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1.ČINNOST OBECNÍHO ÚŘADU
1.1 Rozpočet
Obecní rozpočet vyrovnaný ve výši příjmů i výdajů částkou 3.890.000 kč.byl schválen
obecním zastupitelstvem a to všemi pěti hlasy na třetím řádném zasedání obecního
zastupitelstva dne 12. března.
1.2 Rekonstrukce NN
Na sklonku zimy a na jaře firma ZMES (Západomoravská energetická společnost) prováděla
rekonstrukci vedení nízkého napětí v obci. Všechny staré dřevěné i betonové sloupy byly
nahrazeny novými a dráty svedeny do jednoho hlavního kabelu. Na některých domech byly
taktéž vyměněny stožáry a staré skříňky pojistek za nové.
1.3 Rekonstrukce veřejného rozhlasu, INFO na mobil
Při rekonstrukci NN byly zrušeny rozvody obecního rozhlasu, vedené po elekt.sloupech.
Důležité informace byly vyvěšovány ve vývěskách a občané obce obdrželi i informační letáky
Obecní zastupitelstvo se zabývalo možností rekonstrukce nového vedení po drátech nebo
bezdrátové. Přednost dali bezdrátovému. Počátkem měsíce října jej firma Empemont
z Valašského Meziříčí namontovala. Celkem sedm rozhlasových míst na sloupech elek.
vedení bylo instalováno tak, aby se hudba a mluva po obci vzájemně nekřížila. Krom
venkovních rozhlasů byla stejnou firmou vyměněna i rozhlasová ústředna v kanceláři
obecního úřadu. Nový obecní bezdrátový rozhlas přišel obec na 210 tisíc kč., přičemž 106 tis.
činila dotace od JMK. Během roku mohly spoluobčané nahlásit číslo svého mobilního
telefonu na obecním úřadě a byli bezplatně připojeni na INFO obce. Stejně tak jako v hlášení
rozhlasem, jim začali přicházet sms zprávy příkl. termín konání obec. zastupitelstva, příjezd
různých prodejců do obce, placení poplatků atd.
1.4 Odpadové hospodářství
V tomto roce se opět uskutečnily dva povinné svozy nebezpečného odpadu a starého
elektrozařízení , které nepatří do směsného komunálního odpadu (do popelnice). Tyto dva
svozy stály obec cca. 26 tis. kč Tato částka se nijak nepromítá ve výši poplatků pro občany.
Důležité složky, které se velmi výrazně projevují v konečné výši poplatku za komun. odpad
jsou tříděné odpady (sklo, papír, pet-plasty, karton). I letos došlo ke zlepšení třídění odpadu
v obci. Za odvoz tříděného odpadu bylo zaplaceno 31.400 kč. a zpět do obce přišlo
v příspěvcích od firmy EKO-KOM 25.271 kč.
Za odvoz směsného komun. odpadu (popelnice) obec zaplatila cca. 107 tis.kč. a na poplatcích
se vybralo cca. 106 tisíc. Výsledkem bylo , že obec doplatila na odvoz komunál. odpadu
(popelnice + tříděný i nebezpečný od.) celkem 33 tisíc. Přesto se zastupitelé rozhodli zachovat
poplatek za odvoz pro občany ve stejné výši tj. 420 kč. i pro další rok.
1.5 Činnost VPP
Od 3. března do konce listopadu pracovali na obci tři pracovníci veř. prospěšných prací, pan
Josef Smeták, Vlast. Dufek a paní J. Střechová. Oproti loňsku se výrazně zvýšila dotace na 12
tisíc korun na měsíc. Což obec uvítala. Jejich práce spočívala nejen v údržbě veřejné zeleně a
obecního lesa ale také ve stavební činnosti (rekonstrukce kapličky), zámečnických ( oprava
obecní vývěsky a výroba nové úřední desky u ob. úřadu) a nebo v bouracích pracích (ruční
demolice č.p 41).

Jednou z prvních jejich prací byla počátkem jara experimentální výsadba 80 ks
rychlerostoucího japonského topolu na rekultivované skládce.
Obecní pracovníci během léta a podzimu pustili do další opravy obecní budovy, objektu
stodůlky stojící u klubovny mysliveckého sdružení.
Budova byla zvýšena nadezdívkou o cca.půl metru, to pro případ parkování traktoru s
kabinou. Hliněné zdi svázány betonovým věncem s armaturou.Vystavěny nové štíty.
Byla vyměněna celá střešní konstrukce, kterou provedl brigádně s obecními pracovníky a
občany obce tesař pan Libor Horák. Dále byla vyměněna celá střešní krytina a osazeny
klempířské prvky - žlaby a svody. Na místo starých dřevěných vrat usazeny vrata nová větší,
plechová. Zdi objektu naomítány jak z venku tak i zevnitř. Podlaha byla vydlážděna
zámkovou dlažbou. Celý objekt natřen bílou barvou s modrými vraty a vykresleným obecním
znakem ve štítu. Do štítu bylo usazeno malé okno pro možnost uložení nadměrného materiálu
př. prkna, potrubí do půdních prostor. Tato investice přišla obec na cca. 50 tisíc korun.
Obecní pracovníci sem přestěhovali zahradní techniku z obecní garáže ve které již nebylo k
hnutí. Ze staré nevzhledné "boudy" tak po opravě vykoukl další nenápadný, leč pohledný
objekt.
Nevelký domek č.p 41 jenž byl po desetiletí neobývatelný, zchátralý a zpustlý obec letos
odkoupila od rodiny Tesařovi. Objekt byl pak pracovníky obce ručně demolován, přičemž
bylo získáno několik stovek plných cihel. Po odstranění nepotřebné sutě, ve vzniklé proluce
mezi Valešovými č.p 61 a Kotrncovými č.p 42 vznikne blíže silnice krytá zastávka autobusu
a o zbylém prostoru budou zastupitelé teprve jednat. Nabízí se domek v obecním vlastnictví,
volný prostor veřejné zeleně, parkoviště apod.
1.6 Rekonstrukce kapličky a polního kříže
Kaplička „Nejsvětější trojice“ jenž byla obecními pracovníky před zimou loňského roku
hrubě vystavěna dostala během jara (duben - květen) nový kabát vápeno cementovou omítkou
a nátěrem žlutou fasádní barvou ve světlých a tmavých odstínech. Do horní niky (výklenku)
byla osazena původní zdobená mříž. Do spodního výklenku byla vsazena pálená plastika
z keramické dílny pana Slámy ze Znojma. Dílo znázorňuje svatou trojici Boha Otce, Syna i
Ducha Svatého. Jako bonus věnoval umělec do horního výklenku keramickou plastiku slunce.
Do soklu této stavbičky byla osazena pamětní deska s letopočty rekonstrukce a vysvěcení.
Zároveň s touto akcí provedli obecní pracovníci opravu polního kříže z roku 1914 naproti
č.p50, který spolu s dalšími kapličkami a polními kříži v katastru obce v tomto roce připadly
do majetku obce.
1.7 Schválení výstavby solární elektrárny
V měsíci říjnu starosta obce obdržel na úřad žádost jistého pana Sengera z Prahy o schválení
projektu výstavby fotovoltaické (sluneční) elektrárny na ploše cca 13 ha. zemědělské půdy
v katastru obce. Zároveň žádal schválení výstavby domku pro budoucí sídlo firmy, který měl
vyrůst na vlastním pozemku, ale v těsné blízkosti lesa, za domkem Dubových č.p 94
v sousedství bažantnice. Projekt výstavby solárních panelů byl obecními zastupiteli schválen
na řádném zasedání dne 12. listopadu. Zamítavý postoj zastupitelé zaujali k výstavbě domku
v těsné blízkosti lesa.
1.8 Soud z bývalou účetní
Téměř po dvou letech po zjištění proběhlo dne 15. prosince 2008 ve Znojmě soudní líčení ve
věci zpronevěry obecních peněz bývalou účetní obce slečnou Nechvátalovou. K soudu se
krom obžalované dostavili starosta obce pan Střecha, bývalý starosta pan Čapoun a součastná

účetní paní Cahová. V dřívějším policejním šetření byla zjištěna škoda 657. tisíc korun a tato
částka taktéž byla bývalé účetní Nechvátalové u soudu doložena. Obviněná byla odsouzena
k podmíněnému trestu 3 rokům vězení s 5 - ti letým odkladem, 3 -letým zákazem vykonávání
práce s hmotnou zodpovědností a k úhradě zpronevěřených peněz obci. Rozsudek zatím
nenabyl právní moci.
2.DALŠÍ OBECNÉ DĚNÍ
2.1 Tříkrálová sbírka
Přesně v den svátku Tří králů, 6. ledna obcházela obec trojice děvčat Iveta Šafratová, Sinona
Venhudová a Pavla Horáková v kostýmech tří králů Melichara, Baltazara a Kašpara aby
vybrala od občanů do kasičky oblastní charity peníze na pomoc trpícím a potřebným u nás i v
zahraničí. Děvčata vybrala celkem 5149 kč 50hal. Oproti loňsku tak zaznamenala opět nárůst
o 491 kč. 50 hal. Po sečtení peněz ze všech 284 pokladniček sbírky na Znojemsku se částka
vyšplhala na 1. 132 199 korun. Využití vybraných peněz bude využito následovně.
65 % - využije Oblastní charita Znojmo na vybavení , opravy a provoz svých zařízení, která v
regionu pečují o mentálně, tělesně a jinak hendikepované občany.
15% - připadne Brněnské diecézní charitě
5% - na celostátní projekty
10% - na humanitární pomoc
5% - na režie sbírky
2.2 Škola
Po dvojčatech Matulových nastoupili 1.září do první třídy základní školy opět dvojčata,
bratři Petr a Pavel Novákovi z č.p 25. Ty doprovodí ještě další Vítoničtí prvň
áčci Aleš
Rada z č.p 34, Denisa Lorencová z č.p 50 a Michaela Valešová z č.p 61. Celkem do základní
školy do Prosiměřic pro školní rok 2008/ 2009 nastoupilo 27 Vítonických.
1tř. 5 dětí ,2tř. 5, 3tř. 2 , 4 tř. 1 5tř. 4 6tř. 1 7 tř. 4 8 tř. 5 9tř. 3 děti.
2.3 Cvičení s Luckou
Dobré nápady je třeba podporovat, řekl si pan starosta když jeho žena Lada přišla s nápadem
cvičení s hudbou (aerobic) pod vedením zkušené cvičitelky Lucie Komínové výhradně
určené pro místní ženy a děvčata . K tomuto nápadu všem cvikuchtivým děvčatům propůjčil
prostory kulturního domu. Tato činnost nazvaná Cvičení s Luckou počala v měsíci prosinci
každé úterý v podvečerních hodinách

3. FARNOST
3.1 Jména nových zvonů
Měsíc leden se stal významným měsícem farníků celé naší farnosti. Ve všech kaplích a
kostelech probíhala volba jmen pro tři nové zvony do farního kostela v Prosiměřicích.
Farníci měli možnost vybrat tři s šesti možných jmen Václav, Bohumil, František, Josef,
Marek a Petr , jenž patřili nebo dosud patří důstojným pánům farářům sloužícím naší farnosti.
Vybrány byly jména Bohumil, podle pana faráře Bohumila Kuby (1921-1982) který byl
prvním farářem po odsunu němců a působil zde po tři desetiletí. František podle
administrátora naší farnosti otce Františka Cahy (1925-2000), který se ve farní kronice
zmiňoval o potřebě nových zvonů a díky kterému byla provedena rekonstrukce farního
kostela. A konečně Josef, podle dosud žijícího pana faráře Josefa Čermáka , působícího
v naší farnosti v osmdesátých letech 20. století, který se zde těšil veliké přízni.

3.2 Divadelní představení
Dne 10. února proběhlo v kulturním domě divadelní představení pohádky"Zlatovláska"
ochotníků z Brněnska. Po loňské premiéře stejných divadelníků a pohádky vlastní tvorby
Princezny z chaloupky se i Zlatovláska těšila zájmem malých i starších diváků. I tentokrát
bylo vstupné dobrovolné a zisk bude použit na nové zvony do farního kostela.
3.3 Svěcení zvonů v Prosiměřicích
Dne 21. září proběhla v Prosiměřicích slavnost žehnání tří nových zvonů pro farní kostel sv.
Jiljí. Stalo se tak na den přesně po 78 letech ( dle farní kroniky 21.9 1930). Nové zvony
Bohumila, Josefa a Františka , slavnostně nazdobené před kostelem za hojné účasti farníků i
občanů z širokého okolí vysvětil brněnský děkan p. Václav Slouk. Finančně přišly dohromady
na 684.845 korun a přispěli na ně také farníci z naší obce. A jejich účast na této slavnosti
byla nepřehlédnutelná.
3.4 Vánoce
Letos na Štědrý den do naší farnosti dorazilo Betlémské světlo. V naší obci si křesťané
přicházeli do kaple odpálit světlo z Betléma do svých příbytků po třetí hodině odpolední.
Druhý svátek vánoční, na Štěpána (26.12) se již tradičně v kapli konala Vánoční mše svatá.
3.5 Žehnání mladého vína
V sobotu, 27. prosince se z iniciativy duchovního otce naší farnosti p. Jindřicha konalo
Svatojánské ( sv. sv. Jana Nepomuckého) žehnání vína ve farním kostele v Prosiměřicích.
Vinaři ze všech obcí naší farnosti přinesli mladá vína z letošní sklizně. Z naší obce se
prezentovali páni vinaři Čapoun M , Hesina E, Buřič F, Hřib M, Venhuda a Smeták M se
svými vzorky Ryzlink Rýnský, Muller Thurgau, Kerner, Bouvier a Svatovavřinecké červené.
Před oltářem, kam byly lahve vín vystaveny pak po společné modlitbě vinařů všechny
vzorky pan farář vykropil svěcenou vodou. Po křesťanském obřadu, který byl pro některé
zúčastněné velkým překonáním „ sebe sama“se přítomní přesunuli do farního sálu, kde
proběhla společná ochutnávka vysvěcených vín s výkladem.

4.VOLBY
4.1 Krajské
Po čtyřech letech si občané volili krajské zastupitele a nové senátory. Ve dnech 17 a 18. října
proběhly volby do krajů a zároveň první kolo voleb senátních.
Krajské volby zcela ovládli sociální demokraté, když jejich kandidátky zvítězily ve všech 13
krajích , tedy i v našem Jihomoravském kraji , jenž býval donedávna "baštou" křesťanských
demokratů. Volební účast byla 41,05 % a výsledky pro náš Jihomoravský kraj tyto:
1) ĆSSD
34,84 % 26mandátů
2) KDU-ČSL 23,89 % 18 mandátů
3) ODS
15,88 %
11 mand.
4) KSČM
14,41 % 10 mand.
Ze Znojemska usedne do 65 - členného zastupitelstva JMK celkem 5 zastupitelů. Za ČSSD
pan Jan Šinogl ze Strachotic a Irena Kočí z Moravského Krumlova, za KDU -ČSL pan Pavel
Balík ze Znojma a Alois Vybíral z Plenkovic, za ODS pan Vojtěch Fabík z Únanova a za
KSČM pan Petr Krátký ze Znojma.

V naší obci přišlo k volbám ze 189 oprávněných voličů 87 občanů ( tj. 46% ). Výsledky byly
tyto: 1) KDU-ČSL
49 hlasů
2) ČSSD
21 hl.
3-4) ODS
5 hl.
KSČM
5 hl.
5) Dohoda pro Již. Mor. 3 hl.
6-7) SZ a ČSNS
1 hl.
4.2 Senátní
První kolo voleb do Senátu ve volebním obvodě č.54 tedy na našem okrese nepřineslo
překvapení. S osmi kandidátů se pro druhé kolo vykrystalizovala dvojice Marta Bayerová a
Petr Nezveda. Tito dva kandidáti se na okrese těšili velké přízni voličů ,pramenící z výsledků
pro region.
Výsledky 1. kola na znojemském okrese byly :
poč.hlas. proc. podíl
1) Marta Bayerová KSČM
14 150
41.39 %
2) Petr Nezveda
ODS
5903
17.27
3) Ladisl.Skopal
ČSSD
5788
16.93
4) Alois Vybíral
KDU-ČSL 4610
13.48
5) Tomáš Rothrockl
SZ
2034
5.95
6) Jiří Peřinka
SDŽ
664
1.94
7) Josef Molín
SNK ED
540
1.57
8) Jiří Stanislav
NS+SZR
491
1.43
V naší obci , kam okresní politici zavítali během roku několikrát, dali občané na osobní
kontakt a upřednostnili známé tváře. A protože i naše obec patřila a nadále patří mezi
křesťansky založené není div nad vítězstvím křesťanského kandidáta pana Vybírala.
Bylo dosaženo těchto výsledků:
1) Alois Vybíral
26 hlasů
2) M. Bayerová
22 hlasů
3) Petr Nezveda
18 hl.
4) L.Skopal
13 hl.
5) T. Rotrockl
3 hl.
Zbylí tři kandidáti nebyli v obci vůbec voleni.
Druhé kolo proběhlo o týden později ve dnech 24 a 25.října a jen potvrdilo veliký rozdíl
získaných hlasů obou kandidátů v kole prvním. Paní BAYEROVÁ dostala 20900 hlasů a
rozdrtila současného starostu města Znojma pana Nezvedu.Toho volilo více než dvakrát
méně voličů - jen 9283. U nás vhodilo svůj hlas do volební urny 72 občanů. Celkem 39
pro novou senátorku a 33 pro pana Nezvedu.
5. KULTURNÍ ŽIVOT, SVÁTKY
5.1 Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic byla další společnou kulturní akcí občanů, hasičů a myslivců. Vatra byla
vystavěna na hřišti cca. do 3.5 m. výšky, na jejímž vrcholku vstanula fešná, děvčaty vyrobená
čarodějnice i s koštětem. Jen odletět.... Dřevo na vatru bylo dovezeno z obecního lesa a
doplněno o dřevěný odpad od občanů.

Večer 30. dubna pak byla vatra zažehnuta. Po hodině sežehl plamen i čarodějnici.
K čepovanému pivu přišla k chuti i myslivci uzená cigára.Do rána bylo po letech opět bílo na
silnici. Ne snad, že by napadl sníh nebo mrzlo. Bylo to dílo skupiny místních vtipálků (
podotýkám věkově v Kristových letech) kteří po nostalgickém vzpomínání na mládí z recese
napsaly před domy několik žertovných nápisů, které postupně smazal déšť a prach silnice.
5.2 Den otevřených sklepů
Druhý " neoficiální" ročník Dne otevřených sklepů proběhl v sobotu 28.června. Ten loňský
sklidil kladnou odezvu a ve stejných šlépějích se místní vinaři i majitelé sklepů z Brna vydali
i tentokrát. Bylo otevřeno celkem 13 sklepů. Přidali se pan Stratil, pan Hesina, pan Fiala a
Navrátil z Brna. Navíc se svými vzorky se ve sklepě pana starosty Střechy prezentoval
vynikající vinař pan Tvarůžek Libor z Prosiměřic. Novinkou , která sklidila velký úspěch bylo
zjevení sklepního strašidla Faulence Huhly v podání pana Horáka Libora. Této nové postavě
předcházelo sepsání pověsti o zjevení po soumraku právě v den konání akce. Stanovištěm
strašidla byl poslední polorozpadlý sklep odkud po západu slunce podniklo cestu po sklepech,
kde strašilo nehodné osoby (nejen děti) ale i trpělivě pozovalo fotografům. Další zatraktivnění
akce přinesla soutěž pro dívky a ženy všech věkových skupin v tahání vína koštýřem tvaru
pánského přirození nebo obchůzka otevřených sklepů panem harmonikářem. I letos
avšak naposledy bylo vše k pití i k jídlu zdarma, díky sponzorskému daru pana Lehockého
a finanční podpoře obecního úřadu. K vzorkům rozlévaných vín bylo možno zakousnout
i dvě pečená selátka nebo uzenou klobásku. Program akce lákal finálovým úžasným
pohledem na vycházející slunce nad sklepy cca. ve 4.10 hodin rána , ale toho se po tak
náročném a vydařeném dni nikdo na sklepech "nedočkal". Poslední vytrvalci odcházeli po
třetí hodině ranní.
5.3 Obecní výlet
Po několika letech naplánovalo obecní zastupitelstvo pro děti , rodiče a všechny ostatní
spoluobčany společný výlet autobusem do ZOO a Dinoparku do Vyškova. Akce byla letos
naplánovaná místo pravidelných sportovních dětských dnů na hřišti. Zájezd se uskutečnil
dne 19. července a to pro děti a studenty s cestou a vstupem do ZOO zdarma. Dospělí měli
dopravu taktéž zdarma, hradili si pouze vstup do ZOO 130 korun. Celodenní výlet byl
nejenom zábavný ale i poučný . Po příjezdu do Vyškova účastníci výletu navštívili firmu
Respono, kde si prohlédli provoz třídící linky komunálního odpadu (plasty, sklo, papír,
nápojové kartony) a také sběrný dvůr odpadů pro Vyškov a okolí. Zhruba hodinovou
prohlídku přítomní absolovovali , také proto že obec na akci obdržela od firmy Remondis,
která u nás vyváží odpady dotaci 5000 korun.
Po prohlídce sběrného dvora následovala návštěva ZOO , ve které děti ač z venkova zaujal
tzv. Babiččin dvoreček kde se pohybovali mezi volně pobíhajícím domácím zvířectvem a
ptactvem, přičemž si zvířata mohli pohladit popřípadě nakrmit. Dalším velkým zážitkem byl
přejezd turistickým vláčkem ze ZOO přes celé město do Dinoparku a zpět. Zde následovala
prohlídka prahistorických ještěrů přímo v lesním porostu zdejšího parku. Celkový dobrý
dojem ze zdařilého výletu narušila snad jen nízká účast obyvatel, hlavně lidí s dětmi. Výletu
se zúčastnilo, ač byl vypraven autobus pouze 37 místních dětí a rodičů.
5.4 Tradiční pouť a vysvěcení kapličky
Čas tradiční pouti bývá nejlepší dobou pro různé důležité oslavy obce. Po několika letech,
připomeňme svěcení zvonů v r. 1995 a svěcení obecních symbolů v roce 2001 proběhl další
slavnostní akt svěcení - tentokrát zrekonstruované kapličky Nejsvětější trojice.
Tradiční pouť však začala již v pátek dne 1. srpna odpoledne dovozem statného jehličnanu z
lesa , který se pod rukama místní omladiny a mužů změnil ve fešnou, barevnými fáborami

napentlenou máju. Večer v sále kulturního domu probíhala rocková zábava pro mladé se
skupinou Oryon.
V sobotu dne 2. srpna proběhlo stavění máje pomocí autojeřábu a večer se konala druhá
zábava v kulturním domě. Tentokrát hrála v poměru 3 na 3 ( 3 dechovky 3 moderní) skupina
Víkend.
Sluncem zalitá neděle 3.srpna se stala opět slavností celé obce. Již o půl deváté ráno se v
kapli konala mše Svatá za hojné účasti místních i přespolních farníků . Do první lavice usedli
společně se starostou obce panem Střechou i vzácní hosté , kteří přijali pozvání na tuto akci.
.Místostarosta města Znojma a krajský zastupitel pan Balík a hejtman Jihomoravského kraje
ing. Stanislav Juránek. Pan hejtman se na úvod mše ujal slova aby poděkoval za pozvání a
pozdravil všechny přítomné. Mimo jiné řekl: " Přišel jsem mezi Vás jako poutník a jsem rád,
že se jako poutník s Vámi mohu vypravit na pouť ke kapličce." Po skončení mše se celé
procesí farníků i ostatních spoluobčanů za hudebního doprovodu dechovky vydalo obcí ke
kapličce. Zde se ujal slova pan starosta , který přítomným shrnul stručnou historii stavby,
postup při rekonstrukci a čerpané finanční zdroje. Na opravu přispěl i Jihomoravský kraj
10. tisíc korun, za které se přítomným představitelům JMK dostalo od starosty velkého
poděkování. Poděkování s potleskem přítomných se dostalo taktéž obecním pracovníkům,
kteří mnohdy nad rámec svých pracovních povinností uvedli ruinu v krásnou sakrální
stavbičku zdobící příjezd do obce. Pan starosta závěrem přítomné informoval o záměru
opětovně vystavět dle dochované fotografie taktéž další kapličku sv.Jana u mostu přes
Křepičku na kterou v obci bude uspořádána sbírka. S projevem vystoupil i pan hejtman, který
pochválil uskutečněnou rekonstrukci a přislíbil osobní finanční účast při výstavbě již
zamýšlené kapličky. Žehnání kapličce provedl pan farář Jindřich Čoupek, který taktéž
poděkoval obci i kraji za opravu sakrální stavby a oběma hlavním představitelům starostovi
obce i panu hejtmanovi předal novou knihu o kaplích a kostelech na Moravě. Nakonec
celého aktu byla v soklu kapličky odhalena pamětní deska na paměť obnovy a vysvěcení.
Po půl jedenácté dopolední pak s panem hejtmanem Juránkem a občany probíhala v kulturním
domě beseda zakončená tanečním hejtmanovým solem s místními ženami.
Další průběh pouti probíhal tradičně obchůzkou mládežníků po vsi zakončenou odpoledním
společným zaváděním pod májou. Zavádění se účastnilo celkem 14 párů. Párem stárkovským
byl Jan Polický a Michala Horká. Díky ročníku 1993 byla letos silná účast celkem pětice
mládků. I tentokrát vyšlo počasí a podle toho se i pilo. V hospodě padlo osm sudů piva.
Jako doprovodná akce naší pouti probíhala v zasedací místnosti výstava obecních a
hasičských kronik a fotografií z dění v obci. Díky finanční podpoře Jihomoravského kraje (
dotace 15 000 kč) bylo možno u příležitosti tradice pořádání pouti vydat barevný oboustranný
obecní leták odkazující se na historii a součastnost obce, místní spolky a historii a součastnost
pouti. Tento leták bude sloužit pro prezentaci obce i v budoucích létech.
5.5 Setkání důchodců
Důchodci - skupina početně nezanedbatelných obyvatel naší obce , si taktéž zaslouží
pozornost a uznání za odvedenou práci . Právě jim bylo věnováno setkání spoluobčanů
důchodového věku v kulturním domě odpoledne 8. listopadu. A přišli skoro všichni. I
nejstarší muž naší obce pan Šabata, který před nedávnem ovdověl. Na akci pořádané obecním
úřadem zúčastněným důchodcům postupně zazpívaly dívky z Oleksovic,na které navázali
mládežníci - hasiči z tanečním vystoupením Mrazík a nejmladší děvčata hasičky coby
roztančené Kočky. Toto vystoupení bylo důchodci ohodnoceno velkým potleskem. Mezery
mezi vystoupeními mládeže vyplnil starosta obce, který informoval o dění v obci a na
obecním úřadě a v diskusi odpovídal důchodcům na kladené otázky. Od pana Hřiba se
starostovi dostalo věřejného poděkování za uspořádání tohoto společného setkání.

Pro přítomné byl připraven společný oběd , po němž se ujal slova a hraní pan muzikant
Balada ze Znojma. Starosta poté absolovoval kolečko s důchodkyněmi a opačně s paní
starostovou si zatančil již zmiňovaný pan Šabata letos 87-letý. Pan starosta byl toho dne
nejzaneprázdnější osobou v kult. domě. Z každým prohodit slovo a připít si sklenkou vína
nebo slivovice neodmítl žádnému z přítomných a vůbec nevadilo ,že byl mnohými ze zvyku
oslovován "předsedo".
5.6 Vánoční setkání občanů
Na 20.prosinec naplánoval obecní úřad pro všechny spoluobčany bez rozdílu věku vánoční
setkání v kulturním domě. Po loňské vydařené premiéře a zájmu obyvatel, se i tentokrát sáhlo
po divadelním představení. I letos k nám zavítal amatérský divadelní soubor z Dobšic.
Autorská pohádka „Strašidlo Bublifuk“ se přítomným dětem i dospělým líbila. Po divadle
vystoupil na pódiu pěvecký sbor místních dětí pod vedením paní Lady Střechové s vánočními
písničkami a koledami. Během programu se rozléval dětem ovocný čaj a dospělým vánoční
punč, vařený stejně jako loni panem starostou. Vyvrcholení společného setkání bylo pod
rozsvěceným vánočním stromem u obecního úřadu. Zde si všichni přítomní společně
zazpívali, za což byli všichni odměněni malou pozorností od obecního úřadu. Pan starosta
závěrem popřál všem klidné a pokojné vánoční svátky.
5.8 Silvestr
I tento na kulturní akce velmi bohatý rok byl zakončen společnou Silvestrovskou oslavou
místních obyvatel v kulturním domě. O muziku se již tradičně postaral domácí občan Roman
Brzobohatý se svou aparaturou. Padesátka přítomných se společně velmi dobře bavila až do
časných hodin nového roku 2009.
6. MÍSTNÍ SPOLKY
6.1 SDH
První společenská akce nového roku Třetí hasičský ples proběhl dne 9. února. Tak jak
tomu bylo v předešlých dvou plesech organizaci a pořadatelství držely hasičky a nutno
podotknout, že velice úspěšně. Byla připravena bohatá tombola s téměř 300 cenami v
malé a velké tombole s losy za 10 korun a 20 korun.
Po velikém loňském úspěchu našich mladých hasičů s předtančením i tentokrát ples
zahajovali naši nejmladší hasiči v tomto případě taktéž dívky se svým kočičím kouskem,
oceněným mohutným potleskem přítomných. Druhé vystoupení naší mládeže, párové
vystoupení"Mrazík" stejně bouřlivě oceněné mělo opakování na sklonku plesu v podání
dospělých. Nálada v plně obsazeném a stylově vyzdobeném kulturním domě byla opět
vynikající. Svou měrou přispěla i hudba dvojice hudebníků Duo Blue Band.
V měsíci květnu se hasiči zůčastnili několika akcí ve všech věkových kategoriích. Dne
11.května proběhlo v Hostimi okresní kolo soutěže Plamen mladých hasičů, kde v mladší
kategorii se naši umístili na prvních dvou místech. Ve starších se po několika letech
nepodařilo zvítězit a postoupit do dalších bojů ale i stříbro je úspěchem. Dne 17. května
se mladí hasiči zúčastnili výletu na Hasičský den , který probíhal na výstavišti v Brně.
V rámci výletu ještě navštívili městskou hasičskou stanici Brněnských profesionálních
hasičů kde byli svědky výjezdu k požáru.
Čestná jednotka našich hasičů v bílých uniformách spolu se starostou sboru p.Slivkou a
skupinkou mladých hasičů se dne 4. května zúčastnila hasičské pouti a žehnání hasičského
praporu v Oleksovicích.

Dne 24. května se na hřišti uskutečnilo okrskové kolo sborů dobrov. hasičů našeho okrsku
č.18. Soutěž byla již jednou odložena a to kvůli hasičské pouti v Oleksovicích , aby byl
možný start Oleksovických hasičů. Na soutěž se však dostavili v nekompletní sestavě jen
do role diváků a tak účast soutěžících družstev byla mizivá. Krom domácích mužů a žen
z okrsku pouze Těšetice. Ty však nepředvedly ani jeden platný pokus a tak vše zůstalo na
domácích. Družstvo mužů, v našem případě nově vytvořených dorostenců provedlo dva
solidní výkony jako přípravu na další soutěže . Stejně jako děvčata. Aby soutěž do hodiny
nebyla odbyta, požární útok přítomným předvedli i naši nejmladší hasiči. Jako bonus soutěže
předvedly útok i rodiče těchto mladých hasičů . Družstvo za maminky paní M.Langová , A.
Smetáková, M. Venhudová, J. Sobotková , K.Radová a P. Nováková. Za tatínky P. Venhuda,
R.Blahynka , M.Sobotka, L.Lang a L.Horák.
Jak již bylo zmíněno generační obměna družstva mužů - dorostenců měla za následek, že se
napoprvé nekvalifikovala na okresní soutěž dospělých. To děvčata ženy - dorostenky na
okrese v Chvalovicích po třech druhých místech ve třech disciplínách obsadila druhé místo.
Vynikající a překvapivé bylo celkové třetí místo našich dorostenců v krajském kole v
Hodoníně. Postup do republiky se po dvou letech nepovedl děvčatům a jejich třetí krajské
místo zůstalo pro ně samotné za očekáváním.
Ostrý výjezd zásahové jednotky SDH , avšak bez zásahu byl zaznamenán večer dne
6.července. Při bouřce se silným větrem uhodil blesk naproti Brzobohatým do drátů vedení
vysokého napětí. Jeden z drátů se přepálil a spadl do vzrostlého obilí. To bylo díky silnému
dešti mokré, takže od přepáleného drátu pod napětím nedošlo k zapálení celého okolního
dozrálého obilného lánu čítajícího cca 50 ha. Zasahující jednotka profesionálních hasičů ze
Znojma i ta naše musela v uctivé vzdálenosti čekat na vypnutí hlavního vedení. Škody v
tomto případě byly zanedbatelné. Díky bohu.
Dva ostré výjezdy místní zásahové jednotky sboru během jednoho měsíce jsme už dlouho
nezaznamenali. Dne 22. července se siréna rozezvučela kolem půl dvanácté v noci. Tentokrát
se jednalo o vznícení již jednou dohašeného strniště se slámou. I když nedošlo k žádným
škodám, protože ohořelé pole bylo toho času již po žních , občan který sousední pole
vypaloval a špatně ho uhasil zřejmě zaplatí pokutu za vypalování ploch ve žních a výjezd
znojemských profesionálů.
Nebýt finančního sponzorského daru od autodopravce pana Libora Horáka ,zřejmě by se
letošní pohár ani nekonal. Po loňském ne příliš úspěšném ročníku (po stránce účasti)se
pořádání této akce letos zvažovalo ale opětové pořádání se ukázalo jako správné rozhodnutí.
Soutěž proběhla na sklonku prázdnin dne 22. srpna a zúčastnilo se celkem 16 družstev
starších a 8 mladších. Naši postavili tři družstva starších a dvě mladší. Velice potěšující a
přínosná pro zatraktivnění bojů o pohár byla účast špičkových družstev z Vysočiny ( osm
družstev z Třebíčska a Jihlavska.) V roli diváků byla opět politická elita okresu. Přijel opět
starosta města Znojma pan Nezveda, pan poslanec Skopal, senátor Špaček i poslankyně
Bayerová. Inu, kandidáti na post senátorů se před podzimními volbami činí. A konečně
nechyběla ani čestná jednotka hasičů. K vidění byly opět vynikající výsledky až na naše na
domácí. Letos jim domácí půda nesvědčila. Díky svým vlastním chybám uzavřeli startovní
pole starší obsadili 8. a poslední 15 a 16 místo. Mladší 2 a 7 místo. Diváci , třeba že se našim
příliš nevedlo mohutně povzbuzovali všechny startující družstva, přičemž zmiňované kvalitní
výkony jim byly za tuto podporu odměnou.
Díky pěknému teplému letnímu večeru se také hodně vypilo a snědlo. Opět se udila klobáska.

Jak je v domácím prostředí zvykem, nastoupeným družstvům defilovala čestná jednotka
našeho sboru, při nástupu s obecním a hasičským praporem a při zakončení s hořícími
pochodněmi. Letošní noční pohár, ač byl pořádán s určitými obavami se opravdu vyvedl.
VÝROČNÍ valná hromada proběhla dne 20.prosince v kulturní domě za účasti 18. členů a 30
mladých hasičů a dorostenců. Účast na jednání přijal i bývalý senátor a jeden ze sponzorů
našich dětí pan Mudr. Špaček. I tentokrát předal našim hasičům finanční dar. Ze zprávou o
činnosti sboru za uplynulý rok vystoupil pan Slivka, vyzvedl úroveň pořádání a průběhu oslav
založení MH poděkoval sponzorům a členům za účast. V úseku represe pokračoval velitel
pan Jurkovič, jenž zmínil dva letní ostré zásahy zásah. jednotky u požáru v obci, o školení
členů sboru a o provedené inventuře v hasičské zbrojnici. „Vybavenost jednotky je dobrá“ konstatoval závěrem své zprávy. O činnosti mladých hasičů a dorostu informovala přítomné
slečna Jana Bartelová. Největším úspěchem této sportovní sezóny bylo vítězství v okresní lize
žen .Třetí místo dorostenek v kraji nebylo vzhledem k připravenosti bráno za úspěch.Velikou
motivací pro náš dorost bude mistrovství republiky dorostu v pož. sportu příští rok v nedaleké
Třebíči, tam bychom se rádi podívali shrnula závěrem. V odhlasovaném plánu práce na rok
2009 bylo příkl. zapojení družstev ve všech věkových kategoriích, pořádání 4. has. plesu,
pálení čarodějnic, pořádání pouti ve spolupráci s obcí. V diskuzi zazněly děkovné proslovy
jak od pana Špačka tak i starosty obce pana Střechy.
Oslava 30. let založení MH
Důstojně si místní hasiči připomněli a oslavili 30- té výročí založení a nepřetržitého
fungování oddílu mladých hasičů , dříve požárníků při místním sboru. Akce proběhla
v sobotu dne 12. července, přičemž pozvání na tuto akci dostali krom sponzorů i přední
okresní politici. K překvapení organizátorů se dostavila většina pozvaných. Jako první
ještě hodinu před zahájením soutěže o pohár MH dorazil starosta města Znojma pan Nezveda.
který přivezl sud piva hasičům a dětem kopací míč. Z okresních politiků pan Balík , bývalý
znojemský starosta , nyní Krajský zastupitel , poslanci Parlamentu ČR pan Skopal za ČSSD a
paní Bayerová za KSČM ,senátor pan Špaček a kandidát do Senátu pan Vybíral. Z okresního
vedení hasičů přijel starosta pan Procházka a jednatel okr. aktivu zasloužilých hasičů pan
Nezveda. Během soutěže dorazil i vedoucí republikové rady mládeže pan Muška. A konečně
přijeli i zástupci našich dvou družebních obcí.
Všichni zmiňovaní hosté byli pozváni do kulturního domu k prohlídce výstavy věnované 30 ti letému období trvání mladých hasičů a ochutnávce vín místních vinařů.
K zahájení hasičské soutěže nastoupilo celkem 7 družstev mladší a 14 družstev starší
kategorie včetně 5 domácích. Družstva přijela s 4 okresů. Nastoupenému útvaru defilovala
čestná jednotka našich hasičů s obecním a hasičským praporem. Úvodní slova pronesl starosta
okrsku a našeho sboru pan Slivka , který předal slovo panu starostovi obce a ten pak všem
přítomným hostům. Při této příležitosti předal pan senátor Špaček všem našim mladým
hasičům sady nových dresů.
Soutěž samotnou zahájili hasiči mladší kategorie. Zde závodilo i družstvo dětí z naší družební
obce na Kroměžířsku. Naše věkově nejmladší družstvo B obsadilo celkové páté místo.
Družstvo A složené ze samých děvčat zvítězilo před Heralticemi (TR) a Novou Říší (JI).
Soutěž starší kategorie byl ukázkou skvělých časů pod 15 vteřin , kam se vešlo hned 5
družstev. Zvítězily a putovní pohár odvezly Heraltice (TR) vynikajícím časem 13,74 vt.
Druhé místo vybojovalo naše A družstvo před Číhalínem (TR). Další domácí družstvo B
obsadilo 12 a druž. C celkové 7. místo.
Předáváním cen, pohárů a medailí pro nejlepší se ujali starostové našeho sboru a obce spolu
se senátorem Špačkem a republikovým vedoucím mládeže panem Muškou. V závěrečné řeči
přítomných hostů byly slyšet slova obdivu a chvály nad předvedenými výkony zúčastněných.

Po celou dobu soutěže k poslechu přítomných diváků vyhrávala dechovka Skaláci ze Skalice.
Následoval společný oběd v kulturním domě a v 15 hodin slavnostní schůze k tomuto výročí.
Videoprojekci historických fotografiích společně s textem rok po roce četla sama autorka
slečna Jana Bartelová s členkami mladých hasičů Ivonou Sobotkovou a Kamilo Bezroukovou
Při projekci, kterou v sále shlédli mnozí bývalí členové oddílu a bylo jich za tu dobu přes
stovku se mnozí neubránili dojetí. Jedním z nejzajímavějších obrazů bylo generační srovnání
dřívějších členů - rodičů a těch součastných - dětí. Na minutu sál zcela stichnul, to když
přítomní vzdali poctu tragicky zemřelému zakládajícímu členovi oddílu Janu Slivkovi.
Po proslovech pánů politiků , hasičů i přátel ze stejnojmenných obcí předalo oblastní
sdružení hasičů zastoupené panem Špačkem a Součkem naší obci do rukou pana starosty
Střechy medaili "Za příkladnou práci" a našemu sboru medaili "Za zásluhy". Politici, hosté,
sponzoři zase obdrželi pamětní listy na paměť konání této akce. Členům sboru pak byly
předány čestná uznání a věrnostní medaile za 10,20 a 30 let ve sboru. Vítoničtí hosté předali
našim dětem a sboru dary. Zvláštního předání členského průkazu a křestem prošel nový člen
sboru pan Blaško. Komu se poštěstí dostat průkaz člena v tak významný den sboru.
Po všech ceremoniích a předávacích aktech se přítomní bavili na společné taneční zábavě až
do pozdních nočních hodin. Vydařenou a ve své velikostí v historii dříve neuskutečněnou akci
zakončila pořádná letní bouřka při které padlo 23 mm srážek.
6.2 Myslivecké sdružení
Na Mikuláše dne 6.prosince proběhla myslivecká Poslední leč. Na tradiční hon,v obecním
katastru ve kterém myslivci slovili 60 zajíců a 74 bažantů navázala zábava s posledním
soudem v kulturním domě. Na této zábavě opět nechyběla bohatá tombola , které kraloval
krom ostatní zvěřiny kanec - coby první cena.Tu si odvezl taktéž myslivec a to z družební
Bystřice pan Rudoš, jenž pochází z naší obce.Domácí myslivci, všechny přítomné účastníky
leči pohostili stejně jako v předešlých letech gulášem z divočáka a vínem z posledního soudu.
Veselá zábava probíhala do časných ranních hodin.
Na Silvestra, pořádají myslivci domácí hon v nejužším kruhu. Do role honců jsou totiž
zasvěceny manželky myslivců, jindy v lovecké sezoně zanedbávané.
7. VÝVOJ POČASÍ BĚHEM ROKU, HNÍZDĚNÍ ČÁPŮ
S prvním lednovým týdnem odešlo i mrazivé zimní počasí a stejně jako loni se již nevrátilo.
Po zbytek zimy panovalo spíše podzimní počasí s plusovými teplotami i v noci. Nejchladnější
ráno bylo zaznamenáno dne 17. února - 11st. To byla ovšem světlá výjímka této zimy nezimy.
V neděli dne 24.února vylezla rtuť teploměru na letité rekordní hodnoty u nás bylo 17 stupňů
ve stínu. V nejchladnějších zimních měsících lednu a únoru jsme nezaznamenali jediný den
na sněhové pokrývce.
Velikonoční svátky letos vyšly na velmi časný termín, již třetí březnový týden (20 - 24.3).
A právě v tento čas o sobě dala vědět paní zima. Sněhové smrště střídal studený vítr a déšť.
Ani ten však místní chlapce neodradil od pokračování tradic po předcích , obchůzkou obce
za vydatného hřmotu hrkačů a trakařů od Zeleného čtvrtka do bílé soboty.
Na Velikonoční pondělí proběhla v místní kapli slavnostní mše svatá, po jejíž ukončení
opět proběhla na schodech do kaple výplata dívek a žen pomlázkou.
Podle pamětníků letos uplynulo 70. let ( r. 1938) od prvního příletu čápů bílých na komín
starého mlýna. I když ke konci března panovalo velmi chladné počasí , čáp přiletěl i
tentokrát. Poprvé byl spatřen dne 25. března a druhý do páru několik málo dnů po něm.
Dne 11 července oznámila paní Šabatová ze mlýna, že s čapího hnízda na komíně vypadl
jeden ze tří mladých čápů. Protože pád přežil , byl přivolán veterinář Mvdr. Mikulášek.
Ten po provedené prohlídce konstatoval, že má mladý čáp krom zlomeného křídla i starou

zlomeninu jedné nohy. S těmito zraněními by byla jeho cesta do teplých krajin nemožná.
Můžeme se jen domnívat, že stejného mínění byly i rodiče čápa a z hnízda ho sami shodili.
O čápa se postarali až pracovníci ZOO Brno, do které byl chráněný zraněný pták starostou
obce dovezen.
Léto tohoto roku bylo teplotně průměrné nikterak nevybočující z hodnot patřícím k létu.
Tropické hodnoty nebyly letos téměř zaznamenány. Srážkové úhrny průměrné. Vyšší byly
z letních bouřek dne 12.7 a 30.7 a to přes 20 mm/ m.
Nástup podzimu byl dlouho nenápadný. Počasí v září i v říjnu milosrdné pro uzrávání ovoce a
vinné révy. Teploty vcelku vysoko přes 10 st. v noci nad nulou. Ještě v prvních dnech
listopadu (2 a 3.11) padaly teplotní rekordy. V našich končinách kolem 18 st. První větší
mrazík přišel 18.11 v noci kolem - 4 st.
O vánocích pokračovalo spíše podzimní počasí s plusovými teplotami. Zvrat nastal před
Silvestrem 28.prosince, kdy začalo mrznout v noci okolo - 10 st. i přes den pod nulou.
Sníh se v tomto čase neukázal.

8. STATISTIKA
Do nového roku obec vstoupila s 250 obyvateli. Nejstarším obyvatelem přihlášeným
k trvalému pobytu v obci byla paní Františka Dufková roč. 1919 a mužem pan Jan Šabata
roč. 1921. Během roku 5 obyvatel zemřelo a 2 se narodili. Svatba se nekonala. Z obce se
odhlásilo 9 obyvatel. Přihlášených bylo 7 . K 31. prosinci tak žilo v obci 244 obyvatel.
V roce 2008:
Zemřeli:
1. 13.3 Marie Sobotková
2.
3.6 Augustina Janotková
3. 6.10 Marie Seethalerová
4. 19.10
Anna Šabatová
5. 27.10 Maria Kotrncová

86 let
96 let
78 let
70 let
87 let

Narodili se:
1. 31.3 Petr Šnábl
2. 1.8 Tomáš Valeš
Odhlásili se:
1. Rodina Křenkova z č.p 59
3 osoby
2. Vl. Šnáblová se synem z č.p 80
3. M. Brzobohatý z č.p 98
4. A. Slivková z č.p 54
5. J Hermannová s dcerou z č.p 4
------- celkem 9 osob-----Přihlásili se:
1. Rodina Bartoňkova na č.p 59 4 osoby
2. O. Čechová na č.p 35
3. K. Kotrncová na č.p 42
4. J. Křivánková na č.p 101
---------- celkem 7 osob------

