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Vážení spoluobčané,
vánoční čas již neodmyslitelně patří ke konci ročního období, kdy zhodnocujeme
svou činnost za uplynulý rok a dáváme si předsevzetí a závazky pro příští období.
Navzájem si přejeme „Šťastné a veselé svátky vánoční, mnoho zdraví štěstí a
Božího požehnání pro příští rok“. Zkusme se podívat na toto období očima malých
dětí, školáků. Ti si vybavují „Štědrý den“, kdy v pokoji zavoní vánoční stromeček
s rozsvícenými svícemi, sem tam nějaká prskavka. Daleko více je však upoutávají
tajemné balíčky pod stromečkem. Velmi těžko krotí svou zvědavost, co v nich asi
je. Tato touha zvědět obsah tohoto balíčku, je velmi silná
a tu může dítě překročit až po společném zazpívání koled,
kdy se poté někdo z rodiny ujme rozdělování dárků, které
jsou buď „Od Ježíška, nebo od tatínka, maminky či jiného
člena rodiny“. Zde již záleží na přístupu rodičů, jakým
směrem děti vedou. Radost z dárků bývá velká. I zde také
záleží, jak jsme dítě na tento den připravili a také, jak se
zasloužilo. Někdy touhu očekávání zkalí smutek, neboť to,
co jsme očekávali, nebylo pod stromečkem. Jsou povahy,
které to dávají impulsivně najevo, někteří se stáhnou do
ulity a jsou zamlklí. Zde si musíme všimnout této změny a
uvést vše aspoň slovem na správnou míru, neboť v tomto
čase je každý z nás velmi zranitelný. Vánoční čas v dnešní
době, době shonu, ruchu a reklam v televizi, nemáme čas
si jej ani uvědomit, prožít jej se svými blízkými, neboť vše kvapí velmi rychlým
tempem. Vánoční čas by měl být jako dříve - vůně vánočního stromečku,
zapálených svíček, klidu, míru a pokoje, ale to je již melancholie, která se opravdu
do mnohých rodin nevrátí. Dnešním prožitkem svátků vánočních je většinou
volno, které se nám dostává a které se tráví u televize s konečným konstatováním
na závěr, že pořady nestály za nic. Vlastní program, který by se sestával z
návštěvy svých blízkých s trochou popovídání u kávy či čaje, malé procházky se
stává velmi náročným.
Závěrem mi dovolte, abych vám všem popřál k vánočním svátkům a do
nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, vzájemného pochopení,
vstřícnosti a obětavosti jeden ke druhému.
František Bařina, starosta obce

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
26. listopadu 2003 se uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva. Na tomto zasedání
byla kromě rozpočtu obce na rok 2004 schválena také nová vyhláška “O poplatku za
svoz komunálního odpadu“. Uvedenou vyhláškou se zvyšuje cena z 280 Kč na osobu
a rok na 300 Kč. Od počátku ledna si občané musí v kanceláři OÚ vyzvednout novou
celoroční známku na popelnici a upřesnit, za kolik osob v domácnosti bude poplatek
vyměřen. Ten, kdo nebude chtít, aby mu byl poplatek hrazen ve čtvrtletních splátkách
prostřednictvím SIPO, musí uhradit celou částku za domácnost jednorázově do konce
března.
Od nového roku se v obci také začne platit stočné. Jeho výše byla
rozhodnutím rady obce z 11. 12. 2003 stanovena na 20 Kč za 1 m3 odebrané pitné
vody, přičemž podle vyhlášky ministerstva zemědělství je stanoveno, že minimální
množství, ze kterého se stočné platí, je 30 m3 za rok na domácnost. Stočné se bude
platit zálohově pomocí SIPO ve výši 60 Kč na občana měsíčně, jednou ročně bude
provedeno vyúčtování podle skutečné spotřeby vody. Při převzetí známky na
popelnici v lednu 2004 bude občanům předložena k podpisu také smlouva o
vypouštění odpadních vod. Občan, který dosud nemá připojení na kanalizaci je
povinen obsah jímky odvážet na ČOV. Tato povinnost vyplývá ze zákona o vodách a
ze schváleného kanalizačního řádu obce. Rada obce schválila stočné v takové výši, aby
se uhradil provoz ČOV a obec mohla i nadále provádět budování a rekonstrukce
kanalizační sítě v obci. Stočné v žádném případě neslouží k úhradě splátek za stavbu
ČOV. Především díky splátkám úvěrů za stavbu ČOV je obecní rozpočet na rok 2004
poměrně napjatý, největší výdaje představuje právě kapitola čištění odpadních vod,
provoz ČOV 600 tis. Kč, budování a rekonstrukce kanalizace 1,5 mil. Kč, splátky
úvěrů 2,5 mil. Kč a na závěr 26 tisíc Kč jako poplatek za vypouštění vyčištěné odpadní
vody z ČOV do potoka. Zvláště na poslední položku bych rád občany upozornil,
protože před zahájením stavby ČOV platila obec za vypouštění odpadních vod částku
500 tis. Kč ročně a tato se neustále zvyšovala. Od roku 1990 do roku 2000 tak obec
zaplatila do státního fondu životního prostředí na poplatcích částku přes 4 mil. Kč.
Na jednání zastupitelstva obce se také řešila problematika nájmu restaurace
„Bílá růže“, protože názor na platnost stávající nájemní smlouvy se u nájemce a obce
liší. Zastupitelstvo rozhodlo pověřit právníka podáním žaloby na určení platnosti
smluv z roku 1991 a 1992.
V roce 2004 se počítá s pokračováním rekonstrukce areálu ZŠ, jak bylo
uvedeno výše, měly by i nadále pokračovat práce na rekonstrukci kanalizační sítě,
zatím v ulici Sklepní. V závislosti na výši získaných dotací by měly pokračovat také
práce ve sportovním areálu, kde by měl být na jaře zahájen provoz tenisových kurtů a
volejbalového kurtu, což přispěje k lepší možnosti sportovního vyžití našich občanů a
tak sportovní areál přestane být jenom fotbalovým hřištěm.
Mgr. Josef Hasník
zástupce starosty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE
Školní rok 2003-2004 se přehoupl do své druhé čtvrtiny. Při hodnocení žáků
se neobjevily výrazné problémy. Akce pro žáky naplánované pro toto období proběhly
podle plánu. Naši prvňáčci si zvykají na pravidelné školní povinnosti a deváťáci jsou
před důležitým rozhodnutím – čím budu? Všichni držíme palce a věříme, že se uplatní
v dalším životě.
Terénní úpravy ve dvoře ZŠ jsou ukončeny, zbývá jen připravit podklad a
vrchní vrstvu pro hřiště.

Základní škola připravuje
Ve spolupráci se SRPŠ dne 19. 12. 2003 ve 16.30 hod. „Zpívání pod
vánočním stromem“ – srdečně zveme všechny spoluobčany
26. 12. 2003 ve 13.30 hod. Štěpánský běh – přijďte si zasportovat a vyhrát
drobné ceny
18. 1. – 24. 1. 2004 proběhne lyžařský výcvikový kurz pro žáky
V tomto čase vánočním přeji všem zaměstnancům a žákům a také všem
občanům v obci hodně vzájemné tolerance a velmi pohodové prožití vánočních
svátků.
Mgr. Miroslav Ivaniš
ředitel školy

VÁNOČNÍ BESÍDKA PRO DŮCHODCE
V pátek 12. prosince se konala již tradiční Vánoční besídka pro důchodce. O
slavnostní ráz se zasloužily děti z mateřské školy s vánočním pásmem pod vedením
učitelek MŠ, pěvecký
kroužek pod vedením
Š. Valeriánové a
vystoupení
Pavla
Karlíka pod vedením
pana Štrause. Poprvé
se
zde
veřejně
představil i Ženský
pěvecký sbor pod
vedením p. Karlíkové
a Mužácký sbor opět
přispěl
písněmi
k pohodě
předvánočního
večera.
Všem
účinkujícím
patří dík.

Spole?enská kronika
Narození
Lukáš Harenčák

20. 8. 2003

Svatby
18. 10.
František Vítek
Jablonné nad Orlicí
Oldřiška Kratochvílová Dolní Dunajovice

Jubilea
Listopad
Marie Dlouhá
Libuše Jandáková
Vladimír Ferák
Emilie Malá
Vilém Machara
Žofie Popovičová
Alžběta Hodoňová
Alojz Marušík
Štěpánka Škrháková

87 let
81 let
81 let
80 let
80 let
80 let
75 let
75 let
70 let

Prosinec
Kateřina Fojtlová
Marie Petrželová
Josef Konečný
Štěpánka Skaláková
Marie Kroupová
Štěpán Dobiáš
Rozalie Csüröšová
Marie Janošková
Františka Malinová
Alena Kvardová
František Kvarda

95 let
94 let
84 let
83 let
81 let
80 let
80 let
80 let
80 let
70 let
70 let

Úmrtí

24. prosinec, středa - Štědrý den
20.00 hod - "Půlnoční" mše sv.
25. prosinec, čtvrtek - Slavnost
narození Páně neboli Boží hod
vánoční
7.30 hod - mše sv.
26. prosinec, pátek - svátek svatého
Štěpána, prvomučedníka
7.30 hod - mše sv.
1. leden 2004, čtvrtek - Slavnost
Matky Boží, Panny Marie, začátek
občanského roku
a Světový den modliteb za mír
7.30 hod - mše svatá
3. ledna 2004 proběhne v naší
obci tradiční TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA,
kterou
pořádá
Oblastní charita Břeclav a
Farnost Dolní Dunajovice.
Doufáme, že bude stejně
úspěšná, jako v loňském roce,
kdy příspěvek občanů naší obce
činil 28 875,40 Kč. Tento
výtěžek byl zaslán na region
oblastní charity, která z něj
10% zaslala na světovou charitu
a přispěla rovněž na charitu
Brněnskou.
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