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Slovo starostky
Vážení občané,
krátké shrnutí za období od září po současnost:
V říjnu proběhly volby do obecních zastupitelstev. V naší obci dosáhly volební strany těchto výsledků:
Věstonický spolek – 66,13 %, Vinařský spolek Dolních Věstonic – 19,27 %, Věstonická Beseda – 14, 27 % všech
odevzdaných hlasů.
Ustavující zasedání zastupitelstva proběhlo 31. 10. 2018. Členové zastupitelstva jsou: starostka Jaroslava
Rajchlová, místostarostka Blanka Langrová, Aleš Fabiánek, Danuše Svobodová, Kamil Malíšek, Erika
Svobodová, Jaromír Sasínek.
Vaše podpora je pro nás velmi zásadní a já se zavazuji, že budu, společně se zastupiteli, činit vše, aby naše
obec dále vzkvétala.
Informace z obecního úřadu:
Vzhledem ke stále se zvyšujícím se cenám za odběr komunálního odpadu je nutno více třídit komunální odpad.
Od 1. 1. 2019 bude v platnosti nová vyhláška o možnostech třídění a uplatňovaných slevách. Okruh osob, které
budou moci uplatňovat slevu, budou rozšířeny i na osoby netrvale žijící v obci. Kdo není registrován v systému,
ze kterého se budou vypočítávat slevy, měl by se zaregistrovat. Přihlašovací údaje pro každého občana jsou k
dispozici na obecním úřadě. Pokud potřebujete s touto agendou pomoci, rádi vám pomůžeme. V příštím roce budou
platit stávající ceny za odpady, včetně slev, ale od roku 2020 bude nutné menší zvýšení ceny za komunální odpad.
Proto je vhodné, abyste od příštího roku třídili, pokud možno všichni. V lednu vydáme podrobné informace.
Oprava silnice: Od března 2019 se bude rekonstruovat most přes „slepé rameno Dyje“. Provoz bude omezen na
autobusy a vozidla do 3,5 t. Dále, ve stejné době, se začne rekonstruovat povrch silnice II. třídy, tzv. průtah obcí
na Horní Věstonice. Současně s touto akcí budeme opravovat chodníky podél této komunikace. Prosíme občany
dotčených nemovitostí, aby zvážili výstavbu nájezdů k jejich nemovitostem. Obec vybuduje chodníky a vlastníci
nemovitostí by na vlastní náklady zhotovili nájezdy. S jednotlivými vlastníky budeme osobně hovořit.
Základní škola: K 31. 12. 2018 bude ukončena rekonstrukce základní školy. Současně s rekonstrukcí bylo
vybudováno odstavné místo pro vozidla před budovou školy a vytvořeno nové veřejné prostranství, kam na jaře
přibydou lavičky se stolem. Plochu odstavných míst lemuje nově vysázená okrasná zeleň. V únoru předpokládáme
Den otevřených dveří, abyste si mohli prohlédnout zrekonstruované a nově vzniklé prostory. Základní škola pořádá
zájezd do vánočního Krakova, a to 15. 12. 2018. Přihlásit se můžete na tel čísle 702 204 306.

Vážení a milí občané Dolních Věstonic, přeji vám i jménem členů zastupitelstva, příjemné
prožití adventního času, klidné Vánoce a veselý vstup do roku 2019.

Proběhlé akce:
Ve dnech 10. a 11.11. 2018 se konal v Dolních Věstonicích pátý ročník Svatomartinských slavností. Letos byl
navíc spojen s Festivalem vína, pořádaným Nadací Partnerství. Na festival bylo prodáno 2100 vstupenek. K dobré
pohodě přispěli Věstoničtí vinaři dobrým vínem, Věstonická beseda občerstvením a Chasa Dolní Věstonice
kouzelným průvodem. Na Husím plácku bylo proboštem mikulovským i sv Martinem požehnáno mladým vínům,
vinařům i všem přítomným. Letos byli vinaři vzhledem k festivalu každý ve svém sklepě. Příští rok se zase sejdeme
všichni na Plácku (příspěvek od E. Svobodové).
Dne 25.11. 2018 byla slavnostně vysvěcena proboštem Pavlem Pacnerem socha Pálavského anděla lásky, která se
nachází v blízkosti Klimešova křížku. Sochu Pavla Zouhara věnoval obci pan Hykrda jako projev lásky k našemu
kraji. Věří, že se toto místo stane místem zamilovaných, kteří mohou sochu zdobit malými zámečky (příspěvek od
E. Svobodové).
Dne 26.11.2018 byl pořádán adventní večer s názvem Advent a Vánoce v lidové tradici. Večerem provázel pan
Popelka, etnograf, gajdoš a příjemný vypravěč. Vánoční koledy zazněly netradičně v podání cimbálové muziky
Klaret.
Dne 1. 12.2018 jsme rozsvítili obecní vánoční strom. V letošním roce je náš vánoční strom ozdoben pouze výrobky
a dary našich občanů. Moc děkuji paní Kucejové za zvonečky, Elišce Dimiděnkové za mašle, Ivaně Zemkové za
pytlíčky, paní Ovesné za modré a stříbrné vánoční ozdoby a našim přemilým dětem za vlastnoručně vyrobené
ozdoby a vločky. Věřím, že se vám vánoční strom líbí.
PLÁNOVANÉ AKCE:
10.12.2018 Školní vánoční koncert v kostele, od 18. hodin
12.12.2018 Česko zpívá koledy – před kostelem v Horních Věstonicích, v rámci školního vánočního
koncertu, od 18. hodin
15.12.2018 Zájezd Vánoční Krakov
15.12. 2018 Koncert pěveckého sboru Collegium Alouisi v Ditrichštejnské kapli v Mikulově
15.12. 2018 Poslední leč na myslivně
24.12. 2018 Půlnoční mše v kostele
26.12. 2018 Štěpánská zábava – Vinárna U Langrů
31.12.2018 Půlnoční ohňostroj na návsi
Myslivecký spolek srdečně zve na tradiční Poslední leč
Koná se v sobotu 15.12.2018 od 19.00 na myslivně.
K tanci a poslechu hraje osvědčený Jen tak Bend.
Zajištěno je občerstvení a velmi bohatá tombola plná zvěřiny a dalších hodnotných cen.
Pěvecký sbor Collegium Alouisi:
Pěvecký sbor byl založen v roce 2013. Domovským přístavem je Základní škola v Dolních Věstonicích. Jednou z
prvních nastudovaných skladeb byla Rybova Česká mše vánoční a byla uvedena jako součást vánočních koncertů
školy. Od té doby sbor nastudoval řadu krásných skladeb barokních umělců, které uvádíme v samostatných
koncertech. Letošní rok byl pro Collegiun Alouisi významným, neboť jsme poprvé vystupovali v zahraničí.
Přivítala nás poutní basilika Nejsvětější Panny Marie v polských Wambierzycích. Stali jsme se poprvé hosty
programu členů Brněnské filharmonie v Doubravníku na Vysočině. Vystoupili jsme na slavnostním koncertu
Czech virtuosi ke stému výročí založení naší republiky v našem kostele, kde jsme měli čest zazpívat státní hymnu.
A do třetice poprvé byla na náš koncert vyprodána koncertní síň. Stalo se to 25.11. v kapli Valtického zámku.
Uspořádali jsme také ve prospěch naší školy benefiční koncert v Hustopečích. Poslední koncert letošního roku
bude 15.12. v Ditrichštejnské kapli na náměstí v Mikulově. Srdečně Vás zveme na koncert a rádi vás uvítáme i na
pravidelných zkouškách sboru každé úterý v 18.00 ve škole. Za Collegium Alouisi přeji všem krásné a šťastné
Vánoce. E. Svobodová

