byl celkem úspěch, protože jsme soutěžili s náhradním, slabším strojem. Nevedlo se ani našim
ženám, které se z pěti družstev umístily až na posledním místě.
Šestého srpna jsme se zúčastnili soutěže O pohár starosty obce Žerotice. Ze šestnácti družstev naši muži obsadili až poslední místo,
družstvo našich žen bylo ze sedmi zúčastněných rovněž poslední. Problémem opět byla „mašina“. Na tuto akci nás přišel podpořit i starosta Petr Beck.
Výbor SDH Plaveč

CO SE DĚJE V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Po celý školní rok se snažíme zpříjemňovat dětem pobyt v mateřské školce zajímavými
akcemi. Máme vypracovaný školní vzdělávací program a téměř každý týden pracujeme dle
témat různého obsahu. Ale vraťme se na začátek roku.
Od ledna do července 2011 docházelo do MŠ 15 dětí, z toho 4 děvčata a 11 chlapců.
V průběhu roku pořádáme pro děti, rodiče i veřejnost spoustu akcí. Mimo to spolupracuje
naše mateřské škola i s místním Domovem pro seniory, kde děti svými vystoupeními a dárečky zpříjemňují seniorům podzim života.
Z akcí MŠ vybíráme např.: Pravidelné výstavy dětských prací, divadelní představení ve
Znojmě, masopustní rej po vesnici, Puzzliádu, návštěvy solné jeskyně, sběr papírů, Kouzelnickou školu čarodějů a čarodějek, focení dětí k různým příležitostem, besídka ke Dni matek,
výlet do Němčičech, Bobříka odvahy- přespání dětí ve školce a na konci školního roku loučení s předškoláky. Letos odešli do ZŠ Mikulovice 3 děti.
Z důvodu rekonstrukce osvětlení třídy a malování byl provoz MŠ o hlavních prázdninách uzavřen.
V září nastoupili do MŠ 3 nové děti, takže počet dětí zůstal stejný jako v předcházejících školním roce.
Z akcí v letošním školním roce máme za sebou velmi zdařilou akci s dětmi a jejich rodiči- Dýňovou stezku, která se pravidelně koná
v podzimních odpoledních hodinách. Do MŠ přijel koncem září kouzelník, každý pátek jezdíme do solné jeskyně.
V říjnu v MŠ proběhl týden zdravého mlsání, jehož součástí byla návštěva Zdravé výživy a Voňavého krámu ve Znojmě.
V listopadu plánujeme s dětmi a jejich rodiči Drakiádu, prodejní výstavku chráněných dílen, barevný týden v MŠ, děti se budou podílet na podzimní výzdobě Domova pro seniory.
V zimních měsících plánujeme Mikulášskou nadílku v místní obnovené rotundě, vyrobíme vánoční přáníčka pro seniory, kterým vánoční čas zpříjemníme pásmem koled, básní, písniček a tanečků.
V naší mateřské škole se věnuje velká pozornost prevenci řečových vad u dětí. Pravidelně probíhají logopedické chvilky.
Tento kalendářní rok zakončíme tradičním posezením u vánočního stromečku a tímto přejeme dětem, rodičům a všem spoluobčanům do dalšího roku pevné zdraví, hodně
štěstí a hodně rodinných i pracovnách úspěchů.
Poděkování:
Děkujeme panu starostovi Petru Beckovi, který svým aktivním přístupem umožnil
realizaci dětského hřiště u MŠ.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Plaveč.
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DOMOV PRO SENIORY PLAVEČ
V rámci zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb byla v roce 2011 realizována
celková rekonstrukce „Hlavní budovy“. Zajistila se tímto mimo jiné i bezbariérovost celého
objektu pro uživatele sociální služby „Domov se zvláštním režimem“. Při této rekonstrukci se zredukoval počet vícelůžkových pokojů, ze kterých se stavebními úpravami zřídily pokoje dvojlůžkové. Tímto se snížila ubytovací kapacita u sociální služby „Domov se
zvláštním režimem“ z 62 míst na 52 míst (ubytovací kapacita u sociální služby „Domov
pro seniory“ činí i nadále 21 míst). Došlo k celkovému zkvalitnění ubytovacího prostředí
a komfortu, který je již srovnatelný na všech třech budovách Domova pro seniory Plaveč
pro všechny jeho uživatele. Dále se realizovala výměna všech rozvodů včetně instalace
nového moderního komunikačního systému, výměna oken, rekonstrukce nádvoří a další stavební úpravy v takovém rozsahu, ve kterém
proběhly v minulosti cca až před padesáti lety.
Rekonstrukce se projevila i úpravou přilehlého okolí „Hlavní budovy“. V parku se instalovalo nové osvětlení v podobě luceren. Chodníky byly nově vydlážděny a jsou již po
celém obvodu budovy včetně nově vybudovaného posezení u jezírka. Celkové náklady
rekonstrukce činily 37,5 mil. Kč. Slavnostní kolaudace proběhla dne 5. 12. 2011 za účasti
hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška.
V Domově pro seniory Plaveč je v současné době zaměstnáno 27 občanů obce Plaveč.
Nabízíme ve své doplňkové činnosti možnost pravidelného odběru obědů obyvatelům
Plavče. Spolupracujeme mj. s Mateřskou školou Plaveč, Obecním úřadem Plaveč a Základní školou Mikulovice, kterým tímto děkujeme za aktivity realizované v tomto roce a těšíme
se na další společnou práci v následujícím roce 2012.
DPS Plaveč

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL PLAVEČ
Na začátku letošního roku jsme se sešli na výroční členské schůzi , která se konala v budově sokolovny. Sejít v plném počtu padesáti
členů se nám nepodařilo , ale příjemným překvapením byla účast mládeže. Na programu byla volba výboru , hospodaření a hodnocení
proběhlých akcí. Dále jsme se zaměřili na plánování dalších možností naší členské sokolské základny.
V masopustním období jsme pořádali dětský karneval s tombolou a bohatým programem, který byl doprovázen živou hudbou
a přilákal tak mnoho přespolních návštěvníků.V době jara každoročně plánujeme pochod na Lapikus.I letos počasí přálo a skupina
dospělých s dětmi vyšlápla do plavečského okolí zříceniny Lapikus a připomnělo si dávnou historii tohoto hradu a našich předků. Na
vytrvalce čekalo občerstvení a příjemné setkání se skupinou orlů s Únanova , kteří se k nám již tradičně přidávají.Na konci školního roku
slavíme svátek dětí na sokolském hřišti. I letos proběhl Den dětí plný her a soutěží. Přišli za námi po roce z kynologického klubu Ajax a
celé odpoledne si děti mohly doplňovat energii sladkými odměnami a občerstvením za své výkony.Závěr roku patří našemu tradičnímu
posvícení.
Letos se nám představilo sedmnáct párů což svědčí o velkém zájmu naší mládeže o to , aby naše tradice nezůstaly bez povšimnutí.
Vše vyvrcholilo poslední říjnovou neděli pod nazdobenou májí s živou hudbou. Tyto akce už zdomácněly , ale snažíme se i o nové jako
byla v loňském roce šipkovaná pro děti , opékání špekáčku v přírodě .Pořádali jsme i výlety do známe oblasti moravské Pálavy , které
nebudou určitě poslední. Pro ženy jsme umožnili seznámení s atraktivní Zumbou. Sokol je především sportovní tělovýchovná jednota a
toho se držíme. Pod naším křídlem již třetím rokem soutěží skupina pink-pongových nadšenců, kteří hrají městskou ligu. Na konci roku
pořádáme v sokolovně Štěpánský turnaj, na který srdečně všechny kdo mají zájem i tímto zveme.
Snažíme se naší obci nabídnout kulturní a společenské vyžití , ale také umožňujeme využití našich prostor k dalšímu organizování
jednorázových akcí. Prostory využívají milovníci vín, kteří se již druhým rokem sešli v sokolovně a připravili pro nás příjemné posezení
u ochutnávky.Dále se zde organizují plesy , zábavy a soukromé akce. Od podzimu je pronajatá místnost pro prostory kadeřnictví .
Budova byla proto nově vybavena vzdušným topením - Robury , které moderně vyhřívají tyto velké prostory. Dochází tedy k pravidelné
údržbě i v okolí sokolovny a hřiště, které láká stále více návštěvníků s dětmi k odpočinku a relaxaci. Hřiště chceme proto v nejbližší době
rekonstruovat podle moderních trendů. Zažádali jsme o finanční dotace, které by nám měly pokrýt z velké části tuto nemalou investici.
V současné době řešíme společně s obecním úřadem dofinancování tohoto záměru .
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem , kteří s námi pravidelně spolupracují . Obecnímu úřadu jež nás finančně podporuje , soukromým sponzorům a hlavně kolegům bez kterých bychom plánované akce nemohli uskutečnit. A hlavně vám občanům kteří nás svojí
účastí podněcujete k další práci. Přejeme všem pevné zdraví , štěstí a spokojenosti v novém roce 2012.
TJ Sokol Plaveč
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ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO SENIORY
V roce 2005 se malá skupinka přátel domluvila, že by bylo dobře rozhýbat kostru a svaly. Hlavně
na podzim v zimě a na jaře, kdy se nepracuje na zahrádkách a polích a tělo by mohlo ztuhnout. A tak
jsem byl požádán, abych vedl cvičení. Nebylo lehké dát dohromady hodinu cvičení a vymyslet nářadí
na cvičení. Ale za pomoci obecního úřadu, který propůjčil místnost, vybavil ji nábytkem a za pomoci
žen-cvičenek, které daly peníze na doplňky, svojí prací přispěly k tomu, že v listopadu 2005 jsme
začali. Ze začátku jsem improvizoval a jak plynuly dny a měsíce, jsme cvičení vypilovali tak, že
dnes jsme skupina cvičenců, na které jsem hrdý. Naše spolupráce nám trvá až podnes. Začali jsme
sedmou sezónu a celý kolektiv jsme ucelená parta. Součastně je nás 14 a všem nám cvičení dělá
potěšení a úlevu celému tělu. Děkuji cvičenkám za vzornou spolupráci a kázeň.
Vladimír Šušol

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ LAPIKUS PLAVEČ
Myslivecké sdružení Lapikus Plaveč
bylo založeno počátkem roku 2007. K výkonu práva myslivosti si sdružení pronajalo honitbu od Honebního společenstva
Plaveč o celkové výměře 722 ha. Počet zakládajících členů sdružení byl v počtu 14,
v součastné době má sdružení rovněž 14
členů.
Za dobu pětiletého trvání sdružení byla
provedena obnova mysliveckých zařízení
používaných jak k odlovu zvěře, tak i k přikrmování zvěře v zimním období.
Plánovanou lovnou zvěří v naší honitbě
je zvěř srnčí a zvěř černá- divočáci. Na roční

plán odlovu 28 kusů srnčí zvěře je v každém roce odloveno pouze 10 až 12 kusů,
zvěře černé se ročně uloví v průměru 10
kusů. Přibližně 8 až 10 kusů srnčí zvěře je
každý rok usmrceno dopravním prostředkem. Drobná zvěř- zajíc a bažant, není pro

TŘETÍ MÁJOVÁ OCHUTNÁVKA VÍN
První květnovou sobotu se uskutečnila v prostorách plavečské sokolovny
III. májová ochutnávka vín. I přesto, že ročník 2010, ze kterého většina vzorků
pocházela, nebyl pro vinohradníky vůbec příznivý, podařilo se organizátorům
akce zajistit celkem 108 vzorků vín, z toho 20 vzorků červených vín a 5 vzorků
vín typu rosé. Ve spolupráci s TJ Sokol Plaveč se tak podařilo navázat na krásnou
tradici, založenou Přemyslem Hudcem, která je jak pro pěstitele, tak výrobce i
milovníky vína svátkem, v rámci kterého mohou navzájem ochutnat a pochlubit se výsledky své celoroční práce.
Ve večerních hodinách byla vyhodnocena nejlepší vína v jednotlivých odrůdách a jejich výrobcům byly předány ceny a diplomy.
Šampiónem výstavy se stala odrůda Pálava 2010 Výběr z hroznů z Vinných sklepů
Lechovice, cenu za nejlepší víno místního vinaře si za Veltlínské Zelené 2009
Pozdní Sběr převzal Pavel Bureš. Další ročník se již pomalu začíná připravovat
a příznivci této akce si tak mohou do svých kalendářů zapsat datum 5. května
2012, kdy proběhne IV. ročník májové ochutnávky vín.
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malý počet již několik roků lovena. Hlavní
příčinou nízkých stavů drobné zvěře je
nevyhovující životní prostředí, nevhodné
hospodaření zemědělského podniku, kdy
většina honitby je oseta jednou plodinou a
nešetrné používání chemických prostředků. Většina odlovené zvěře je odprodána
za honitbu, k úhradě škod na lesních porostech a za nákup krmiva.
Na závěr našeho příspěvku by nás potěšil zájem mládeže o přírodu a myslivost,
jejich zapojení do řad členů mysliveckého
sdružení.
Výbor MS Lapikus Plaveč

ZÁVĚREM
Doufám , že jsem vám objasnil vše, co by vás zajímalo, že jsem nezapomněl na nic a nikoho, kdo by si v tomto zpravodaji zasloužil místo.
Pokud tomu tak je, dodatečně se omlouvám a doufám, že příště i vy občané naší obce přispějete svými názory a články do příštího zpravodaje, který bychom chtěli vydat v letních měsících. Jsem rád , že jste si udělali čas
a společně jsme se v hojném počtu sešli u našeho vánočního stromu, kde
jsme mohli zhlédnout vystoupení , které si pro vás připravily děti z Mateřské školy Plaveč, Základní školy Mikulovice, slečna Věra Plačková a pan
Milan Worbis.
Děkuji všem, kteří pro naši obec v tomto roce pracovali, nebo jinakk
pomohli. Děkuji zaměstnancům obce, příspěvkovým organizacím a všem
spolkům a jejich členům za činnost, kterou obohacují život v naší obci.
Chtěl bych vám jménem svým a jménem zastupitelstva obce popřát na konci starého a začátkem nového roku hodně zdraví, štěstí,
pracovních i osobních úspěchů. Přeji vám klidné vánoce a pohodový příchod nového roku, roku 2012.
Petr Beck

Zaevidováno na MK ČR pod evidenčním č. MK ČR E 14868.

