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Vážení spoluobčané,
rok 2015 je v plném proudu a je naší povinností ohlédnout se za uplynulým rokem. V jednotlivých
příspěvcích se dozvíte, jak probíhaly a byly financovány různé dotační projekty. Dozvíte se, jak pracovala zájmová sdružení v naší obci, a také vás seznámíme s plány pro letošní rok.

STROM ZNOJEMSKA
V nově vybudovaném parčíku se staly dominantou dva duby, které zde byly vysazeny za života barona
Vojtěcha Widmanna. Jejich jedinečnost a krásný vzrůst dal podnět paní Draze Trčkové a paní Martě Chvátalové, které jejich fotografie spolu s krátkým povídáním, přihlásily do soutěže Strom Znojemska 2014. Prosíme
všechny občany, kteří si myslí stejně jako my, že si tyto stromy titul Strom Znojemska zaslouží, aby hlasovali na
webových stránkách Národního parku Podyjí
(http://www.nppodyji.cz/modules/xoopspoll/pollresults.php?poll_id=10)

VOLBY 2014
Ve dnech 10. a 11. října 2014 se konaly volby do Zastupitelstva obcí a Senátu Parlamentu ČR (SPČR). Voleb do zastupitelstva naší obce se z celkového počtu 375 zúčastnilo 167 voličů, kteří odevzdali 162 platných
a 5 neplatných hlasovacích lístků. Všechny platné hlasy získalo jediné přihlášené sdružení „Plaveč 2014“.
Výsledky hlasování: Petr Beck 131, Zdislava Komendová 130, Ing. Ivana Veselá 103, Rudolf Chvátal 103, Dita
Becková 102, Bc. Dušan Koc 99 a Ladislav Andorko 82 hlasů. Takto zvolené zastupitelstvo na svém ustavujícím zasedání dne 4. 11. 2014 zvolilo do funkce neuvolněného starosty Petr Becka a do funkce neuvolněného místostarosty Rudolfa Chvátala.
Členové zastupitelstva obce Plaveč děkují všem za projevenou důvěru.
Prvního kola voleb do SPČR se účastnilo 136 voličů, kteří odevzdali 123 platných hlasů. Do druhého kola,
které se konalo ve dnech 17. a 18. října 2014, postoupili dva kandidáti s největším počtem platných hlasů,
a to Pavel Štohl a Jiří Němec. V druhém kole, kterého se v naší obci zúčastnilo 78 voličů, získali Jiří Němec
33 hlasů a Pavel Štohl 45 hlasů. Pavel Štohl nakonec získal celkově nejvíc hlasů a stal se senátorem za obvod
č. 54 – Znojemsko.

VZPOMÍNKA NA KRONIKÁŘKU
Dne 27.listopadu 2014 ve věku 93 let zemřela paní Milada Poláková. Byla místní kronikářkou a spoluautorkou knihy „Plaveč očima kronikářů“. Kronikářkou se stala v roce 1990. Jejím prvním úkolem bylo retrospektivně dopsat kroniku za roky 1979 až 1989, kdy nebyla kronika psána. Ve funkci kronikářky pokračovala
dalších devět let, tedy až do roku 1998. Sama napsala, že se pokusila zmapovat dvacet let života v Plavči,
která byla jejím domovem.
Poslední chvíle svého života prožívala v Plavči na Padělku. Při poslední naší návštěvě vzpomínala na
krásnou přírodu kolem Plavče. Vyprávěla o historii, kronice, o sportovních činnostech místního spolku Sokol, jejímž byla dlouholetou členkou. Dále vzpomenula na krásné mládí, které prožila na hájovnách v Plavči
a sv. Huberta v Tvořihrázi a také na krásné chvíle při cestách na poutě do Hlubokých Mašůvek, které vedly
krásnou krajinou přes místní potůčky. Ráda vzpomínala na rod Vojtěcha Widmanna a rod Schülerů. Hovořila
také o svých dětech, vnoučatech a pravnoučatech, které milovala.
Pohřeb paní Polákové se konal v kapličce v Plavči, kde se s ní přišli rozloučit nejen rodina a příbuzní, ale
také mnoho občanů z Plavče a okolí. Mši svatou sloužil děkan Jindřich Bartoš, který vyslovil tutéž větu, kterou si kronikářka kdysi zapsala: „ … mé žité křesťanství mi pomohlo k šťastnému a bohatému životu.“ Závěr
obohatil slovy: „Děkujeme za vše, co pro dobro obce udělala“.
Zapsala Marta Chvátalová

KANALIZACE
Jistě máte všichni v živé paměti výstavbu kanalizace a celý její průběh, který se neobešel bez zjevných
nedostatků a nepříjemností. Vše je ale za námi a nás všechny už čeká pouze poslední krok, kterým je připojení všech nemovitostí na nově vybudovanou síť.. Někteří občané už tak učinili. Podle údajů shromažďovaných na obecním úřadě se jedná doposud o 48% objektů. Těm, které napojení zatím čeká, připomínáme, že
informace jak postupovat a důležitost tohoto kroku jsme na informačním letáku roznesli do schránek všech
nemovitostí v Plavči. Pokud někdo tuto informaci nedostal, je možné si ji přečíst na úřední desce, na našich
webových stránkách, nebo přijít na obecní úřad , kde mu budou veškeré informace poskytnuty. Kanalizace, ale zejména její používání, naši obec posunuje opět o kousek výše na žebříčku občanské vybavenosti
obcí.
Je důležité, aby každý majitel nemovitosti provedl její napojení na veřejnou kanalizaci, pokud mu v tom
nebrání některé z kritérií uvedených v letáku. Termín pro napojení je zatím stanoven do konce měsíce května 2015, protože podle předběžných informací v měsíci červnu proběhne kontrola napojení a vyhodnocení
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zkušebního provozu. Abyste se vyhnuli následné kontrole napojení na kanalizaci, žádáme vás, abyste se
dostavili na obecní úřad s potvrzeným dokladem pracovníkem Vodárenské a.s o souhlasu k napojení. Na
obecním úřadě bude doklad okopírován a založen. Tím bude podmínka připojení splněna.
Budování kanalizace byla stavba velkého rozsahu a jako taková se neobejde bez následujících předem
nepředvídaných a skrytých závad. Proto prosíme občany, aby svoje poznatky, jako je například sedající vozovka po výkopech a podobně, oznámili na obecní úřad. Veškeré poznatky můžete sdělit osobně, telefonicky, elektronickou poštou nebo písemně. Co se k nám ale většinou nedostane je hra na tichou poštu, která
probíhá různě na ulicích a většinou tam i končí. Následné vyřízení reklamace má své náležitosti, a protože
jako obec nejsme přímým investorem této akce, musíme nejprve reklamaci oznámit hlavnímu investorovi,
kterým je svazek VaK Znojemsko. Ten následně předá reklamaci zhotoviteli celé akce. Od této chvíle běží
lhůta pro vyřízení reklamace. Nelze tedy očekávat, že druhý den po vašem oznámení nastoupí firma na odstranění závad. Děkujeme za pochopení a vstřícnost k tomuto problému.
Konečné vyúčtování celé akce vám zatím nemůžeme sdělit, protože se stále řeší změnové listy na práce,
které vyvstaly během stavby.

ÚPRAVA VEŘEJNÉ ZELENĚ - PÁNŮV PLAC
V uplynulém roce jsme zahájili a také ukončili dotační akci pod názvem „Úprava veřejné zeleně - Pánův plac“. Tato akce byla spolufinancována dotačním programem OPŽP. Stavbu projektovala a dozorovala
Ing. Jitka Vágnerová z Brna a samotné práce prováděla firma KAVYL z Mohelna. Tato akce byla rozdělena
na dvě části: „Pánův plac“ a „Lipová alej u hlavní cesty směrem ke hřbitovu a výsadba zeleně v ulici Pivovarská“. K této akci se pojí vybudování zpevněných cestiček v lokalitě „Pánův plac“ , které provedla firma Radek
Kalina z Plavče. Svépomocí jsme zde instalovali šest
kusů laviček, které by vám měly sloužit k odpočinku
v dnes již příjemném prostředí parčíku. V letošním roce
plánujeme osazení veřejného osvětlení podél cestičky
procházející parkem, tak aby bylo možné vyhnout se
pohybu po hlavní silnici v tomto nepříliš bezpečném
místě.
Náklady
Kč
Celkové náklady na akci
999.012,27
Dotace OPŽP
646.304,25
Vlastní náklady
352.708,02

LIPOVÉ STROMOŘADÍ U HŘBITOVA A OSTATNÍ DŘEVINY
V souvislostí s prováděním nové výsadby a obnovou zeleně v naší obci, tak je také zapotřebí redukovat počet dožilých a nevhodně vysazených
stromů. Jedněmi z těchto stromů se stává lipové
stromořadí u hlavní silnice směrem ke hřbitovu.
Havarijní stav stromů a možné nebezpečí na zdraví
a majetku druhých osob dal podnět k tomu, aby
obec jednala se Správou a údržbou silnic, příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ 70932581 (dále jen
SÚS), která má právo hospodaření k těmto pozemkům, o odstranění a ořezu těchto stromů. Následně na základě podané žádosti SÚS v roce 2012 bylo
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zahájeno správní řízení s posouzením stavu stromů, provedeným Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR,
Správou CHKO Pálava a Krajským střediskem Brno, Náměstí 32, 692 01 Mikulov (dále jen „agentura“). Věc je
nyní řešena Krajský úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3/5,
601 82 Brno. SÚS v rámci řízení nechala zpracovat znalecký posudek o zhodnocení stavu stromů, který je
k nahlédnutí zveřejněn na webových stránkách obce.
Dále se setkáváme se stromy různého typu a velikostí, které jsou v naší obci vhodně či nevhodně vysázeny občany obce. Některé tyto stromy už mají svoji historii. Přesto je ale nutné si uvědomit, že i tyto stromy
spadají do skupiny takových, kdy začnou ohrožovat svoje okolí a musí dojít k jejich odstraněni. Protože
jsou umístěny na pozemcích patřících obci, je v pravomoci obce s nimi nakládat. Až z nich vyrostou stromy
ohrožující bezpečnost, bude mít obec dokonce povinnost je na vlastní náklady odstranit. U těchto stromů
by obec mohla vyžadovat úhradu nákladů na jejich odstranění, ale většinou už se nenajde nikdo, kdo by
tuto úhradu zaplatil. Proto apelujeme na všechny občany, aby neprováděli výsadbu dřevin na obecních
pozemcích, ale pouze na svých zahrádkách a zahradách. To samozřejmě ale neznamená, že chceme občany
z rozhodování o výsadbě dřevin vyloučit. Pokud budete mít dojem, že by bylo vhodné na některém místě
výsadbu provést, sdělte nám váš návrh. My zajistíme posouzení vhodnosti a místa výsadby u odborníků
a následně provedeme realizaci.

NÁVŠTĚVA ZE SLOVENSKÉ PLAVČE
V loňském roce naši obec navštívila skupinka motorkářů ze slovenské obce Plaveč. Návštěva proběhla
za přítomnosti starosty obce a kronikářky. Návštěva
probíhala v prostorách společenské místnosti v budově Mateřské školy, kde byly předány starostovi naší
obce drobné předměty s motivy jejich obce, pozdrav
od starosty jejich obce a tričko s motivy jejich klubu.
Při asi dvouhodinovém setkání probíhal rozhovor na
různá témata o obou obcích, o jejich historii i současnosti, o sociálních poměrech a o plánech do budoucna. Návštěva byla zakončena krátkou procházkou v prostorách parku bývalého zámku s výkladem
historie, kterého se zhostila paní kronikářka. Dále jsme
společně navštívili místní rotundu, kde návštěvníci učinili
modlitbu za svého zesnulého kamaráda.
Rozloučení proběhlo v přátelském duchu a nešetřilo
se pozvánkami vyzývajícími ke vzájemným návštěvám
obou obcí.
Takže pokud někdo z vás pojede kolem Plavče
u Popradu, jistě se tam zastavte, žijí tam milí lidé, kteří vás
rádi uvidí a pozdraví se s vámi.

SOCHY
V loňském roce přešly do majetku obce sochy, které neměly svého majitele, a přitom od jejich zhotovení
neodmyslitelně do Plavče patří. Především se jedná o sochy Pařez se zbrojí, Sedící ženská postava s dítětem
a socha sv. Linharta, které jsou umístěny v prostorách zahrady bývalého zámku. Dále socha sv. Jana Nepomuckého u mostu a socha sv. Isidora, jejíž torzo je umístěno ve skladu místního úřadu.
Všechny sochy bychom chtěli nechat zrestaurovat a některé z nich umístit do prostor nového parčíku.
Další potom na jiná vhodná místa, aby u občanů a návštěvníků naší obce vyvolávaly zájem o historii naší
obce.
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POVODNĚ
Když už jsme nemuseli mít obavy z velké vody při jarním tání, tak nás řeka Jevišovka nečekaně překvapila
14. září 2014. Vlive dlouhodobých dešťů a protržené hráze rybníka na horním toku Jevišovky došlo ke zvýšení hladiny řeky takovým způsobem, že bylo nutné u některých nemovitostí vybudovat ochranné hráze
z pytlů s pískem. Došlo k zatopení několika zahrad, dvorků, rybníka a částečnému zatopení sklepů.
Ještě jednou děkujeme všem občanům, kteří se aktivně zapojili do pomoci majitelům postižených nemovitostí. Dále všem co poskytli techniku, pytle na písek a písek samotný. Vaše včasná pomoc ochránila
majetky vašich sousedů.
(Na obecním úřadě jsou uloženy pytle, které jste si nevyzvedli. Vyzvednout si je můžete po dohodě
s p. Chvátalem)

OPRAVY A VÝSTAVBA KOMUNIKACÍ A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Po výstavbě kanalizace jsme nechali opravit komunikace v ulicích Nová a Zahradní. Tyto opravy byly
plně hrazeny z rozpočtu obce. Pro letošní rok plánujeme opravu komunikace v ulici Padělek a dle možností ulici Zahradní. Pokud nebude v rozpočtu obce dostatek finančních prostředků, posune se oprava ul.
Zahradní na rok 2016. Opravy proběhnou ve stejném stylu jako ulice Nová a Hladov. Financovat nové asfaltové povrchy z rozpočtu obce je nemožné a finanční podpora z kraje nebo z evropských fondů na tyto
povrchy v současné době neexistuje.
V letošním roce nás ještě čeká vybudování prodloužení inženýrských sítí v ulici Březí ke dvěma novým
nemovitostem. Prodloužení této komunikace se plánuje do konce roku 2019.
Všichni víme, že místní komunikace nejsou v některých místech dost široké na to, aby byl umožněn
plynulý průjezd v obou směrech. Proto všechny prosíme, pokud parkujete svoje vozidla na ulici, snažte se
ponechat dostatečný průjezd pro ostatní. Rovněž neparkujte svoje vozidla blízko u výjezdů z jednotlivých
ulic, aby byl zajištěn plynulý a bezpečný provoz. Dále žádáme, aby jste neparkovali vaše vozy na travnatých
plochách, nejsou k parkování určeny.
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NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Od 1. 1. 2015 vešla v platnost nová Obecně závazná vyhláška Obce Plaveč o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. Obec
je nově povinna zajistit svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) a dále svoz kovového
odpadu. Kovovým odpadem se rozumí kovové obaly – plechovky.
V naší obci tedy bude umístěna navíc jedna nádoba, a to na každém svozovém stanovišti. Nádoba bude
určena pro kovové obaly. Vývoz je plánován jednou za dva měsíce. Kovové obaly bude nutné vhazovat do
nádoby vyprázdněné a čisté.
Na rok 2014 byla vypsána dotace z OPŽP na svoz a skladování biologicky rozložitelného odpadu (BRKO).
Naše obec oslovila společnost ENVIPARTNER, s.r.o., která nám připravila výběrové řízení a provedla kompletní zpracování výzvy od žádosti po závěrečnou zprávu. Dotace na nakládání s bioodpady byla schválena.
Dotační prostředky byly určeny na nákup svozového auta a hnědých kontejnerů na uvedené bioodpady
o objemu 240 a 120 litrů. Předpokládáme, že v měsíci březnu začneme nádoby na svoz na základě žádostí
občanům vydávat. Nádoby zůstanou majetkem obce. Od měsíce dubna zahájíme svoz BRKO v pravidelných intervalech. Z počátku bude interval měsíční, který bude následně možné upravit dle potřeby na
čtrnáctidenní. O výdeji nádob a zahájení svozu vás budeme informovat.
Dále jsme pro zkvalitnění služeb svozu odpadů opatřili, prozatím 70 kusů, žlutých nádob o objemu 120 l
na plasty. Předpokládáme, že občané, kteří vědí, že vyprodukují větší množství plastového odpadu, si tuto
nádobu na obci zapůjčí. Nádoby budou vyváženy jedenkrát za měsíc. Pokud víte, že byste nádobu na plast
nenaplnili, neobjednávejte si ji a odpad i nadále odkládejte do velkých kontejnerů, neboť platit za svoz
poloprázdných nádob se opět stává nerentabilní. Ještě podotýkáme, že se jedná o domovní odpad, nikoliv
o odpad vyprodukovaný z výdělečné činnosti.
Cílem těchto úprav je oddělit tříděný odpad
(BRKO, plast, papír kovové obaly), za který se platí
průměrně 400 Kč za jednu tunu, od komunálního
odpadu, za který se platí 1390 Kč za jednu tunu. Pokud docílíme snížení množství komunálního odpadu, můžeme uvažovat o snížení platby za svoz odpadu na jednoho občana.
Náklady
Celkové náklady na akci
Dotace OPŽP
Vlastní náklady

Kč
2876823,00
2589140,54
287682,46

Poslední poznámka k odpadům. V naší obci a v celém katastru obce se nenachází žádné místo, které by
sloužilo k ukládání odpadu v podobě stavební suti nebo výkopové zeminy. Proto upozorňujeme, že každý
kdo vyprodukuje takovýto odpad má povinnost jej zlikvidovat na skládce k tomu určené a ne na obecních
pozemcích a cestách.

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
Loňské setkání u vánočního stromu se uskutečnilo v budově sokolovny v Plavči z důvodu dlouhodobě
trvajícího sychravého počasí. Změna místa neměla vliv na vystoupení našich interpretů ani na návštěvnost.
Opět jsme se sešli v hojném počtu. Kdo chtěl, mohl se zdarma občerstvit upečeným štrúdlem, svařeným
vínem, nebo „pečeným“ čajem. Občerstvení pro vás bylo připraveno prostřednictvím obecního úřadu ve
spolupráci se zaměstnanci Domova pro seniory v Plavči a dobrovolnicemi z řad občanů. Všem moc děkujeme, stejně jako interpretům, kterými letos byly opět děti z Mateřské školy Plaveč pod vedením paní
ředitelky Divišové a paní učitelky Vlkové, děti ze Základní školy v Mikulovicích pod vedením paní učitelky
Vlčkové, sourozenci Daniel a Jakub Málkovi a pan Milan Worbis. Příjemným zpestřením byly prodejní stánky
s výrobky ze včelího vosku a s předměty s vánoční tématikou.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA PLAVEČ
Leden bývá v mateřské škole v duchu vzpomínek na Vánoce.
Děti s nadšením ukazují svým kamarádům hračky, které našly doma pod stromečkem.
Koncem ledna čekal našich pět předškoláků zápis do první třídy základní školy.
A děti se společně s rodiči pustily do vyrábění sněhuláka nejen z papíru.
V únoru šikovné maminky připravily pro děti v MŠ zdravý raut, na kterém děti mohly ochutnat např. domácí sýr, paštiku, halušky, pomazánky, müsli tyčinky a další dobroty, které zapíjely pravým šípkovým čajem.
Mateřskou školu také navštívilo divadlo s oblíbeným kamarádem krtečkem.
První jarní měsíc děti společně s rodiči sbíraly starý papír a textil.
Jedno odpoledne proběhlo další kolo oblíbené soutěže ve skládání puzzle a své triky a kouzla dětem přijel
ukázat pan kouzelník.
V dubnu se již tradičně připravujeme na velikonoční svátky a zdobíme prostory MŠ.
Velmi vydařenou akcí byl poslední den v tomto měsíci „Slet čarodějnic“, které měly tentokrát sraz v místním domově pro seniory.
V květnu děti popřály svým maminkám k svátku, předaly vlastnoručně vyrobený dárek a potěšily je svým
pásmem básní, písní a tanečků. Vystoupením a přáníčky děti potěšily i klienty v domově pro seniory. Radost
dětem udělaly pohádky divadelního spolku Šikulka.
V červnu čekal na děti „Den plný her“, na hřišti si mohly děti vyzkoušet kola, koloběžky, šlapací káry a trojkolky v rámci akce „Cykloden“, který zajistil obecní úřad.
Z dalšího divadelního představení v MŠ se děti dozvěděly, jak se polepšil vepřík.
Se slzou v oku jsme se rozloučili s našimi předškoláky a ti nejstatečnější přespali v MŠ v rámci akce „Bobřík
odvahy“.
Do nového školního roku 2014/2015 nastoupilo 20 dětí, z toho 11 chlapců a 9 dívek. V září opět proběhlo
logopedické vyšetření dětí a mateřská škola zavoněla jablíčkovou vůní, když si děti samy upekly jablkový
závin. Navštívilo nás opět divadlo Šikulka a děti s rodiči se zúčastnily dalšího kola sběrové soutěže.
Začátkem října jsme společně s klienty domova pro seniory vydlabali dýně
a s velkou chutí se pustili do plnění úkolů na dýňové stezce.
Jaképak by to bylo posvícení bez zpěvu a tance pod nazdobenou májou, ale hlavně – bez voňavého koláče, který si děti vlastnoručně nazdobily, upekly a s velkou chutí snědly.
S různými druhy povolání seznámil děti humornou formou kejklíř Čabík.
V rámci projektu „Babička a dědeček do školky“ navštěvuje pravidelně naši mateřskou školu klient z domova pro seniory pan Koval,který předčítá dětem před odpočinkem pohádky.
Měsíc listopad nabídl dětem výrobu ptačí budky společně s klienty domova pro seniory. Papírové budky
ozdobily interiér školy a tu opravdovou jsme připevnili za okno, takže děti po celou zimu mohou ptáčkům
sypat krmení.
S pomocí rodičů přiletěli do MŠ papíroví draci, prožili jsme barevný týden a těšili se na „Kouzelný kolotoč
pohádek“.
A prosinec? Tak v něm čekal děti Mikuláš s andělem a dvěma čerty, mikulášské vystoupení v místní kapli,
vánočně jsme ozdobili stromky na návsi, zahájili jsme advent písněmi, básněmi a koledami v místní sokolovně a zpříjemnili jsme předvánoční čas i klientům v domově pro seniory,kteří od dětí dostali i krásné
vánoční přáníčko.
Za zvuku koled si děti s rodiči vyrobily vánoční svícínek, a protože byly děti po celý rok hodné, nezapomněl na ně ani letos Ježíšek, který do MŠ přinesl velikou hromadu dárků.
Na žádost rodičů přijmeme od nového roku dvě další děti.
Závěrem bychom chtěli poděkovat našim sponzorům – MUDr. Šušolovi a Mgr. Falcové a panu Falcovi,
rodičům za finanční i materiální dary škole a zejména Obci Plaveč za finanční podporu, starostovi panu
Petru Beckovi za ochotu, vstřícnost a příkladnou spolupráci obecního úřadu a mateřské školy.
Kolektiv zaměstnanců mateřské školy
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DOMOV PRO SENIORY PLAVEČ
Domov pro seniory Plaveč je příspěvkovou organizací, jejíž zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Jako poskytovatelé pobytových sociálních služeb Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem spolupracujeme s odborníky a konzultanty České Alzheimerovské společnosti s cílem dalšího zvyšování kvality poskytovaných služeb. Zaměřujeme se především na podporu uživatelů v jejich přirozených aktivitách. Také
proto byla v prvním čtvrtletí roku 2014 vybudována nová kuchyňská linka a upraven prostor jídelny na
Hlavní budově tak, aby sloužil uživatelům služeb ke společným aktivitám, společnému trávení volného času
i jako příjemné místo určené k návštěvám blízkých osob.
Aktivně se účastníme „Komunitního plánování sociálních služeb Znojemska“ v oblasti zajištění sociálních služeb pro seniory. V této souvislosti se zde
dne 4. listopadu 2014 konala porada, kterou organizoval Městský úřad Znojmo, odbor sociálních věcí a zdravotnictví.
Dne 26. března 2014 navštívila zařízení dvojice radních Jihomoravského kraje, Mgr. Marek Šlapal (pověřen zabezpečováním samosprávných
úkolů v oblasti tvořené náplní činnosti odboru
sociálních věcí vyjma záležitostí rodinné politiky)
a Bohumila Beranová (pověřena zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti tvořené náplní činnosti odboru kultury a památkové péče v
záležitostech památkové péče, podpory a propagace živé kultury).
Společně s Mateřskou školou Plaveč pokračujeme ve výborné spolupráci v rámci tvorby „Plánu spolupráce na daný školní rok“. Společně vždy prokonzultujeme aktivity školského zařízení s tím, že vybereme
pro daný školní rok jednak aktivity, které se souběžně konají v zařízení sociálních služeb i ve škole (např.
oslava dne matek) a dále navrhujeme nové aktivity vhodné pro společné konání za účasti dětí a seniorů
(např. společné vyrábění ptačích budek na podzim). Zapojili jsme se do realizace projektu „Babička a dědeček do školky“, v rámci programu Celé Česko čte dětem® .
Máme zajištěnu aktivní spolupráci s „Dobrovolnickým centrem ADRA - Znojmo“, jejichž dobrovolníci
zde působí jako společníci především osamělých seniorů, se kterými tráví smysluplně volný čas, s klienty si
povídají, čtou časopisy a knihy, chodí na procházky, hrají hry, doprovází v budově, v parku zařízení a obci.
V roce 2014 zde proběhlo nově i vánoční zpívání. Dobrovolníky přijímáme celoročně. V případě zájmu o
dobrovolnickou činnost v Domově pro seniory Plaveč můžete kontaktovat Dobrovolnické centrum ADRA
Znojmo, Veselá 20, Znojmo, zdenka.severinova@adra.cz, tel.: 607 144 090.
Zaměstnanci tímto srdečně zvou širokou veřejnost a blízké osoby uživatelů sociálních služeb na den
otevřených dveří, který se uskuteční v areálu zařízení dne 14. června 2015 od 14:00 hod.
Vážíme si dlouhodobé spolupráce s Obecním
úřadem Plaveč, MŠ Plaveč, Sokolem Plaveč, ZŠ
Mikulovice a dobrovolníky DC ADRA. Za Domov
pro seniory Plaveč přeji všem občanům úspěšný
rok 2015.
Domov pro seniory Plaveč,
příspěvková organizace
Domov 1, 671 32 Plaveč, IČ 45671702
tel.: 515 252 250
Ing. František Vybíral, ředitel
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SOKOL PLAVEČ
Kulturní a sportovní akce za rok 2014
Rok 2014 jsme započali organizací Dětské karnevalu, kterého se zúčastnilo celkem 57 dětí. Ty předvedly, že kreativita jejich rodičů je veliká. Každá maska obdržela při vstupu dárkový balíček a pro děti byly
během nedělního odpoledne nachystány hry a bohatá tombola. K dovádění dětem hrála skupina KLAXON.
V minulém zpravodaji jsme zvali všechny spoluobčany Plavče na obnovení plavečské Velikonoční zábavy a akce to byla výborná. K tanci a poslechu hrála skupina KLAXON. Rodiny z Plavče dopomohly uspořádat
velkou tombolu, kterou jsme doplnili o velmi hodnotné ceny jako byl přelet nad Alpami, snídaně s Karlem
Gottem, sada odlehčených kol, vášnivý balíček pro dva a mnoho dalších. Hlavní cenou večera byl tablet.
A ani letos tomu nebude jinak! Chystáme pro Vás ještě větší program a znovu se budete moci těšit na hodnotné ceny. K tanci a poslechu bude hrát Duo Carrie. Budeme se na Vás těšit 4.4.2015 v sobotu od 20:00
v naší plavečské sokolovně. Nezapomeňte si vyznačit toto datum do svých kalendářů.
Organizačně jsme také pomáhali zajistit Pálení čarodějnic, kam jsme pozvali sdružení historického šermu Innominatus pod vedením Ondřeje Krejči z Plavče. První červnový den jsme zorganizovali již tradiční
Pochod na Lapikus, kde každý zúčastněný dostal památeční placku, kterou vytvořila rodina Bartesova.
O měsíc později se nám na rozdíl od roku 2013, kdy nám nepřálo počasí, podařil uspořádat Dětský
den na velkém hřišti v myslivně. Pro děti byla nachystána spousta atrakcí a her, které si mohli vyzkoušet
i jejich rodiče a prarodiče. Jako velké překvapení jsme přichystali zásah dobrovolných hasičů z Nového
Šaldorfa, kteří dorazili pod světelnými majáky přímo na hřiště. Děti si s rodiči mohly prozkoumat zásahový
vůz a vyzkoušet si zastříkat přímo z vodního děla. Své umění na akci předvedli i místní dobrovolní hasiči.
Se skupinou SHŠ Innominatus jsme se domluvili na uspořádání velké letní akce Historický den v Plavči,
který se konal poslední den prázdnin. Skupina si připravila dobové historické kostýmy, postavila velké stany, pod kterými pekla historické placky dle původní receptury, které mohl každý za dobrovolný příspěvek si
sám uvařit. Každý si mohl vyzkoušet střelbu z luku nebo si zkusit obléci pravou rytířskou výzbroj. SHŠ Innominatus pak předvedla během dne rytířské souboje, fakírské vystoupení a závěrem večera velkou ohňovou
show.
Poslední víkend v říjnu jsme zorganizovali již tradiční Plavečské posvícení, které se konalo ve dnech 25.
- 26. 10. 2014. Stárkování se ujal Rostislav Krutiš a Eva Sklenská, kteří úspěšně zvládli nelehkou misi, kterou
si na sebe vzali těsně před začátkem posvícení. Nakonec byla účast poměrně dobrá, občané Plavče vytvořili krásnou posvícenskou atmosféru a naštěstí se nám podařilo domluvit i pěkné počasí. Sobotní zábavu
obstaralo Duo Roman & Jarda Band. V neděli po vesnici doprovázel zavádělce dechový orchestr Amátéři z
Dobšic. Pouze na jednu věc bychom chtěli upozornit! Že stále více mladých ztrácí zájem o kulturní tradice
v obci. Chtěli bychom apelovat více na rodiče, aby mládež a děti k tradicím vedli, protože obec bez tradic
jako by nebyla.
Ani ve vánočním čase jsme nezaháleli. Na den svatého Mikuláše jsme společně s SDH Plaveč roznášeli
plavečským dětem dárkové balíčky, které pro ně nachystal OÚ Plaveč. Na den Setkání u vánočního stromku jsme zorganizovali menší jarmark, kde každý, kdo si doma něco ručně vyrábí, mohl své výrobky přijít
prodat. Krásnými výrobky se nakonec pochlubila paní Vydrová a Šťavová, které opravdu předvedly krásné
vánoční dekorace. Celá akce se měla konat na Návsi, ale bohužel kvůli špatnému počasí se musela přesunout do sokolovny, kterou jsme obci zdarma poskytli. Závěr roku patřil Štěpánskému turnaji ve stolním
tenise, kam se registrovalo celkem 19 hráčů. O hráče bylo po celý den dobře postaráno a nejlepších 10
hráčů turnaje neodešlo s prázdnou. Celkovým vítězem se stal Rostislav Bednář. K vidění byly opravdu skvělé
výkony hráčů napříč všemi generacemi.
Opravy a rekonstrukce 2014
Rok 2014 nebyl pouze ve znamení kulturních a sportovních akcí. Museli jsme se pustit do opravy
vchodu do sokolovny. Nejprve jsme museli nechat opravit balkón nad vstupem a potom za pomocí brigád i
samotný vstup. Ten byl prozatím dokončen nahrubo a na jaře by měl dostat i konečný vzhled. Tímto chceme
poděkovat všem brigádníkům, kteří se na opravách podíleli.
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Kromě oprav jsme museli, tak jako všichni v Plavči, vybudovat kanalizační přípojku.
Během budování došlo k několika nepříjemnostem, které se nám naštěstí podařilo vyřešit. Celá budova sokolovny je nyní zdárně
připojena a zkolaudována. Poděkovat chceme Ladislavu Andorkovi, který byl po celou
dobu budování kanalizace nápomocen.
T. J. Sokol Plaveč v roce 2015
Sportovní aktivity
Sokol Plaveč nenaplňuje jenom rozměr
kulturní, ale také i ten sportovní. V již minulém roce se nám podařilo ve spolupráci s
Alexandrou Neradovou uspořádat pravidelné cvičení Hrátky s našimi robátky pro ty
nejmenší ve věku do 6 let. Při cvičení mohou
Dětský karneval 2014
být k dispozici i rodiče, kteří se do průběhu
hodiny zapojují. Vše probíhá zábavnou a sportovní formou. Připojit se k nám můžete každé úterý od 17h v
budově mateřské školy. Cvičení bude probíhat pouze v zimním a jarním období. Poplatek na půl rok činí
150,-Kč za dítě. Děti registrované v sokolu mají cvičení za 100,- Kč. Cílem je především seznámit a rozpohybovat ty nejmenší z nás a efektivně tak využít jejich volný čas.
Začátkem roku 2015 jsme podpořili i plavečské ženy, které se začaly scházet k tzv. Kruhovým tréninkům. Je vytvořeno několik stanovišť, na kterých se vždy cvičenci střídají po určitých intervalech. Pokud
i Vy jste si dali do nového roku předsevzetí, že začnete více pracovat na své fyzické kondici, tak přijďte mezi
nás. A to každé úterý od 19.30 do budovy místní školky. V případě, že účast překročí určitý počet osob,
bude vše přemístěno do sokolovny. Tréninky jsou určeny jak pro ženy, tak i muže! Poplatek za cvičení
jsme stanovili na 20,- Kč. Pro více informací kontaktujte paní Alexandru Neradovou, která má celý kruhový
trénink na starost.
Více informací o všech cvičení naleznete na internetových stránkách: www.sokolplavec.cz
Opravy a investice
V letošním roce máme v plánu investovat do opravy obou střech nad přísálí, na které budeme shánět
dotace z Jihomoravského kraje. Během budování kanalizační sítě v obci byla poničena obvodová zeď s
plotem, kterou bychom chtěli opravit. Obec Plaveč nám zajistila na opravu beton od firmy, která škodu způsobila. Během této rekonstrukce chceme opravit i hřiště, které bylo rozkopáno během budování kanalizační
přípojky. Dále bychom chtěli vymyslet způsob úpravy vnitřního sálu, aby se zde mohl
provozovat bedminton, čímž by se zvětšila
možnost nabídky sportů.
Od minulého roku máme také v provozu
nové internetové stránky WWW.SOKOLPLAVEC.CZ, kde dopředu najdete informace o
chystaných akcích a pravidelných cvičeních.
Podívat se zde můžete také na fotky z již
uskutečněných akcí. Veškeré informace také
poskytujeme pomocí facebooku, kde nás najdete jako T.J. SOKOL Plaveč.
Závěrem bych chtěl za celý sokol mocDětský den2014
krát poděkovat Obecnímu úřadu Plaveč,
za celoroční finanční, organizační a hmotnou podporu, díky které můžeme většinu akcí vůbec pořádat.
Dále bych chtěl poděkovat všem členům výboru (jmenovitě: Pavlíně Tomáškové ml., Miroslavě Vlčkové,
Ivaně Veselé, Evě Sklenské, Adéle Bartesové, Antonínu Popelkovi a Pavlu Andorkovi ml.), kteří do
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sokolských aktivit vkládají nejen svoji energii a volný čas, ale také peníze. V neposlední řadě děkuji všem
sponzorům, kteří přispěli na jakékoliv akce, ať už finančně nebo materiálně. Poděkování si zaslouží i všichni
dobrovolníci, kteří se jakoukoliv měrou podíleli na opravách sokolovny, organizování sportovních a kulturních akcí nebo jejich dokumentaci. Pevně doufám, že i letos bude Plaveč za pomoci občanů opět plně
kulturně i sportovně žít.
Autor: Dušan Koc, starosta T.J. Sokol Plaveč, www.sokolplavec.cz

Historický den 2014

Posvícení 2014

Mikuláš

Hrátky s našimi robátky

Štěpánský turnaj ve stolním tenise 2014
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Děkuji všem, kteří se podíleli aktivní účastí při pořádání různých společenských akcí v naší obci a všem, kteří přispěli k vytvoření tohoto zpravodaje.
Petr Beck, starosta obce Plaveč
Zaevidováno na MK ČR pod evidenčním č. MK ČR E 14868.

