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INFORMACE pro občany
S potěšením oznamujeme, že v letošním roce počet obyvatel naší obce opět mírně vzrostl a to na
249.
Z výdajů obecního rozpočtu uvádíme vybrané položky.
Nepřímým výdajem obecního rozpočtu bylo společné zdanění manželů, které umožňuje náš daňový
systém. Obec byla krácena na daňových příjmech o 66.149,-Kč. Mezi velké výdaje patří i poplatek
na provoz základních škol a mateřské školy, které navštěvují naše děti. Na provoz základní školy
v Prosiměřicích obec vydala 109.993,-Kč, na základní školu v Tasovicích 5.220,-Kč a na základní
školy ve Znojmě 14.484,-Kč. Na provoz mateřské školy v Prosiměřicích přispívá obec částkou
46.253,-Kč. Dalším výdajem je příspěvek na stravování dětí ve školách a školce a to 18.315,-Kč.
Výdaj za odvoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení byl letošní rok 28.623,50- Kč. Tyto náklady
na odvoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení nejsou nijak promítnuty do místního poplatku 420,kč za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. S finančním výsledkem třídění odpadů budete seznámeni v příštím zpravodaji.
Náklady na pohonné hmoty na údržbu obce byli 11.625,-Kč. Elektrická energie spotřebovaná za rok
na obecním úřadu nás stála 18.071,-Kč a ve srovnání s rokem předešlým se ušetřilo za elektrickou
energii 12.978,70-Kč.
Na veřejném osvětlení byla úspora elektriky zanedbatelná, a proto zastupitelé na návrh starosty
osvětlovat obec v noci bez přerušení reagovali kladně.
Významnou položkou ve výdajích je 394.652,-Kč na přípravu investiční akce kanalizace.

Na kontě obce Vítonice zbylo letošní rok cca 700.000,-Kč. Částka 500.000,-Kč bude uložena na
zvláštní účet, na který se budou odkládat peníze na rezervu a na kanalizaci. Zbylá suma cca
200.000,-Kč bude použita na vypracování žádosti o dotaci na kanalizaci.
Tento rok pracovali na VPP dva pracovníci a jeden vypomáhal na dohodu o pracovní činnosti. Tato
sestava se osvědčila a bude zřejmě uplatněna i pro příští rok. Jejich činnost spočívala nejen v sečení
ploch veřejné zeleně. Plně při tom byla využívána nová travní sekačka a traktůrek, získané z dotace
NADACE ČEZ. Starost o lepší vzhled obce je viditelná na první pohled, zejména pak u autobusové
zastávky, kde vyrostlo malé zemědělské muzeum a nadále se počítá s jeho rozšířením.
Nabouraná kaplička k Želeticím, která celkovému vzhledu obce taktéž nepřidala, byla na podzim
opravena ve zcela stejných rozměrech a stejného vzhledu. Na jaře bude dodělána omítka a nátěr
stavby tak aby mohla být na poutˇ tj. 3.8 2008 slavnostně vysvěcena. Obec zažádala JM Kraj o
dotaci na opravu této kapličky a bude-li udělena, bude do spodního okénka osazena plastika z
výjevem Nejsvětější trojice.
Do budoucna (výhled 5. let) bychom rádi obnovili i kapličku sv. Jána, která stávala u mostu přes
Křepičku u silnice Znojmo-Mor.Krumlov. Na tuto sakrální stavbu chceme nechat zpracovat
stavební plány, ale potřebujeme starou fotodokumentaci objektu. Proto žádáme občany, kteří
náhodou ve svých rodinných albech tuto fotografii mají, aby ji obci zapůjčili. (může se jednat o
zcela náhodný záběr např.: svatba, pohřeb, pout´ nebo jiné akce kdy jdou lidé po mostě a v pozadí
je kaplička). Financování výstavby kapličky bychom rádi přivítali od občanů naší obce, kteří jsou
tohoto příznivci, protože je nám jasné, že toto nemůže být prioritou obecního rozpočtu.
Vážení spoluobčané rádi byste slyšeli, že se příští rok dočkáte nového chodníku nebo obecní cesty.
Opět musíme řešit dilema upravovat chodníky a cesty před kanalizací, která je poslední stěžejní
akcí, při níž se bude kopat do země a tak se úprava cest a chodníků opět odkládá.

V tomto roce došlo ke koupi části cesty ke spodním zahradám u č. p 59, aby byla vyřešena patová
situace s vedením kanalizace v této části obce. Starosta obce se intenzivně zabýval všemi
potřebnými dokumenty k žádosti o dotaci na kanalizaci. V této chvíli se pracuje na výběru
poradenské firmy, a jakmile bude vyhlášena výzva k podání žádosti, bude se na ni okamžitě
reagovat. Nevýhodou naší obce je zařazení do spádové oblasti Novomlýnských nádrží, kam patří
takřka všechny obce v naší lokalitě JM Kraje a to nejen z okresu Znojmo. Jedinou naší šancí jak
uspět je být připraveni lépe než ostatní na byrokracii spojenou s podáním žádosti na státní fond
životního prostředí a ani to nám nezaručí úspěch. Naše republika až v prosinci tohoto roku
podepsala dohody s Evropskou unií o čerpání dotací z EU a přitom v roce 2007 se už mohli čerpat
peníze z EU nejen na kanalizace obcí.
Začátkem nového kalendářního roku se budou zakreslovat domovní přípojky pro spádovou
kanalizaci. Proto žádáme občany, aby si naplánovali, kudy by přípojka kanalizace u jejich domu
měla vést. Prosíme Vás, abyste si přípojku na kanalizaci naplánovali všichni, neboť po zbudování
kanalizace budete muset podle zákona dokladovat, jak nakládáte z odpadních vod, a sankce za
neoprávněné vypouštění odpadních vod jsou značné.
Jestliže nevyjde dotace na kanalizaci, bude se obec ve větší míře zajímat o nákup pozemků na
výstavbu, případně dalšími menšími akcemi jako je rekonstrukce obecní stodůlky, oprava taneční
plochy u KD, atd. Vše se musí upřesnit při schvalování rozpočtu, a proto ještě všichni můžete
podávat podněty, co je třeba nutně provést v příštím roce.
V příštích letech se bude obec také ještě více podílet na kulturním životě v obci. Kromě kulturních
akcí jako je pouť, dětský den, poslední leč, vánoční besídka, divadelní představení a jiné už
podporované akce se uskuteční v příštím roce např. setkání místních občanů důchodového věku při
živé hudbě. V roce 2009 podpoříme projevenou aktivitu občanů při obnovení tradice oslav
masopustu a jiné akce.
Na jaře roku 2008 se provede rekonstrukce vedení elektrického napětí v části naší obce a s tím je
spojena oprava veřejného osvětlení a rozhlasu. Nabádáme všechny, co mají problémy s veřejným
osvětlením nebo neslyší rozhlas, oznamte to starostovi obce, aby toto mohlo být zahrnuto do částky
vytýčené na opravu VO a rozhlasu. Firma, která bude rekonstruovat elektrické vedení, hledá stodolu
na krátkodobé uskladnění materiálu. Kdo z občanů má zájem o pronájem své stodoly, oznamte to
starostovi obce. Finanční odměna za nájem stodoly bude dohodnuta při osobním jednání.
Zelenou a plnou podporu obecního zastupitelstva (a i 70% obyvatel) má starosta obce k dalším
jednáním o možné výstavbě větrných elektráren v katastru obce.
Byla vybrána firma, která začne připravovat výstavbu větrných elektráren. Zastupitelstvo dalo
přednost nabídce firmy VENTUREAL s.r.o, která už spolupracuje s obcí Bantice, Oleksovice,
Mackovice, Břežany atd. Přípravné práce na stavbě větrného parku budou trvat ještě asi čtyři roky.
Za povedenou akci tohoto roku lze považovat domluvení elektrifikace vinných sklepů, která
proběhne na podzim příštího roku a bude připojeno 27 sklepů, dále pořízení sekačky a travního
traktůrku, oprava kapličky, nástřik hasičského vozu, získání dotace na jednotku SDH,
výsadba stromků v akátech (získaná dotace JMK), pouť pořádaná SDH, poslední leč
pořádaná MS oboje s finančním přispění obce, a v neposlední řadě pokrok v přípravě
kanalizace.
Dále obec letos získala zadarmo od pozemkového fondu ČR do vlastnictví pozemky za nyní
bouraným prasečákem na stavbu domů pro bydlení.

V listopadu tohoto roku obec podala žádosti o dotace na dětské hřiště, oslavu 30. let založení
mladých hasičů, pořádání poutě, opravu knihovny. Dotace na dětské hřiště byla zamítnuta pro
nedostatek financí. Výsledek ostatních žádostí zatím nevíme.
Nepříjemnou zprávou pro všechny je nastalá situace kolem obecního vodovodu. Horní Dunajovice
jako dodavatel pitné vody do naší obce předá od roku 2008 provozování vodního zdroje a vodovodu
Vodárenské a.s. Znojmo. Můžeme očekávat zdražení dodávané vody. V současné chvíli starosta
obce jedná s okolními obcemi napojené na společný vodovod. V úvahu připadá několik variant
řešení. Dá se předpokládat, že vznikne svazek obcí, který bude vlastníkem skupinového vodovodu
včetně vodního zdroje a provozování předá také Vodárenské a.s., neboť budou do tohoto víceméně
donuceni současnou složitou legislativou spojenou s provozováním vodovodů a zvolí menší zlo.
Cena pitné vody při založení svazku pravděpodobně stoupne jen mírně cca o 2kč za 1m3 a bude
nastavena ve všech obcích svazku stejně, protože se obce ve svazku rozdělí o náklady. Další
variantou je zůstat na provozování zcela sami, což přináší další náklady a to například rozbory
vody, které se dosud dělali skupinově, kalkulace vodného podle zákonného postupu, který zvládá
pouze odborný pracovník a další náklady, které opět zvýší cenu pitné vody a to o více než 3 Kč.
Snaha starosty obce bude i nadále částečně dotovat pitnou vodu z obecního rozpočtu, aby nedošlo
k výraznému navýšení ceny pro konečné odběratele. K prosazení dotování pitné vody z obecního
rozpočtu je zapotřebí, aby přestali velice pravděpodobné tzv. černé odběry pitné vody některými
občany. Na tyto nepoctivé odběry (hlavně v letních měsících) doplácíme všichni - odběratelé. Jestli
se toto nepodaří, bude obec nucena i z tohoto důvodu přenechat provozování vodovodu firmě, která
má prostředky jak i těmto problémům s odběrem pitné vody zamezit.
Připomínáme všem obyvatelům, kteří mají vybudovanou přípojku k vodovodu, že 31.12.2007 od
9.00 hodin bude provedena fyzická kontrola stavu všech vodoměrů včetně přípojek, ze kterých
majitelé nemovitostí neodebírají vodu.
Dne 2. ledna 2008 se začnou vybírat poplatky za popelnice a psa.

P O Z V Á N K Y:
------------------------------------------------------------------------------------------Nadchází čas Vánoc. Bez povšimnutí nezůstal nazdobený strom před obecním úřadem,
který po setmění nesvítí."Prozatím" je to záměr. Obecní úřad ve spolupráci s aktivními
občany obce a panem farářem Čoupkem chystá na 22. prosince2007 vánoční besídku
při příležitosti příchodu a připalování Betlémského světla, kdy v kulturním domě od
16.15 hod. vystoupí ochotníci Dobšického národního divadla v divadelním
představení „A co svatba dědečku mrazíčku“. Poté se představí Vítonický pěvecký
sbor s pásmem vánočních koled. V kulturním domě se bude rozlévat vánoční punč.
V 18.00 se přesuneme před kapli, kde se budou opět zpívat vánoční koledy, dojde
k rozsvěcení vánočního stromu na celý vánoční čas a budou se rozdávat všem
přítomným dárky. Dětem malé a dospělým malinké. Proto všichni dospělí i děti navštivte tuto
připravovanou akci a nasajte vánoční atmosféru.
I tentokrát se s letošním rokem rozloučí naši obyvatelé společnou akcí dne 31.
prosince 2007 od 20 hodin v kulturním domě. Hrát bude místí DJ. Silvestr není
organizovaný žádným místním spolkem a je pojat v domácím duchu, proto nebude
zřízena hospoda a tak si musíte donést veškeré občerstvení sami. Jste zváni
všichni, kdo nelpíte na televizní zábavě a rádi se neformálně pobavíte.

A trochu legrace nakonec
Ze soudní síně
Byly Vánoce a soudce byl v příjemné náladě. Zeptal se předvedeného muže:
"Za co jste tady?"
"Za předčasné vánoční nákupy."
"To přece není žádný přestupek. Jak brzy jste nakupoval?"
"Dvě hodiny před začátkem otvírací doby."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příjemné prožití vánočních svátků
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
v roce 2008 všem spoluobčanům
přejí
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