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1. Činnost obecního úřadu
1.1 Pracoviště CZECHPOINT
Od 1. ledna bylo na našem obecním úřadě zřízeno pracoviště CZECHPOINT, kde si může
každý občan v úředních hodinách nechat udělat výpis z katastru nemovitostí, výpis z rejstříků
trestů, výpis z živnostenského rejstříku. Dále byla zavedena služba ověřování podpisů a
dokumentů. Občané tak nemusí za těmito službami cestovat.

1.2 Rozpočet
Na svém druhém letošním veřejném zasedání obecního zastupitelstva konaném dne 25. února
byl zastupiteli schválen obecní rozpočet pro tento rok. Částka 3.243.600 korun v příjmech je
vyrovnaná i ve výdajích.

1.3 Činnost VPP
Ekonomická krize, jejíž následkem byl nárůst nezaměstnanosti se stala impulsem Úřadu práce
pro uvolnění většího počtu pracovníků veřejně prospěšných prací pro obce. Proti loňskému
roku došlo ke snížení dotace na jednoho pracovníka , na druhou stranu obce dostali tolik lidí
o kolik si zažádali. V naší obci nastoupili k pracem ode dne 2. března celkem 4 pracovníci.
Muži Vlast. Dufek z č.p 75, Josef Smeták z č.p 12 a dvě nové pracovnice Vilma Jelínková
z č.p 64 a Bohumila Lorencová z č.p 49. Jejich první společnou akcí byla výsadba 250 kusů
rychle rostoucího topolu na rekultivované skládce.
K těmto čtyřem pracovníkům přibyla od 4. května paní Jarmila Střechová, která doléčila
zlomenou ruku.

1.4 Budování, brigády
Oprava taneční plochy s vybudováním krytého přístřešku pro muzikanty byla stěžejní akcí
ukončenou obecními pracovníky a občany obce před letošní srpnovou poutí.
Obecními pracovníky byla vystavěna hrubá stavba z betonových tvárnic a brigádně
vybetonována podlaha přístřešku. Původní betonová taneční plocha byla po zvážení všech
možných variant opravy zasypána cca. 7 cm drti do které byla taktéž brigádnicky položena
zámková dlažba. Aby se na této dlažbě dalo bez obtíží tančit i s podpatky byla zvolena dlažba
bez skosených hran.
Položením mrazuvzdorné keramické dlažby na přístřešku byl pověřen obkladač pan Vojtěch
Kašpárek z Práčí. Dlažba byla věnována sponzorským darem od místního rodáka pana Petra
Hřiba z Českých Budějovic, za což mu patří velké poděkování. Dřevěnou pergolu krytou
asfaltovým šindelem zhotovila a smontovala domácí firma Dřevovýroba - Blahynka.
Tato investice na zvelebení blízkého okolí kulturního domu přišla obecní pokladnu na cca.
175 tisíc korun.
Na sklonku měsíce srpna a září probíhala také rekonstrukce ústředního topení v kulturním
domě. Soukromý vodař a topenář pan Hruška z Prosiměřic provedl výměnu starého
horkovzdušného kotle za kotel zn. Viadrus na spalování tuhého paliva a nové rozvody
ústředního topení v mědi na sále a v přísálí. Nově instaloval do štítové zdi na sále otopné
těleso, které bude do prostoru foukat ohřátý vzduch. Radiátor byl umístěn rovněž na WC, kde
v zimě při větších mrazech zamrzala voda. Při této rekonstrukci obecní pracovníci taktéž
vystavěli nový vložkovaný komín. Celková rekonstrukce topení i s vystavěním nového
komína stála cca. 220 tisíc korun. Na tyto dvě akce obec obdržela dotaci z rozpočtu JMK 200
tisíc kč.

1.5 Elektrifikace vinných sklepů
Po téměř třech rocích od první snahy pana starosty o elektrifikaci vinných sklepů se v prvních
říjnových dnech začalo kopat. Pracovníci dodavatelské firmy pro E.on nejprve postavili
celkem čtyři betonové sloupy přivaděče z vysokého napětí k transformátoru. Podél cesty
kolem sklepů poté uložili hlavní přívodní kabel s celkem 16-ti smyčkovými pilířky.
Dne 5. listopadu byl namontován transformátor a po provedení závěrečné revize bylo vše
připraveno pro napojení uživatelů k síti. Součastně se počali osazovat a zapojovat tzv.
Antoníčky pro elektroměry.
„To byl ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud“ zapěli si dne 17.prosince
někteří majitelé vinných sklepů. Toho dne totiž pracovníci firmy E.on provedli poslední krok
k vytouženému využití elekt. energie a to nejen na svícení. Namontovali prvním uživatelům
elektroměry pro kontrolu odebrané el. energie. Po dlouhých letech při svíčkách nebo hřmotu
benzínových agregátů tak alespoň v několika sklepech skončila doba temna a počalo
21.století.

1.6 Volby do Evropského parlamentu
V dnech 5 -6. června se uskutečnily volby do Evropského parlamentu, konané ve všech
zemích Evropské unie. Opět byly bokem zájmu dění a vyznačovaly se nízkou účastí voličů.
K volebním urnám v celé republice našlo cestu celkem 28,22% voličů ( 2 358 934 pl. hlasů)
Své poslance do Bruselu pošlou zástupci těchto stran:
pl.hl.
v%
poč. mand.
v%
1. ODS
2. ČSSD
3.KSČM
4. KDU-ČSL

741 946
528 132
334 577
180 451

31.45
22.38
14.18
7.64

9
7
4
2

40.91
31.82
18.18
9.09

Fronta se při těchto volbách netvořila ani u nás. Do volební místnosti v zasadací síni obecního
úřadu zavítalo během dvou dnů celkem 51 z 189 potencionálních voličů. Bez překvapení byl i
výsledek tradiční vítězství lidovců.
1. KDU-ČSL 22 hlasů
2. ČSSD
13 hlasů
3. KSČM
5 hl.
4. ODS
4 hl.
5-6. Suverenita
Starostové a nezávislí 3hl.
7. Libertas.cz
1 hlas
Na našem Znojemském okrese svůj hlas odevzdalo 22 636 z 90 946 oprávněných voličů, což
činilo účast 24.89%. Zvítězila levice a to ČSSD před KSČM , třetí pravicová ODS
následovaná KDU-ČSL.

1.7 Sbírka na povodně
„ Bleskové povodně “- tak se začal nazývat nový jev letošního mokrého léta. Opakované silné
bouřky, ze kterých padlo i 100 mm srážek zasáhly několik krajů republiky. Přívaly vody poté
„vypláchly“ několik desítek obcí . Zůstala po nich spoušť - sta milionové škody i
nenahraditelné ztráty na lidských životech. Mezi lidmi se opět zvedla ( stejně jako v r. 1997 a
2002) vlna solidarity a mnohé z obcí a měst, které zůstaly běsnění živlů ušetřeny vyhlásily
téměř součastně různé sbírky na pomoc postiženým obcím.

Naše obec také nezůstala stranou. Ve dnech 29 a 30. června proběhla finanční sbírka. Do
dvou kasiček (v obchodě a na OÚ) spoluobčané věnovali celkem 14.116 korun. Částku
20 tisíc uvolnili zastupitelé z rozpočtu obce. Starosta obce společně s členem obecního
zastupitelstva panem Jurkovičem pak celkovou částku 34.116 korun a čistícími prostředky
dne 2. července odvezli do jedné s postižených obcí Životic u Nového Jičína v
Moravskoslezském kraji. V obci s 570 - ti obyvateli byla celá polovina ze 400 domů
postižena záplavou. Podle informací z povodňového štábu bylo vybráno 5 nejpotřebnějších
rodin. Každé osobně předali částku 6.823 korun. Tento finanční dar členové postižených rodin
přijali se slovy vděku i slzami v očích .

2. Další obecné dění
2.1 Tříkrálová sbírka
V neděli, 4. ledna opět po roce putovali obcí Tři králové. U nás v podání Ivony Sobotkové,
Martiny Venhudové a Terezy Eliášové dům od domu a vybírali do kasičky Oblastní charity
Znojmo peníze pro potřebné. Bylo vybráno celkem 5330 korun. Opět nárůst oproti loňsku o
180 korun. Na celém okrese se podařilo v období od 2 do 11. ledna vykoledovat výtěžek
1 356 833 korun a 50 haléřů, což bylo o 224 634 korun více než minulý rok.

2.2 Cvičení v kult. domě
„Cvičí celé dědina“. Dalo by se z nadsázkou říct o aktivním využívání kulturního domu v
době od počátku měsíce ledna do hasičského plesu. Krom pokračujícího cvičení s Luckou
žen a děvčat do 15 let, nacvičovali svoje nové číslo na hasičský ples mladí hasiči a dorost.
A pozadu nezůstali ani muži - hasiči, kteří si taktéž na svůj ples připravovali, jak se nechali
slyšet vrcholné číslo večera.
Cvičení žen s cvičitelkou paní Lucií Komínovou skončilo pro všechny překvapením, když po
cvičení dne 7. dubna přítomným paní Komínová oznámila , že se cvičením končí. Přitom
nepravdivě argumentovala, že za koncem cvičení stojí starosta obce. Ten, který naopak celou
aktivitu žen podporoval a byl terčem kritiky od některých občanů o zbytečném topení a
svícení v kult.domě.
Cvičení se nanovo rozběhlo dne 21.dubna s novou cvičitelkou paní Ladou Střechovou , která
během roku absolovovala patřičný cvičitelský kurz.

2.3 Časopis Vítonický čáp
Dne 5.dubna proběhla první pracovní schůzka redakční rady nového obecního zpravodaje.
Počátkem měsíce června vyšlo první číslo zpravodaje naší obce pod názvem Vítonický čáp.
Vydáváním zpravodaje pro občany se obec zabývala již před dlouhými léty. Přesněji v roce
1961, kdy Osvětová beseda Vítonice vydala celkem dvě čísla v měsíci květnu a červenci. Po
letech vydávání informačních letáků tak spoluobčané dostali do rukou obsáhlejší informační
zpravodaj, který byl oficiálně celostátně zaregistrován u ministerstva kultury. Pojmenování
zpravodaje, stejně jako hlavička první strany zůstala totožná s historickým originálem. Pouze
dodatek hlavičky „ Vydává Osvětová beseda a MNV Vítonice“se změnil na „Vydává Obec
Vítonice“. Svoje příspěvky do zpravodaje tj. články či fotografie mohl podat kdokoliv ze
spoluobčanů osobně nebo prostřednictvím redakční rady.
Složení redakční rady v tomto roce bylo: šéfredaktor a grafika Jana Bartelová, Josef Střecha,
Martin Smeták, Lada Střechová.

Náplní prvního čísla, byly všeobecné informace o dění v obci od přelomu roku 2008 do
měsíce června , nejen psané ale i vyfotografované.
Druhý prosincový týden dostali občané do svých domovů druhé číslo obecního zpravodaje
Vítonický čáp. Na celkem šestnácti stranách zde našli příkl. zhodnocení roku starostou obce,
informace z obec.úřadu, shrnutí kult.akcí od léta, ohlédnutí za sportov.sezonou hasičů, okénko
do historie obce a pozvánky na vánoční a novoroční akce. Krom redakční rady se tentokrát
svými příspěvky prezentovali také pan Klement, Luboš Jurkovič a paní Alena Dohnalová.

2.4 Otevření nové hospody
Dne 19. prosince otevřela rodina Pecháčkova v části bývalých hospodářských budov vlastního
domu č.p 21 novou restauraci nazvanou „Na baště“. Vnitřní prostory jsou vybaveny dvěma
dřevěnými stoly s židlemi a dvěma boxy s polstrovanými lavicemi pro cca 30 hostů. Dřevěné
stropy s nahrubo omítnutými stěnami a vytápěním v krbové vložce utváří pohodu stylové
selské hospůdky.
V menší části je pro hosty automat pro hraní šipek a v brzké době zde bude i biliárový stůl.
Hostům zde paní vedoucí Božena Pecháčková čepuje 11- ti stupňový ležák Hostan za 18 kč.
V letních měsících bude sloužit i posezení před restaurací. Nezbývá něž popřát hodně úspěchů
v podnikání a spoustu spokojených hostů.

3. Kulturní život , svátky
3.1 Obnovení masopustu
V rámci zatraktivnění kulturního vyžití v obci a po domluvě několika místních nadšenců
podporovaných obecním úřadem se dne 21.února uskutečnil masopustní rej maškar. Pořádání
masopustu v obci přitom z historického hlediska nebylo novinkou. Poslední masopust nebo
také ostatky se podle obecní kroniky konal v roce 1966 pořádaný místním výborem žen a
červeným křížem.
Veselý průvod masek s harmonikářem začal své putování po vsi v pravé poledne. Průvodu se
zúčastnilo celkem 18 maškar představujících klasiku masupustu příkl.medvěda vedeného
židem, cikánky, čarodějnice, hastrmana, kominíka, jeptišku, karkulku nebo babku s dědkem
v nůši. Z novějších motivů byl k vidění příkl. Mat a Pat. Celou skupinu vedl pan Venhuda
v masce obecního radního s hlásnou troubou a pergamenem , z něhož po vsi vyhlašoval:
Občané Vítoničtí!
Na vědomost se dává, že masopust přišel k Vám. Vyslechněte nyní zvěst, kterak se připraviti
na 40 -ti denní půst, začínající Popeleční středou a proto neváhejte a pojďte se veseliti a
zpívati, dobrým jídlem se cpáti, a nápoji rozmanitými se opíjeti. Neboť bude člověku
odpíráno dobrého pití a jídla. V tento čas až do Velikonoc veškerého veselí a zábav zanechati
musíme. Kdo neuposlechne těchto varování, sám ďábel se mu zjeví v zeleném kabátci a jeho
hříšná duše peklu propadne.
Proto uctěte maškary uzeným , klobáskou či koblihou dejte jim co libo. Do kasičky hoďte
zlatku nebo dvě budou dobré obě dvě. Vašemu dobrodiní hold vzdáváme a na vědomost
dáváme do kulturáku po čtvrté hodině chvátejte ať lecos uzříte. Svoje dítka též do maškar
strojte. Muzika pak bude hrát ,společně budeme ,tancovat, bavit se a smát. Takto praví
masopust.
A opravdu, spoluobčané se na masopust dobře připravili. Nechyběly klasické koblihy,
koláčky, křehotiny nebo slané pečivo, z uzenin špek, klobásky či salám. Taktéž kořalka na
zahřátí se stala hlavní tekutinou, kterou však maškary museli i odmítnout aby zdárně došly do

cíle. Tím byl kulturní dům kam byli občané zváni k maškarní veselici. Ještě než maškary
dorazily z obchůzky obcí roztancoval se zde dětský maškarní karneval. Po jejich příchodu do
sálu se stoly zaplnily vykoledovanými pochutinami ,ke kterým se podávalo pivo, víno či
kořalka. Inu tak jak se sluší na masopustní veselici. A pak se jedlo, pilo a tancovalo do
pozdních nočních hodin. Obnovený masopust se povedl a bude zařazen do kulturního
programu i na přezrok.

3.2 Vítání občánků
Dne 26. dubna se v zasedací místnosti obecního úřadu sešli rodiče se svými narozenými dětmi
ročníků 2007 ,2008 a představiteli obce na malé slavnosti uvítání občánků obce. Zde převzali
pro své potomky z rukou starosty a místostarosty pamětní listy a dárek v podobě originálního
zlatého řetízku s přívěskem zobrazujícím čápa. Slavnostního aktu byli přítomni manželé
Smetákovi se synem Vojtěchem nar. 13.11 07 , manželé Valešovi s dětmi a synem Tomášem
nar. 1.8 08, Veronika Tomolová se sestrou a babičkou a dcerou Kateřinou Bucherovou nar.
18. 11 08 a konečně i manželka pana starosty s dcerou a synem Tobiášem Josefem nar. 22.9
07. Přítomní si společně připili na zdraví a šťastný život dětí i jejich rodin.
Dar pro nově narozené děti z naší obce byl zastupiteli odhlasován v loňském roce a to zpětně
od narozených v roce 2007. Slavnostní akt uvítání bude pokračovat již každým dalším rokem.

3.3 Velikonoce
V nádherném až letním čase nesly se svátky jara - Velikonoce. I letos na Zelený čtvrtek 9.4
tzv. „odletěly zvony do Říma „ a jejich funkci převzali chlapci s hrkači a trakaři při pravidelné
obchůzce obce. Necelou dvacítku hrkačů vedli nejstarší hoši ze základní školy deváté třídy
Milan Sobotka a Tomáš Matula (roč.1994). Krom nezbytného pálení Jidáše bylo
vyvrcholením akce společné vyhrkávání dům od domu za zpěvu koledníků: Hrkáme klapáme
vajíčka sbíráme, aby každý křesťan věděl, že se modlit má. Za poctivou každodenní obchůzku
pak byli chlapci po zásluze odměněni nejen vajíčky ale též cukrovinkami a finanční hotovostí.
V Pondělí velikonoční 13. dubna se v kapli konala mše svatá za hojné účasti domácích i
přespolních. Jako každý rok i letos po mši na schodech kaple nastoupil špalír malých i
velkých koledníků i s panem farářem a výslužce pomlázkou neunilka žádná sukně. Během
dne pak obec procházeli další jak jednotlivci tak skupinky koledníků a navštěvovali , děvčata,
ženy i babičky. Tento svátek některé ženy příliš netěší a není divu. Musely trpělivě snášet
výplatu a pak za ni vykonavatele obdarovat malovaným nebo čokoládovým vajíčkem , ty
starší skleničkou vína nebo kořalkou. Nejmladšími letošními koledníky v náručích svých otců
byli 1,5 letí chlapci Tobík Střecha a Vojtík Smeták.

3.4 Pálení čarodějnic
Letošní čarodějnické noci dne 30.dubna předcházela odpolední bouřka. Z nebe hrozivě
duněly hromy a létaly blesky avšak tolik potřebných dešťových kapek padlo poskromnu.
Pouhé 3 mm. Odpolední bouřka však neměla vliv na večerní zažehnutí vatry s čarodějnicí
na místním hřišti. A i když bylo připraveno čepované pivo, limonáda a uzená cigára,
pořadatelé zaznamenali menší účast než loni. Svojí účastí potěšil pan farář, otec Jindřich
s kytarou a zpěvem známých táborákových písní.

3.5 Sportovní dětský den
Po loňském výletě dětí a rodičů byl letos připomenut svátek dětí klasicky a to sportovním
dnem na místním hřišti. Zorganizovali ho ženy společně s vedením obce dne 6. června.
Děti soutěžily celkem v 13 -ti dovednostních soutěžích, za jejichž absolovování dostávaly

sladkosti nebo upomínkové předměty. Krom již tradičních příkl. skoků v pytli, hodu kruhů a
míčků na panáka, stříhání bonbonů nebo lovení limonád byla po letech zavedena jízda
zručnosti na kolech a nechyběla střelba ze vzduchovek. Velkým zažitkem pro děti i rodiče
byla projížďka koňským povozem a spřežením poníků po zadní cestě za stodolami od hřiště
po hasičskou zbrojnici.
Na řadu přišel i fotbálek mezi svobodnými a ženáči posílenými o nejmladší místní fotbalisty
a pana faráře. A tak jak tomu bylo zvykem v minulých letech i tentokrát přišel déšť. Prudká
bouře z kroupami (padlo 18 mm.srážek) nejen, že fotbalisty vyhnala z hřiště ale udělala i
škodu na obecním majetku. Před zraky přítomných, kteří se před deštěm ukryli do kulturního
domu zničily kroupové projektily během několika málo minut krytinu na pergole. Desítky děr
ve stříšce nebude možné zalepit a ta se bude muset vyměnit.

3.6 Divadelní představení
V neděli dne 22.března po domluvě pana faráře naši obec navštívili mladí divadelní ochotníci
souboru Křemílci z Brna a okolí. Přítomné obyvatele naší obce ale i farnosti všech věkových
skupin potěšili klasickou pohádkou upravenou podle vlastního scénáře Dlouhý, Široký a
Bystrozraký. Tak jak tomu bylo již po dvakrát v minulosti, dobrovolné vstupné bude tentokrát
použito na výstavbu kapličky sv. Jana u mostu na Mor. Krumlov, která byla zbourána na
počátku 80-tých let 20. století.
Na sklonku letošního školního roku dne 24. června nás navštívili žáci základní školy ze
Skalice, aby v kulturním domě sehráli divadelní představení napsané podle stejnojmenného
filmu pro děti „Ať žijí duchové“. Pan Rucki učitel a ředitel v jedné osobě, jinak představitel
vedoucího samoobsluhy Jouzy obsadil do role a nechal vyniknout každého žáčka Skalické
malotřídky a ti se opravdu předvedli jako zkušení herci. Precizně odehrané a odzpívané
představení se známými písničkami zanechalo u diváků hluboký kulturní zážitek. Škola, jenž
je počtem svých žáků ( 33) maličká je přesto veliká svým divadelním uměním. Přičemž svůj
rukopis zde neodmyslitelně zanechal pan ředitel Rucki jinak herec ochotnického spolku
Želetín.

3.7 Tradiční pouť
Jak již bylo zmíněno, taneční plocha i stupínek s pergolou pro muzikanty byl zdárně včas
dokončen takže pořádání tradiční pouti nic nebránilo.
V pátek 31.července se uskutečnila rocková zábava se skupinou Oryon. Večerní zábavu
navštívilo 65 platících.
V sobotu 1. srpna se jelo pro máju. Tentokrát však byla cesta nezvykle krátká. Již dopředu
bylo domluveno, že letošní májou se stane téměř 30-ti letá borovice, nešťástně vysázená paní
Gregrovou (chalupářkou na č.p 56) v těsné blízkosti hasičské zbrojnice. Po letech strom
vzrostl a začal narušovat zdivo objektu. K bezpečnému kácení tohoto stromu byl opět
požádán pan Radek Jurásek s autojeřábem. Ten celý strom po odříznutí bezpečně vyzvedl
přes střechu zbrojnice na volné prostranství, kde byl zbaven větví a položen na přistavenou
vlečku. Na cestě ke kulturnímu domu byl kmen zbaven kůry a pak již máju nazdobenou
pentlemi a věncem jeřáb bezpečně zasadil do připravené díry uprostřed taneční plochy.
Večerní zábava i když byly hlasy pro její pořádání na novém venkovním tan.place proběhla
uvnitř kulturního domu. Zábavu se skupinou Víkend (hranou 3 na 3) navštívilo více než 100
platících. Ale nálada v sále byla opět vynikající. I když slavnostní zavádění mládeže proběhlo
až v neděli odpoledne, již v sobotní noci zde z recese odzaváděli ženáči v čele s Janem
Sobotkou , který v těch dnech oslavil životní jubileum 40.let věku. Druhým „kulatým“

jubilantem té noci tentokrát 50-ti letým byl na sále pan Vlastinil Brzobohatý. Oba dva, i
s manželkami byli vyzvedáváni na ramena svých přátel ženáčů, přičemž se jim dostalo
stejných poct jako stárkům a mládkům.
V neděli 2.srpna proběhla v kapli slavnostní mše svatá za hojné účasti občanů a hudebního
doprovodu dechovky Skaláci. Muzikanti pak doprovázeli mládežníky při zvaní po vsi i
samotném zavádění pod májou na nově zrekonstruovaném tanečním place. Stárkem letošní
pouti byl Roman Ludvík a stárkovou Pavlína Bartelová. Mládkem Milan Sobotka s Lenkou
Malcovou. Odzavádělo celkem 13 párů.
Hlasy kritiků na povrch taneční plochy vzaly toho dne za své. Zpívalo se, tancovalo, vesele
s chutí , do leva , do prava i dokonce bez bot. Nálada prostě jako o pouti. Celý víkend
panovalo veliké teplo (33 C ve stínu) a tak nebylo divu, že večer přišla prudká bouře se
silným větrem a deštěm (cca. 30 mm srážek).

3.8 Den otevřených sklepů
Živá muzika s cimbálem, tombola ze 110 -ti cenami, soutěž pro ženy a dívky v tahání vína
koštýřem nebo sklepní strašidlo Faulenc Huhla to byly hlavní taháky letošního třetího ročníku
vinařského Dne otevřených sklepů. Ten uspořádala dne 4. července obec společně s místními
vinaři a přáteli dobrých vín. Pro veřejnost bylo otevřeno a se svými vzorky se prezentovalo
celkem 11 sklepů soukromých majitelů a sklep obecní pochopitelně i s obecním vínem. Sklep
pana starosty se i letos stal útočištěm návštěvy. Tentokrát pozvání přijal pan Dohnal Pavel
z Lechovic taktéž známý svými vynikajícími víny.
Jak bylo předem ujednáno domácí měli vstup do vinařského areálu zdarma hosté pak za 100
korun s neomezenou ochutnávkou místních vín. Při vstupu si zájemci mohli zakoupit
koštovací skleničku s obecním znakem, nebo lístky do tomboly za 20 korun kus. Hlavní
cenou v tombole byl 50-ti litrový demižon vína, 30 litrů soudek piva, domácí sekty, archivní
vína a slivovice. Organizátory však nakonec mrzela nikým nevyzdvižená první cena. Zřejmě
ji vyhrál jeden z desítek cyklistů, kteří na akci přijeli. Středem dění se stalo blízké okolí
jednoho z obecních sklepů (č. 47) , kde se jednak točilo prasátko na rožni a peklo maso na
kotlíku ale také zde vyhrávala cimbálová muzika Mája ze Znojma. Ta dotvářela těmto
místům tu pravou atmosféru vinařské akce. A bylo místo i na taneček Jaký by to byl den
letošního mokrého léta bez dešťových kapek. Vzduch i nejednu ovíněnou hlavu zchladila
pravá letní bouřka, která se kolem prohnala . Se soumrakem se po roce jak praví pověst
zjevilo sklepní strašidlo Faulenc Huhla se svým pomocníkem Klausem. Z truhly, vezené na
dřevěném vozíku pak přítomné a hlavně děti za úplatu sedmičky vína obdarovával měděnými
mincemi vyraženými pouze pro tuto akci. I tato atrakce se všem přítomným moc líbila .
Celá akce sklidila hlavně od těch přespolních a dalekých hostů velký obdiv. Slova chvály
zněla ze všech stran.
Veliký podíl na úspěchu akce měl i pan Venhuda se svými vynikajícími vzorky , které
pravidelně vyhrávají řadu vinařských akcí. Posledním jeho velkým úspěchem bylo vítězství
v prestižní červencové Jevišovické romanci - galerii Rýnských ryzlinků. Tu se svým vzorkem
Rýnským ryzlinkem pozdním sběrem roč. 2008 vyhrál již po třetí v řadě.
„ Stvořil jsi víno k radosti lidského srdce..“ znělo motto letošního Svatojánského žehnání
vína, které proběhlo ve farním kostele v Prosiměřicích dne 28. prosince. Po roce se zde sešli
vinaři z naší farnosti aby jim výsledky jejich práce - vína z letošní sklizně požehnal pan farář
Čoupek. Z naší obce se zúčastnili vinaři pánové Hesina, Čapoun M., Buřič Fr., Venhuda,
Blahynka Rost., Smeták M.a Čech K. Zúčastnil se i starosta obce pan Střecha ze vzorkem

obecního vína, které po loňském úspěšném ročníku i letos obec opět vyrobila pro různé
příležitosti a své potřeby.

3.9 Setkání důchodců
Po loňské premiéře proběhlo v kulturním domě dne 24. října druhé setkání důchodců naší
obce. Úvodem programu vystoupili naši nejmladší hasiči a přítomným předvedli mazurku.
Starší hasiči se zas roztančili v rytmu rockenrolu. Před společným obědem pan starosta
důchodce v krátkosti informoval o dění na obecním úřadě a v obci. Následovala volná zábava,
při které pan muzikant Balada přítomné rozezpíval a roztancoval známými lidovými
písničkami. Důchodci však ukázali, že to dokážou „roztočit“ i na moderní notu. Mezi
účastníky i tanečníky nechyběl ani nejstarší muž naší obce pan Šabata Jan. Nalévané obecní
vínko, všem moc chutnalo a taktéž přispělo k příjemné atmosféře v sále. Pan starosta
závěrem provedl důchodkyně po parketě, poté co mu nechaly zahrát taneční sólo. Setkání
zakončila známá mašinka a Jarošovský pivovar.

3.10 Vánoční besídka, vánoce, Silvestr
Dne 12. prosince proběhlo v kulturním domě předvánoční setkání občanů bez rozdílu věku.
A opět nechybělo divadelní představení. Herci národního divadla Dobšice u nás sehráli dvě
přepracované báchorky od K.J Erbena Zlatý kolovrat a Bludička. Diváci během představení
zhlédli i humorné ukázky hororu a při úplném zatmění sálu ozval se i ojedinělý dětský pláč.
Přesto, že se nepodařilo uvést klasickou pohádku pro děti byli přítomní s představením
spokojeni. Vánoční setkání bez starostenského punče pro dospělé a ovocného čaje pro děti
by nebylo to pravé. Občerstvit se měli možnost všichni v sále. Po divadle následovalo pásmo
vánočních koled zpívaných místními dětmi spolu s paní Ladou Střechovou a několika
dívkami z Oleksovic.
Závěr setkání proběhl pod osvětleným vánočním stromem před obec.úřadem. Nadcházející
vánoční čas krom padajících sněhových vloček umocnila společně zazpívaná píseň Narodil se
Kristus Pán, při které byla všem přítomným rozdaná sladkost. Před rozchodem starosta popřál
všem šťastné a veselé vánoce.
Vánoční svátky nijak výrazně nezměnily již zažitý scénář let minulých. Na Štědrý den si
mohli občané do svých domovů odpálit Betlémské světlo a na druhý svátek Vánoční, na
svatého Štěpána přijít na Vánoční mši do kaple.
I poslední večer tohoto roku proběhla stejně jako loni v kulturním domě společná oslava
Silvestra. Téměř šedesátka obyvatel zde důstojně oslavila příchod Nového roku. Půlnoční
salvy pyrotechniky na hřišti tentokrát doprovázel poměrně silný déšť a mlha, která téměř
znemožnila sledování dalších ohňostrojů v okolí.

4. Místní spolky
4.1 S.D.H
Klid pozdního večera ( ve 22.05 hod.) dne 20. ledna v obci narušila ohlušující rána zdánlivě
připomínající výbuch. Netrvalo dlouho a zásahová jednotka našich hasičů zaznamenala první
letošní ostrý zásah u vznikajícího požáru. Kamionu s návěsem převážejícímu těžkou
zemědělskou techniku z Agrodružstva Jevišovice se během jízdy zablokovalo brzdové
obložení jednoho z kol návěsu a vzniklým třením došlo k zážehu gumového měchu
brzdového ústrojí a dřevěné podlahy ze spodní strany. Díky ohlušující ráně z prasklého měchu
řidič se spolujezdcem vozidlo zastavili na silnici u č.p 35 a zahájili hašení práškovým
přístrojem. Výraznou měrou k uhašení vznikajícího požáru přispěl pan Petr Blahynka, který

včas poskytl další has.přístroj ze své firmy a poté třetí přístroj členové zásah. jednotky.
Přivolaní profesionálové ze Znojma provedli konečné dohašení. Díky pohotovému zásahu na
vozidle ani převáženém nákladu nevznikly větší škody.
Dne 7. února proběhl již po čtvrté v historii sboru v kulturním domě hasičský ples. Opět byla
připravena velice pestrá a bohatá tombola, malá za losy v hodnotě 10 korun a velká za 20 kč.
Přítomní se v zaplněném sále bavili za doprovodu známé skupiny Duo blue band. Jak jsem se
již předem zmínil, mladí hasiči si na ples opět připravili předtančení. Letos parodii na známý
film o Básnících. Vystoupení se přítomným moc líbilo a bylo během večera opakováno.
Druhé vystoupení, o kterém zasvěcení mluvili jako o zážitku večera si připravili muži - hasiči.
Devět nadšenců po večerech nacvičilo skladbu Šmoulý branej den. Toto vystoupení,
zakončené volným pádem pana Milana Sobotky z pyramidy těl do náručí ostatních cvičenců
bylo opravdu vrcholným číslem večera. Sklidilo mohutný aplaus a taktéž muselo být
zopakováno. Parta bílomodře sladěných šmoulů i s modročerveným Taťkou šmoulou byla
středem zájmu všech přítomných fotoaparátů. Hasičky, společně s mladými hasiči a konečně i
s cvičícími hasiči nachystali přítomným opravdu hodnotný kulturní zážitek, na který se bude
dlouho vzpomínat.
Na svém druhém letošním veřejném zasedání obecního zastupitelstva konaném dne 25. února
byl starostou obce jmenován nový velitel JSDH (zásah.jednotky) zřizované obcí dle zákona a
to pan Luboš Jurkovič. Ten vypracoval nový Požární řád obce který byl zastupitely rovněž
schválen.
Na státní svátek 8 .května se uskutečnilo okrskové kolo v požárním sportu mužů a žen
v Oleksovicích , za skromné účasti čtyř mužstev ( mužů z Vítonic, Těšetic a Oleksovic a
našich děvčat). Obě naše družstva postoupila bez problémů do dalších bojů. Na konci května
se také po zimní přestávce rozjela okresní liga v požárním sportu, což je úplně jiná kapitola
než okrsek. Liga letos čítala celkem osm závodů a nebylo tajemství, že po loňském ligovém
vítězství i letos byly naše děvčata pasována do role jednoho z favoritů ženské části soutěže.....
A právem. Celkové vítězství obhájily a po třetí za poslední čtyři roky se honosily titulem Vítězky znojemské ligy v požárním sportu. Taktéž mladé družstvo „mužů“ absolovovalo
všechny soutěže ligy, kde se umístilo na celkovém 8. místě.
Dne 13.června v podvečer zakokrhal červený kohout na vinných sklepech za obcí. V době
příjezdu naší zásahové jednotky hasičů na místo požáru bylo zjištěno, že hoří dřevěná
stavební buňka ve stráni nad sklepem č. 51 využívaná dříve jako rekreační chatka. Protože
naše jednotka nedisponuje automobilem s cisternou a zdroje vody nebyly v dosahu rozhodl
velitel požár pouze kontrolovat a bránit v jeho dalším postupu. Po příjezdu SDH Prosiměřice
s cisternou a následně HZS Znojmo byl požár vodou uhašen. I když příčina požáru je v šetření
Policie ČR místní vinaři mají téměř jasno - požár mají určitě na svědomí pubertální děti ze
vsi.
Půl hodinu ze své nabité předvolební cesty „Léto s Topolem“ urval předseda ODS pan Mirek
Topolánek pro naše hasiče - respektive hasičky v podvečer 26. srpna. Po mítinku ve Znojmě
přijel se starostou města Znojma panem Nezvedou na naše hřiště. Politik jedné z nejsilnějších
stran v zemi shlédl trénink požárního útoku našich děvčat, zajímal se o jejich výsledky a
sboru předal pamětní stuhu s textem „obětavost a věrnost“ věnuje Mirek Topolánek v roce
2009na slavnostní prapor sboru. Paradoxem je, že náš sbor slavnostní prapor do dnešních dnů
nevlastní.
Výroční valná hromada sboru proběhla za nízké účasti členů a mladých hasičů dne 12.
prosince v kulturním domě.
Starosta sboru p.Slivka zhodnotil činnost v uplynulém roce jak na závodním poli tak i na
úseku represe. Neopoměl vzpomenout na životní úspěch Hanky Sklenské a za vzornou
reprezentaci sboru všem poděkoval. Přečetl plán činnosti sboru na rok 2010 kde opět nechybí

pořádání příkl. hasičského plesu nebo pouti. Na okresní konferenci hasičů na jaře proběhnou
nové volby okresního vedení JSDH.
Velitel sboru pan Jurkovič ve své zprávě zhodnotil výjezdy k dvěma požárům v obecním
katastru. Informoval o obdržené dotaci na koupi nového hasičského vozidla a plánovaném
prodeji staré Avie.
Konstatoval že vybavenost jednotky je v součastnosti dobrá a pro další členy zásah. jednotky
se také pořídí pracovní uniformy.
Ze zprávou o činnosti mládeže a dorostu postupně vystoupili vybraní členové družstev.
O hospodaření informoval za nepřítomnosti pokladníka sboru P. Bartelové pan Bartel. V této
funkci taktéž proběhla doplňující volba do výboru. Za odstupující Petru Bartelovou byla
jednohlasně zvolena její sestra Jana.
V diskusi se živě hovořilo o plánovaném prodeji staré Avie. Někteří členové s tím nesouhlasí .
Vedoucí mladých hasičů argumentují malou kapacitou nového vozu a neschopnosti vozit
všechny družstva na soutěže. O tom že diskuse byla plná emocí hovoří i slova o konci
mladých hasičů v obci? Starosta obce oponoval automatickým půjčováním obecního osob.
automobilu, který spolu s devítimístným vozem plně avii nahradí.

4.2 Mladí hasiči a dorost
Okresní kolo hry Plamen soutěže mladých hasičů se konalo dne 16. května v Černíně.
V mladší kategorii kralovali tradičně naši mladí hasiči. Ve starší kategorii se naši přetahovali
o vítězství z loňským přemožitelem z Výrovic. Tentokrát, byť o prsa se z konečného
prvenství radovali naši mladí hasiči a postoupili do krajského kola které proběhne 14. června
ve Slavkově u Brna.
Dne 24. května si na našem hřišti dali „dostaveníčko“ naše dorostenky s děvčaty s Božic aby
se v přímém boji utkaly o možnost reprezentovat okres v krajském kole. Svůj úkol děvčata
zvládla a postoupila. Dorostenci postoupili přímo protože na okrese není jiný tým této věkové
kategorie.
Dne 7.června se v Přísnoticích uskutečnilo krajské kolo dorostu. Ač naše děvčata měla
natrénováno a výsledky hovořily o ataku nejvyšších příček, tentokrát se do cesty za úspěchem
postavila nemoc dvou členek týmu . Po zralé úvaze a férovém rozhodnutí byla možnost
reprezentace nabídnuta druhému družstvu z Božic.
Krajské kolo mladých hasičů proběhlo dne 14. června ve Slavkově u Brna. Náš tým zde získal
bronzové medaile.
Městský stadion v Třebíči hostil ve dnech 4 a 5. července Mistrovství ČR hry Plamen
mladých hasičů a dorostu, na kterém bojovaly nejlepší družstva a jednotlivci ze všech krajů
naší republiky. Kategorii dorostenek - jednotlivkyň zastupovala Jihomoravský kraj členka
našeho sboru Hanka Sklenská. Tato patnáctiletá ctižádostivá slečna pochází z Trstěnic, u nás
působí třetím rokem. Její nadání je především v běžeckých disciplínách. Tam poráží řadu
starších a zkušenějších soupeřek. Právě úvodní disciplína - běh na 100m. překážek ukázala
její vynikající formu. Časem 18.71vt. dokázala porazit všech čtyřicet konkurentek. Ve druhé
disciplíně tzv. dvojboji zaběhla Hanka svůj osobní rekord 18.16vt., který znamenal 3.místo.
Vše rozhodl závěrečný den a třetí disciplína - test z požární ochrany. Ten napsala bez chyby a
tím pádem se stala i novou držitelkou titulu mistryně ČR v kategorii dorostenek jednotlivkyň
po rok 2009.
Po příjezdu do obce čekalo na Hanku i celý její doprovod spolubojovnic z ženského družstva,
rodičů, manželů Bartelových (kteří její talent objevili) a pana Klementa vřelé přivítání.
Následovala vítězná cesta ke starostovi sboru , následně obce a k jedné z členek ženského
družstva, která v Třebíči chyběla. Projížďku naší obcí zaznamenal snad každý z občanů
neboť radostný a vítězný pokřik a skandování děvčat bylo nepřeslechnutelné. Ač Hanka

Sklenská není občankou naší obce její úspěch vedení obce potěšil. Vhodná forma
poděkování za vzornou reprezentaci obce bude následovat. Mistryni republiky nemá každá.
S rekordní účastí družstev proběhl 14. srpna noční pohár mladých hasičů v pož. útoku. V
mladších se představilo celkem 12 týmů, krom našeho okresu též z Jihlavska a Třebíčska.
Ve starších 16 týmů z okresů ZN, JI, TR a města Kuřimi.
Úvodem předal hlavní sponzor pan Libor Horák pamětní dres čerstvé mistryni ČR Hance
Sklenské i starosta obce poděkoval dívce za vzornou reprezentaci a předal jí věcný dar.
Hlavní soutěž probíhala vcelku bez obtíží. V mladších zvítězili Nevcehle (JI) před
Výrovicemi a domácím „A“ týmem, béčko skončilo na 5. místě. Z přibývajícím časem však
nastaly problémy s digitálním vypínáním časomíry. Vše se vyhrotilo při jednom ze
závěrečných pokusů 2.kola, kdy družstvu Pavlova (JI) vypnula časomíra součastně ale čas
15.20 vt. se ukázal pouze na 1 proudu. Doposuď vedoucí domácí „A“ družstvo tím bylo
odstaveno na druhou příčku a druhá Kuřim padla na třetí. A právě vedoucí družstva Kuřimi
podali protest proti regulérnosti tohoto času a požadovali opakovat pokus. Vzhledem
k pokročilému času (cca. 1 hod ránu) a nefunkční časomíře se rozhodčí usnesli ponechat
Pavlovu dosažený čas 15.20 vt. jako vítězný. Družstvo Kuřimi se však cítilo svým 3.místem
ukřivděno.
Poslední závod letošní Perspekta ligy mladých hasičů uspořádalo společně město Znojmo a
sbor dobr. hasičů Výrovice. O Pohár města Znojma se historicky poprvé na náměstí T.G
Masaryka dne 19. září utkalo přes 20 družstev mladých hasičů i s účastí našich čtyř týmů
(2 mladší, 2 starší). Prvním vítězem se po vynikajícím výkonu 14.82 vt. před zraky široké
veřejnosti obyvatel Znojma stalo naše „A“ družstvo před Číhalínem (TR) a rivalem
z Výrovic. Pohár za vítězství přebrali hasiči od místostarosty města pana Blažíčka. Výrovice
se staly celkovým vítězem letošní ligy před našimi a Božicemi. Naši mladší v poháru obsadili
2. místo ale v lize zvítězili.
Hasičské zápolení doplnila praktická ukázka z činnosti městské policie. Svoji techniku,
výzbroj a výstroj předvedli profesionální hasiči z hasičské stanice ve Znojmě. Mladí hasiči si
toho dne opravdu přišli na své. Krom závodění měli rovněž vstup do podzemí i na radniční
věž zcela zdarma.

4.3 Myslivecké sdružení
Na stejný den letos 5.prosince vyšla myslivecká poslední leč a obchůzka obce Mikuláše
s andělem a čerty.
Jestliže byli čerti kolikrát spojováni s myslivci a vyobrazeni v zelené myslivecké uniformě a
kamizolce, pak při pohledu na některé zarostlé tváře střelců spolu s představivostí bylo možné
spatřit rojení čertů již za bílého dne. S přibývajícím časem a ubývajícím denním světlem bylo
zřejmé kdo kam patří. Myslivci při závěrečném výřadu vzdali čest padlé zvěři, přičemž ve
dvou kolech slovili 52 bažantů a 17 zajíců. Poté se přemístili do prostor kulturního domu na
zábavu. Ve tmě za řinčení řetězů , zvonců , hlasitého kvílení a blekotání obcházel malé děti v
obci Mikuláš s partou čertů. Všude kam zavítali byli ujištováni, že zde byly děti celý rok
hodné a nezlobily. Aby byly obdarováni balíčkem sladkostí, musely však Mikuláši i
čertům přednést básničku nebo zazpívat. Mnohde strašili čerti pytlem a odnesením do pekla,
ale toho byly i ty nejzlobivější pro tentokrát ušetřeni.
To v kult. domě při tradičním Posledním soudě nebyli střelci ušetřeni od placení kolků
(pislolí) vína za své hříchy spáchané při honě. Králem toho letošního se stal myslivec
z Vítonic u Kroměříže pan Ladislav Polešovský, který střelil 8 bažantů a 2 zajíce.
Na zábavě, která se těšila velikou návštěvností vyhrávala skupina Víkend. V bohaté tombole
krom jiných hodnotných cen nechyběl divočák ani srna.

5. Vývoj počasí během roku , úroda
Jak jsem se zmínil na konci starého roku, usadilo se u nás pravé zimní počasí. Toto mrazivé
počasí s hodnotami hluboko pod bodem mrazu pod - 10 st. pokračovalo i v dalších lednových
dnech. Také nasněžilo dne 5.ledna. Největší radost z mrazů a sněhu měli samozřejmě děti a
mládež. Zde musím tentokrát pochválit připravenost našich mládežníků, kteří za včas na
podzim připravili štěrkové hřiště za obecním úřadem na možný nástřik vodou. V prvních
mrazivých dnech ještě ve starém roce se skutečně hřiště podařilo změnit v ledovou plochu. A
kluziště využívají občané všech věkových kategorií. Při rekonstrukci el. vedení po vsi byl ke
kluzišti přidán sloup s pouličním světlem, takže se bruslí i po setmění.
19.1edna nastalo tání. Měsíc únor byl teplotně průměrný bez výrazných mrazů. Dny
s teplotami nad bodem mrazu s deštěm, střídalo sněžení bez kýženého efektu v podobě
sáňkování. Sníh napadl a pravidelně vždy poodtál, tak že se pravidelná vrstva nevytvořila.
S postupujícím jarem jsme zaznamenali výrazný skok ze zimních kabátů do triček a kraťasů
V měsíci březnu vládlo počasí s dešťovými přeháňkami a každodenním větrem. Výrazná
změna nastala po vydatném dešti ve dnech 29 a 30. března kdy napršelo 28 mm srážek. A
v dubnu „šup“ rovnýma nohama do léta. Deštivo vystřídaly krásné slunné dni s teplotami
20 - 24 C. Posel jara čáp bílý s teplých krajů k nám letos zavítal a poprvé byl spatřen na
komíně dne 28.března.
Velmi suchý a teplý byl poté celý měsíc duben. Byl natolik suchý, že první senoseč jeteliny
na zahradách a záhumenkách občané stihly ještě v dubnu. Nepřišly ani jarní mrazíky, takže
květy ovocných stromů plynule přešly v plody. Uvidíme jestli dobrou úrodu nepoškodí sucho
nebo krupobití.
Letní měsíce červen a červenec byly opakem jara. Mokré s velmi silnými a intenzivními
bouřkami a nežádoucími doprovodnými jevy. Republiku sužovaly kroupy, vichřice a
bleskové povodně. Našemu nejbližšímu okolí se tyto neduhy naštěstí vyhnuly, postačily
problémy s pravidelným přísunem dešťových kapek. Z každého deště příděl nad 15 mm nebyl
ničím neobvyklým. Meruňky jenž letos po letech zarodily nad průměr se rychle nalily vodou ,
začaly praskat a praskliny zahnívat. Úroda pak byla menší než se čekalo. I na okurky mělo
letošní vlhko negativní účinky, jejich plodné období bylo velmi krátké.
Jak to tak bývá, po období dešťů přišlo sucho. Od půle července až do podzimu prakticky
nepršelo. Sucho a teplo výrazně ovlivnilo zrání hroznů a podzimního ovoce. Bylo velice
bohaté na přírodní cukry . Stejně jako loňský i tento ročník byl vinaři vysoko hodnocen.
V prvním týdnu měsíce října jsme zaznamenali rekordně letní teploty (7.10 27.8 st.C) za
týden přišlo citelné ochlazení , až o 20 st. C a od středních poloh se sněžením.
První sníh předešel pranostiku o sv. Martinovi, který přijíždí na bílém koni (11.11) o celý
týden. Výraznější sněhovou vánici jsme v našich končinách zaznamenali dne 3. listopadu. Ráz
typicky podzimního počasí plného plískanic a dnů bez slunečního svitu pokračovalo až do
druhého týdne měsíce prosince, kdy pozvolna počalo mrznout a padat sníh. Poslední adventní
víkend byl nejmrazivější. Teploty přes den pod -10 st. V noci z 20. na 21. prosince - 18 st.
Už, už to vypadalo na mrazivé vánoce na sněhu ale během dne 22.prosince dorazila vánoční
obleva s plusovými hodnotami. Opět to byly neuvěřitelné teplotní výkyvy. Silné mrazy se
během 48 hodin, na Vánoční svátky změnily na jarních 10 - 13 st. nad nulou.
Místní děti, díky chřipkové epidemii na základní škole v Prosiměřicích si letos užívaly o
celých pět pracovních dní delší vánoční prázdniny. V tomto čase si bohužel zimních

radovánek moc neužily. Na kluzišti, které mládežníci nastříkali v rekordně krátké době se
stejně krátce bruslilo.

6. Statistika
Do nového roku obec vstoupila s 244 obyvateli. Nejstaršími obyvateli obce byli: muž - Jan
Šabata roč. 1921 a žena - Růžena Smetáková roč. 1920.
Během roku 1 obyvatelka zemřela a 1 dítě se narodilo. Sňatek se nekonal. Z obce se odhlásily
celkem 2 osoby a 7 se přihlásilo. K 31. prosinci tak v obci žilo 250 obyvatel.

V roce 2009:
Narozen - 11.listopad
Zemřela - 24.července

Petr Smeták
Marie Paseková

Odhlášeni - Marta a Pavel Komínovi z č.p 1
Přihlášeni - 1. Ivoš Havlík na č.p 5 l
2. Lukáš Šabata, Tobiáš Šabata
Darja Beláková, Justina a Angelína Beláková na č.p 43
3. Radek Blaško na č.p 24

