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Krátkéšéfredaktora
zprávy z radnice Krátké zprávy z radnice
Slovo
• V srpnu byly zahájeny práce na druhé
Milí čtenáři,
etapě výstavby inženýrských sítí v lokalitě
podle kalendáře již před několika dny
Mikulovská. Aktuálně je zhotovena dešťopřišlo jaro, ale teploty se stále drží pod
vá a splašková kanalizace, vodovodní řad
bodem mrazu a občasné sněhové přeháňky
a propustek v mistě napojení se silnicí na
také nejsou výjimkou. Vlaštovky již přiletěly,
Mikulov. V minulém týdnu započala povrbové proutí vyrostlo, jaro tedy musí být
kládka betonových obrub. Stavba by měla
již za dveřmi. Snad přijde co nejdříve, aby
být dokončena do konce listopadu.
koledníci v pondělí při velikonočním
• Obec zakoupila nový traktor s příslukoledování příliš nemrzli. Meteorolové již
šenstvím (mulčovač, rozmetadlo, kartáč),
zrušili dlouhodobé předpovědi, protože
který bude určen pro údržbu komunikací
poslední dobou byly velmi nepřesné.
v obci.
Pamětníci také svorně tvrdí, že takovéto
• V červenci byla provedena oprava střepočasí koncem března nepamatují.
chy bývalé fary vedle kostela, proběhla
Do letošního prvního čísla již
oprava laťování, trámů a výměna střešní
patnáctého ročníku zpravodaje jsme
krytiny.
připravili opět koktejl nejrůznějších zpráv
• Základní škola ve spolupráci s obcí dále
z dění v celé obci. Protože se blíží
pokračuje v přípravě realizace půdní veVelikonoce, tak je několik stran věnováno
stavby ZŠ, do konce roku proběhne výběmístní farnosti, najdete tak nejen přehled
rové řízení na dodavatele stavebních prací
bohoslužeb. Na dalších stranách jsou
tak, aby práce mohly být zahájeny koncem
zprávy z radnice a rozpočet na letošní rok.
června 2016. Plánované dokončení je v
Své příspěvky dodali místní hasiči i
září 2016. V rámci přestavby dojde ke
fotbalisté. Jako pravidelně si můžete přečíst
zbudování sborovny, archívu a výtvarného
vyprávění z obecní kroniky nebo zprávy z
ateliéru.
místní školky.
• V srpnu byla dokončena výstavba polní
Kromě pročítání Novosedelských listů
cesty přes Janův vrch. Namísto blátivé
můžete také zabrouzdat na obecní
cesty je zde nyní zbudována nová asfaltová
internetové stránky, které prošly
vozovka. V současné době probíhá přípramodernizací a jsou hezčí a přehlednější.
va pro výstavbu polní cesty od myslivny
Nově můžete také zadat novou adresy
směrem na starou horu, čímž dojde k prowww.novosedly.eu, která je kratší a lépe
pojení stávajících zpevněných vozovek.
zapamatovatelná než adresa původní, která
Obě akce byly financovány pozemkovým
je ovšem funkční také.
úřadem.
Závěrem přeji všem čtenářům hezké
• V červenci byla provedena oprava cesty
prožití jarních měsíců nejlépe bez sněhových
za rodinnými domy na návsi - od domu
přeháněk
a mrazů.
Trefilíkových
po dům p. Blahy. V rámci

akce byl položen a zhutněn asfaltový rePETR
LUKEŠ,
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Oznámení
Úřadu práce ČR

Prostě sedmdesát

Úřad práce v Mikulově oznamuje držitelům průkazů osob se zdravotním postižením, že do konce roku 2015 probíhá
výměna všech průkazů, které byly vydány
před 1. dubnem 2015. Jedná se o průkazy,
které byly v minulosti vydávány obecními
úřady a dočasné průkazy, které vydával
úřad práce do 1. dubna 2015.
Dne 31.12.2015 končí platnost všech
těchto průkazů.
Pro účely vydání nového průkazu osoby
se zdravotním postižením je potřeba na
úřadu práce předložit:
- aktuální fotografii o rozměru 35mm x
45mm
- průkaz totožnosti a
- stávající průkaz osoby se zdravotním
postižením, kterému končí platnost.
Pro podrobnější informace volejte Úřad
práce v Mikulově, tel.: 950 107 670.

Oznámení o zrušení
daňových pokladen
K 1. září 2015 dochází na níže uvedených územních pracovištích Finančního
úřadu pro Jihomoravský kraj ke zrušení
daňové pokladny pro příjem plateb
v hotovosti.
Boskovice, Bučovice, Hustopeče, Ivančice, Moravský Krumlov,
Mikulov, Tišnov, Slavkov u Brna,
Veselí nad Moravou
Na těchto pracovištích lze uhradit v hotovosti nadále pouze příslušné správní
poplatky.
Veškeré platby daní lze provést bankovním převodem či poštovní poukázkou.

Letošní rok se pomalu blíží ke svému
konci, ve sboru dobrovolných hasičů
Novosedly rozhodně nekončíme. Máme
před sebou totiž dalších sedmdesát let.
Poslední prázdninovou sobotu si
užili nejen školáci, ale i ti, kteří přišli
společně s námi oslavit rovných 70 let
Sboru dobrovolných hasičů Novosedly.
Spanilá jízda vozidel sborů dobrovolných hasičů z blízkého i vzdáleného
okolí odstartovala báječné odpoledne,
kdy nejen počasí bylo přímo ukázkové.
V průvodu samotných hasičů šel
v čele praporečník Ondra Šrámek s praporem sboru. Prapor při následném
žehnání sboru byl posvěcen farářem
Jiřím Komárkem. Svěcena byla replika
původního praporu z roku 1947, jenž
byl v letošním roce odborně ošetřen, zakonzervován a uložen. Posvěceno bylo i
nové zásahové vozidlo JSDH Novosedly,
Renault S170.
O něco slavnostněji si onu slavnostní
chvíli si užilo i několik členů sboru, kteří
obdrželi vyznamenání za svou práci.
Nejkrásnější vyznamenání tohoto významného dne, medaili svatého Floriána,
obdržel za svou celoživotní práci pan
František Přibyl. Blahopřejeme a děkujeme nejen panu Přibylovi, ale všem, kteří
se aktivně zapojovali a stále zapojují do
činnosti sboru.
Slovo slavnost toho dne bylo vysoce aktuální, snad proto ho ještě jednou
použiji i v tomto článku. Slavnostní část
dne, kterou společně s námi prožila také
starostka KSH JmK, paní Zdeňka Jandová, profikolega z HSZ JmK, major Miloslav Plešinger i kolegové z rakouského
sboru dobrovolných hasičů (Freiwillge
Feuerwehr) Wildendürnbach, plynule
přešla k akčnější části a to v podobě
akce Nehoda není náhoda. Letos byla
pořádána již podruhé za výrazné podpory

Koupím rodinný dům v Novosedlech a okolí,
menší opravy nevadí
prosím volejte
605 982 553

kolegů hasičů a složek IZS (Integrovaný
záchranný systém).
Krásnou ukázku, jak v minulosti těžká byla práce hasiče, předvedli kolegové
z Nenkovic .
Těžké to, i přes veškerou moderní
techniku, mají i dnešní hasiči. Teplota
odpoledne stoupala vysoko přes třicet,
hasiči i tak zasahují vždy a všude.
V těžkém zásahovém obleku. Třeba
při dopravní nehodě. Ukázku toho, co
se děje právě u takové nehody, mohli
diváci vidět i s převozem raněných
záchranným vrtulníkem.
Prohlédnout si záchranné vozidlo,
vyzkoušet si, jak se člověk chová pod
vlivem omamných látek, či se dozvědět
mnoho zajímavostí ze světa záchranářů,
policie a samozřejmě hasičů, to vše zažili návštěvníci sobotní odpolední akce.
Krásné odpoledne skončilo a před
námi je dalších sedmdesát let. Věříme,
že budou plné úžasných chvil a pozitivních činů.
Děkujeme všem, kteří s námi oslavili
nejen naše narozeniny, ale pomohli nám
i s akcí Nehoda není náhoda. Odkazy na
video, fotky a více informací najdete na
www.sdhnovosedly.cz .
ŽÁRSKÁ Leona
SDH Novosedly

Uzávěrka příštího vydání
Novosedelských listů je

4. prosince 2015.
Své příspěvky zasílejte na
listy@novosedlynamorave.cz
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Památka zemřelých
Závěr roku zemědělského jde ruku v ruce s rokem církevním,
kdy si právě připomínáme konec lidského života a tzv. poslední
věci člověka - smrt, soud, nebe, peklo, očistec. V následujícím
zamyšlení nad těmito pojmy se nechme vést učením církve, jak
je vyjádřeno v katechismu pro mladé z roku 2011.
Věčný život začíná hned po smrti a je bez konce. Stačí,
abychom se zamilovali, a nebudeme si přát nic, než aby tento
stav nikdy neskončil.“Bůh je láska,“ píše se v prvním Janově
listu. „Láska,“ jak stojí v prvním listu Korinťanům,“nikdy
nepřestává“. Bůh je věčný, protože je láska; a láska je věčná,
protože je božská. Zůstáváme-li v lásce, vstupujeme do nekonečné Boží přítomnosti.
Takzvaný zvláštní nebo také osobní soud nastává v okamžiku smrti jednotlivého člověka. Všeobecný soud, kterému také
říkáme poslední, nastane posledního dne, tedy na konci světa,
při opětovném příchodu Pána. Ve smrti člověk dosahuje bodu
pravdy. V ní už nelze nic popírat, skrývat nebo změnit. Bůh nás
vidí takové, jací jsme. Předstupujeme před jeho soud, při kterém
pronáší a zjednává právo. Někdo se může rovnou vrhnout Bohu
do náruče, jiný bude muset nejdříve projít procesem očišťování. Kdo je plný zloby, nenávisti a popírání všeho, navždycky
odvrátí tvář od Lásky, od Boha. Život bez lásky však není nic
jiného než peklo.
Nebe je jediným nekonečným okamžikem lásky. Nic už nás
neodloučí od Boha, kterého naše duše miluje a kterého po celý
život hledala. Společně se všemi anděly a svatými se navždycky
můžeme radovat z Boha a s ním.
Ten, kdo někdy pozoroval, jak na sebe láskyplně hledí
zamilovaní; kdo si všiml, jak miminko při kojení hledá oči své
maminky jako by si chtělo uložit do zásoby každý její úsměv,
dokáže vzdáleně vytušit cosi o nebi. Moci hledět na Boha tváří
v tvář - to je jako jediný nekonečný okamžik lásky.
Peklo je stav věčného oddělení od Boha, absolutní nepřítomnosti lásky. Ten, kdo vědomě a ze svobodné vůle zemře
v těžkém hříchu, aniž by litoval, a kdo navždy odmítne milosrdnou odpouštějící Boží lásku, sám se vylučuje ze společenství
s Bohem a s blaženými. Naše svoboda ovšem připouští takové

rozhodnutí. Ježíš nás varuje, abychom se neuzavírali bídě jeho
bratří a sester, jelikož by nás takové jednání mohlo od něho
navždy odloučit.“Potom řekne i těm po levici:“Pryč ode mne,
vy zlořečení... Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali“. Není to Bůh, kdo
zatracuje člověka. Je to člověk sám, kdo odmítá milosrdnou
Boží lásku a kdo se dobrovolně připravuje o věčný život tím,
že se sám vylučuje ze společenství s Bohem.
Očistec, který si lidé často představují jako určité místo, je
stavem. Kdo zemře v pokoji s Bohem a lidmi, avšak potřebuje
ještě očistit, než se může zahledět na Boha tváří v tvář, prochází
očistcem.
Když Petr zradil Ježíše, Pán se obrátil a pohlédl na Petra:“...a
Petr vyšel a hořce se rozplakal“ - prožil pocit jako v očistci.
Takový očistec čeká pravděpodobně většinu z nás v okamžiku
naší smrti: Pán na nás s láskou pohlédne - a my pocítíme sžíravý stud a bolestnou lítost kvůli svému zlému nebo „pouze“
neláskyplnému jednání. Teprve po této očišťující bolesti budeme
schopni se setkat v nezkalené nebeské radosti s jeho milujícím
pohledem.
Když člověk zemře, už sám pro sebe nemůže nic udělat. Čas
aktivního osvědčování se je u konce. Avšak my můžeme udělat
něco pro zemřelé v očistci. Naše láska sahá až tam. Postem,
modlitbou, konáním dobra, ale především slavením mše svaté
můžeme zemřelým vyprosit milost. Proto na zemřelé vzpomínejme, z očistce jim pomáhejme, budou na nás vzpomínat, až
my budem umírat.
P.Jiří Komárek,
farář

Pobožnosti za zemřelé na hřbitově
sobota 31.10. 14.00 hod.
Jevišovka
14.30 hod.
Nový Přerov
neděle 1.11.
14.00 hod.
Novosedly
14.30 hod.
Drnholec

PLACENÁ INZERCE

Z důvodu stěhování hledám bydlení,
byt 2+1, 3+1,
v Novosedlech.

Kulturní akce do konce roku
27.10.2015 Lampionový průvod
14.11.2015

Babské hody

28.11.2015

Vánoční jarmark s
prodejem zabijačkových
specialit

5.12.2015

Mikuláš před radnicí

Nabídněte prosím
tel. 605 982 553
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Zprávy ze ZŠ
Co se událo ve škole během prázdnin
Během letošních prázdnin si škola odpočinula opravdu poctivě.
Teprve v polovině měsíce srpna přijeli řemeslníci, aby smontovali nový nábytek do třídy a školní družiny. Nutné opravy
sociálního zařízení, maličkosti v podobě výměny baterií do
hodin ve třídách apod., to vše se stihlo a 1. září 2015 jsme
slavnostně zahájili nový školní rok. Tentokrát jsme ve svém
pedagogickém sboru přivítali mužskou posilu. Třídy vzorně
nachystané čekaly na své žáky. Na stránkách naší školy se
můžete podívat na to, jak vypadala škola těsně před prvním
zvoněním.
Akce v tomto školním roce
Jen v krátkosti uvedu některé akce, na které se můžete těšit
společně s našimi žáky: Září – bramborový den, říjen – Není
mi to jedno, přiložím ruku k dílu, exkurze do Mikulova, Valtic
a Lednice, listopad – Den duchů, třídní schůzky, prosinec –
Mikuláš ve škole, Vánoční besídka s Jarmarkem, leden – školní
ples, divadlo Brno, únor – Den otevřených dveří, zápis nových
žáků, březen – jarní prázdniny, návštěva knihovny, Velikonoční
dílničky, Obrácená výuka, duben – třídní schůzky, dopravní výchova, Den Země, květen – Jarmark, Vševěd, společný výlet,
červen – branný den u bunkru, beseda s myslivci, nocování ve
škole, zahradní slavnost. To jen v krátkosti, protože každá třída
má své vlastní projektové dny, exkurze a vycházky. Věřím,
že se nám letošní školní rok opravdu vydaří.
Informace o škole a konaných akcích
Před budovou školy máme vitrínu, kde se můžete dočíst
o všech konaných akcích a jiných činnostech. Pokud máte
zájem navštívit některého z pedagogů, můžete si domluvit
schůzku během konzultačního dne. Potřebné informace najdete
i na webových stránkách naší školy – stejně tak i různé aktivity
jednotlivých tříd – www.zsnovosedly.cz
Zájmová činnost ve škole
I v tomto školním roce spolupracujeme s DDM v Mikulově a
otevíráme pro naše žáky následující kroužky – hra na flétnu,
hra na kytaru, taneční kroužek, sportovní kroužek, výtvarný
kroužek a dramatický kroužek. Celoroční úhrada kroužků
je 300,- Kč a 400,- Kč výtvarný kroužek. Připomínám, že
k otevření výše nabízených kroužků je potřeba deseti žáků.
Pokud nebude tento počet naplněn, kroužek se pro tento školní
rok otevírat nebude. Veškeré potřebné informace o zájmové
činnosti najdete ve vitríně u školy a na webových stránkách.
Mgr. Jana Zvonková
Poděkování
Velmi oceňuji paní učitelky z Mateřské školy v Novosedlech.
Jejich pečlivá práce přináší první ovoce. Nynější prváčci umí
hezky zacházet s tužkou a jsou naučeni pořádku – dokáží si
své hračky po přestávce krásně uklidit na příslušné místo. Vážím si jejich práce a touto cestou DĚKUJI ZA VÝBORNOU
PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVU.
Mgr. Dana Tomaštíková

Tento článek mne zaujal, protože je stále aktuální, tak bych se
s Vámi o něj ráda podělila:
Trik, který pomůže uklidnit každé dítě
Nikdo nemá rád, když děti křičí vzteky nebo pláčou. To neznamená, že bychom neměli rádi děti. Znamená to, že biologicky
jsme ustrojeni tak, že tento křik těžko snášíme.
Vím to lépe než mnozí jiní. Dvanáct let jsem učil. Staral jsem
se o děti, které nebyly moje vlastní. Ani doma, ani ve třídě jsem
se nikdy neuchyloval k taktice „Začni křičet taky“. Protože to
nefunguje.
Mám jeden trik. Každý den jsem ho ve škole používal. A teď
mi pomáhá při výchově vlastních dětí.
Tady je několik situací, ve kterých pomáhá:
1.
Děti se hádají.
2.
Děti nedělají to, o co jste je požádali.
3.
Děti neposlouchají, co jim říkáte.
4.
Děti se chovají příliš hlučně.
5.
Děti vám dávají najevo své podráždění.
Děti … Děti … Děti …
Víte, v čem tkví problém celé naší kultury? V tom, že je v ní
zvláštní pozornost věnována dětem. Jenomže důraz je přitom
kladen na to, že jestliže se dětem něco nelíbí, dospělí to ihned
mají napravit. A kde je naše místo v tomhle scénáři? Proč jsme
povinni chovat se právě tak, jak nám doporučují sociální služby?
Myslím, že odpověď znám. Vím, jak věci napravit.
Kde obvykle jste, když se děti nechovají, jak mají? Obvykle
máte nějakou práci v kuchyni, telefonujete nebo jste na druhém
konci místnosti: dítě je na zemi a vy na gauči.
To důležité spočívá v tom, že nejste vedle něj.
Ve třídě, v níž učitel vždycky sedí za stolem, budou děti vždycky vyrušovat. Jste-li příliš zaměstnáni na to, abyste věnovali
pozornost svým dětem, nebo na to po pracovním dnu nemáte
náladu, nedivte se, že na ně budete muset přes celý pokoj kříčet,
aby se uklidnily.
Můj trik spočívá v tom, že když je chci uklidnit, prostě se k nim
… přiblížím.
Přistoupím k rozzlobenému dítěti, nebo k takovému, které se
špatně chová, a klidně mu položím ruku na rameno. Nebo na
záda. Nebo se k němu skloním a klidně, v dobrém a vlídně
s ním rozmlouvám.
Řekl bych, že až v devadesáti procentech případů, kdy chcete
uklidnit své vlastní nebo něčí jiné dítě, stačí prostě přijít až
k němu.
Tenhle trik jsem si mnohokrát ověřil. Funguje to. Dneska místo
abych na své děti křičel, přijdu blízko k nim.
Když děti v obýváku řvou, neječím na ně z kuchyně, ať koukají
být zticha. Vstanu a jdu k nim.
Když se moje děti hádají a křičí na sebe, jdu k nim.
Když děti neposlouchají, co po nich chci, nesnažím se je překřičet. Jdu k nim blíž.
A opravdu to v devadesáti procentech případů zabere. Vím, že
doma vždycky dokážu udržet klid a mír.
Buďte prostě vedle nich.
Zdroj: http://www.pronaladu.cz/trik-ktery-pomuze-uklidnit-kazde-dite/
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Přikládám ještě jeden článek, možná se v něm najdete …
Přijď dřív domů, tati! Malý životní příběh.
Otec se vracel pozdě večer domů, jako obvykle úplně vyšťavený z práce. Když vystoupil z výtahu, uviděl, že v otevřených
dveřích bytu na něj čeká šestiletý syn. Slyšel výtah a počíhal
si na tátu hned u vchodu. Dal mu pusu a pak sledoval, jak si
věší na ramínko kabát, přezouvá se a dává sako do skříně.
- Tati, můžu se tě na něco zeptat?
- No, copak je?
- Kolik ti dávaj na hodinu?
- Ale, ale, copak tě to zajímá? Nejsi moc zvědavý? Na co to
chceš vědět?
- No… rád bych to věděl. Můžeš mi to prosím tě říct?
- Stoosmdesát korun. A co jako?
- Tati a mohl bys mi prosím tě půjčit stovku?
- To ses mě ptal akorát proto, abych ti dal peníze na nějakou
pitomost, jo? Táta byl dost naštvaný.
- Koukej padat do postele, mladej. Člověk přijde úplně vyřízenej, hlavu má jak včelín, a tebe zajímá jedině nějaká tvoje
hračka nebo na co to chceš! A kvůli tomu na mě čekáš u dveří!
Že se nestydíš!
Kluk se beze slova otočil a potichu za sebou zavřel dveře svého
pokoje.
Otec ještě chvíli stál a nevěřícně koukal na zavřené dveře. Je to
možný? On se mě vyptává na výplatu, aby ze mě tahal peníze!
Ten je teda mazanej! Co z něj vyroste? S povzdechem zamířil
do koupelny.
Čtvrt hodiny nato se mu to v hlavě rozleželo, uklidnil se a
uvažoval: Co když fakt něco potřebuje a jen to nešikovně řekl?
Nikdy si o peníze neříkal… Je ještě malej… Stovka zas není
tolik. Potichoučku otevřel dveře do synova pokoje. Měl už
zhasnuto a ležel v posteli.
- Nespíš?
- Ne, jen tak ležím, řekl syn.
- Trochu jsem na tebe vyjel, prve. To víš, jsem utahanej a ty
hned na mě s penězma a vejplatou… Na, tady máš tu stovku.
Věřím, že to fakt nemáš na nějakou blbinu.
Chlapeček se posadil a s rozzářenou tváří si vzal stokorunu.
- Tati! Moc děkuju!
Naklonil se z postele, chvíli pod ní šmátral rukou a vytáhl kufřík.
Otevřel ho, vyndal malou peněženku a vysypal z ní na peřinu
hromádku mincí.
Táta jen kulil oči. Trochu ho to dohřálo.
- Tak ty máš peníze? Na cos je teda tahal ze mě? – Já měl málo,
teďka je to ale akorát, – vysvětloval potomek. – Hele, – natahoval k němu ruku s penězi, – přesně stoosumdesát! Když ti je
dám, moh bys zítra přijít o hodinu dřív?..
Poučení.
Žádné nebude. Jen jsme chtěli připomenout, že život je příliš
krátký, než abychom ho celý strávili v práci. Nenechme ho
proklouznout skrz prsty. Měli bychom vždycky najít aspoň
chvíli pro ty nejbližší, které milujeme. Když tu zítra náhle
nebudeme, naše firma si záhy najde za nás náhradu. Ale pro
rodinu a blízké přátele to bude ztráta na celý život. Čas s nejbližšími nám nic nenahradí a pozdní lítost, že jsme neviděli
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vyrůstat své děti, už není nic platná. Mysleme na to, vždyť i
tak práci věnujeme mnohem víc času, než rodině.
Zdroj: http://www.pronaladu.cz/prijd-driv-domu-tati-maly-zivotni-pribeh/
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Z obecní kroniky - rok 2008 (druhá část)
Od prvního ledna 2008 je zavedena služba občanům CzechPoint - Český Podací ověřovací
informační Terminál. Na toto zřízení pracoviště obdržela
obec dotaci 50 000 Kč.
Poplatek za vodné bude 29,43 Kč a za stočné bude 30,52
Kč/m3, poplatek za psa 100 Kč a za popelnici 340 Kč.
Obec zahájila výsadbu nových obecních lesů na Loukách
před řekou Dyjí 12,2 ha a 2,5 ha podél silnice směrem na Drnholec a 2,5 ha směrem k Novému Přerovu. Tržba z obecních
lesů byla 305 646 Kč, z toho za palivové dříví 52 300 Kč, za
sloupky 40 600 Kč a za kulatinu 212 746 Kč. Revitalizace
stávající komunikace p. č 4644/1 (před MŠ) prováděla firma
COLAS CZ Znojmo za 886 000 KČ.
Od 20. června 2008 má obec Novosedly (pitnou vodu)
přiváděnou z Lednice. Byla provedena výměna oken v budově
zdravotního střediska celkem za 280 000 Kč a před budovou ZS
byla dodělána parkovací plocha za 21 000 Kč. Bylo dobudováno
23 kójí kolumbária za 218 329,60 Kč.
Dokončená cyklostezka Novosedly přes viniční trať Stará
hora, která stála 7 139 999 Kč. Finanční prostředky zajistil Jihomoravský kraj a Státní fond dopravní infrastruktury Evropská
unie a Evropský sociální fond pomohl i naši obci v projektu
Podpora zaměstnanosti, byla podpořena dvě pracovní místa za
71 428 Kč, výše příspěvku byla 75 procent tj. 53 571 Kč. Volby
do zastupitelstva Jihomoravského kraje: celkový počet voličů
900, vydaných úředních obálek bylo 262, odevzdaných platných
hlasů bylo 261, volební účast byla 29,11 procent.
Přehled volených stran: ČSSD- počet hlasů 93, KDU-ČSLpočet hlasů 64, KSČM- počet hlasů 47, ODS-počet hlasů 26,
Nezávislí- počet hlasů 21, a další strany- počet hlasů 10, tj.
celkem 261 hlasů.
Výbory - Obecního zastupitelstva- kontrolní - provádí
kontrolu usnesení OZ, finanční – sestavil finanční hospodaření
pro rok 2008, prováděl kontrolu hospodaření během roku a
inventarizaci majetku obce. Návrh plánovaných příjmů roku
2008- 13 320 800 Kč, návrh plánovaných výdajů 12 482 600
Kč, jistina na úvěr od SFžP 838 200 Kč. Inventarizace obecního
majetku celkem činí 158 434 151,60 Kč.
Komise rady - zdravotní a sociální má navázaný kontakt s
MěÚ Mikulov na koordinátorskou spolupráci. V pečovatelské
službě navrhla obecní radě, aby vstoupila do jednání s Charitou v
Břeclavě. Odbor sociálních věcí Měú Mikulov měl výjezdní zasedání přímo v obci s námětem komunitní plánování sociálních
služeb. V době vánoční navštívili členové komise 52 seniorů.
Komise bytové fondu: bylo poskytnuto celkem 43 půjček
na opravy rodinných domů, modernizace bytů a plynofikace celkem 900 000 Kč. Komise správa obecního majetku: komise
zjišťovala stav pronajímaných vinic, kterých se nájemci již
zřekli. Tyto budou opět pronajímány podáním obálky s navrhovaným nájemným. Komise kulturní: po odstoupení paní
Zvonkové a pana Krivjanského byla komise doplněna paní
Sovou Hajduchovou a paní Zdenou Kollmannovou.
Hospodářský život: AVIA a.s. dne 11. 4. 2008 nechala odstranit z manipulačního prostoru v železniční stanici Novosedly

svou portálovou jeřábovou dráhu.
Vinařství v obci se zaměřuje i na vinařskou turistiku. Vinařství Kovacs nabízí zájemcům vycházku vinicemi ,,NORDIC
WALKING” v délce 5 a 10 km, rovněž nabízí gastronomické
akce během celého roku.
Společenský život: průběžně na společenském životě se
podílejí organizace Osvětová beseda, Honební společenstvo,
Myslivecké sdružení VRCH, TJ Sokol- oddíl kopané, SDH,
Místní knihovna.
Školy: Mateřská škola má nový altán, který zhotovila firma
Tesařství Jurkas. Základní škola-žáci, kteří v pátém ročníku
se zúčastnili projektu SCIO testy, dosahovali velmi dobrých
výsledků, např. v českém jazyku 98,48 procent, v matematice
92,20 procent. Žáci, kteří se přihlásili na osmileté gymnázium
byli všichni přijati.
Matrika: narodilo se 19 dětí - 13 děvčátek a 6 chlapců, během
roku se přihlásilo 14 občanů a 15 odhlásilo. Na poslední cestě
jsme doprovodili 7 spoluobčanů.
Pokračování příště kronikářka Milena Křivánková

Program Divadla Boleradice
Divá Bára – DS bratří Mrštíků Boleradice
23. října pátek 19:30
24. října sobota 19:30
28. října středa 19:30
30. října pátek 19:30
Jízlivý glosátor – DS bratří Mrštíků Boleradice
31. října sobota 19:30
1. listopadu neděle 15:00
Osudy jedného vinára – Záhorácké divadlo Senica
14. listopadu sobota 19:30
Tiché šlapací království – Divadelní studio „V” Brno
15. listopadu neděle 15:00 a 17:00
Zapeklitá komedie aneb Kdosi brousí nad Paďousy – DS
bratří Mrštíků Boleradice
17. listopadu úterý 19:30
20. listopadu pátek 19:30
My Fair Lady – Vomladina Vídeň
21. listopadu sobota 19:30
22. listopadu neděle 15:00
Adventní koncert – Gaudium Mikulov
27. listopadu pátek 19:30
Tři sestry – Jiráskovo divadlo Hronov
28. listopadu sobota 19:30
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