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Z jednání Rady obce a informace o průběhu prací v obci
Karel Hala, starosta obce

Rada obce měla v letošním roce
osm zasedání. Značná část jednání
se týkala přidělování volných obecních bytů, příprava žádostí k odkupu
obecních pozemků a jiné. Rada obce
také připravila první letošní vítání
občánků, 19. března jsme slavnostně
přivítali dvanáct našich nových spoluobčanů.
Stálým bodem projednávání je
dlužné nájemné na obecních bytech,
kde bylo schváleno penalizování
těchto dluhů a jejich navyšování dle
délky dlužné doby. RO také projednala nabídky na vybudování vodovodu za školou a rozhodla o dodavateli
fi Colas a.s., která nabídla nejnižší
cenu.Na svém posledním jednání
jsme mimo jiné projednávali návrh
na umístění ukazatele rychlosti, kdy
se jako nejvhodnější místo jeví jeho

umístění v úseku u základní školy.
V letošním roce se podařilo
zaměstnat na veřejně prospěšné práce pět našich spoluobčanů. Přestože
s tímto zaměstnáváním v zimních
měsících nebylo příliš zkušeností
a někteří starostové z okolních obcí
této možnosti nevyužilo, ukázalo se,
že to byl dobrý krok. Práce se provádějí především v obecních lesích, na
údržbě komunikací, malování obecních bytů a jiné. Co se týká těžby
dřeva bylo vytěženo a prodáno 200
prostorových metrů dřeva. Těžilo
se jen dříví polomové, případně
v místech kde hrozilo nebezpečí pádu
přestárlých stromů. Příjem do obecní
pokladny za prodané dřevo činí zatím
140 tisíc korun. I když by se mohlo
zdát, že by šlo těžbu dělat efektivněji,
považuji tento prodej spíše jako služ-

bu našim občanům, kdy mají možnost si za rozumnou cenu pořídit dříví na zimu. Značný objem prací tvoří
také úklid veřejných prostranství,
odvoz listí a odpadků z košů na veřejnosti. Přestože se vesnice pravidelně
prochází a uklízí, za pár dnů se může
na stejném místě začít znovu. Někteří lidé považují za samozřejmost, že
po nich někdo jejich odpadky uklidí
a tak se tato práce zdá jako nekonečná.
V současné době by měly začít
práce na osvětlení nové zástavby nad
DPS, kde bude umístěno 11 nových
světel. Pro letošní rok se počítá také
s budováním vodovodu ve třech lokalitách, kdy jsou tyto práce v různé fázi
rozpracovanosti od zadání zakázky
dodavateli po přípravu projektové
dokumentace.

Ze zasedání Zastupitelstva Obce Božice
Jiří Čada, místostarosta obce

Od posledního vydání Novin Niva
zasedalo Zastupitelstvo Obce Božice
třikrát, a to 16.12.2010,
17.2.2011 a 17.3.2011.
Na zasedání 16.12.2010 ZO projednalo a schválilo:
- rozpočtové opatření č. 56/2010
- rozpočtové provizorium na rok
2011
- pověření pro schvalování rozpočtových opatření na konci roku
2010
- pověření Rady obce na rok 2011
týkající se schvalování rozpočtových opatření
- měsíční odměny neuvolněným
členům zastupitelstva obce od
1.12.2010 a to:
místostarosta:
11.000,- Kč
člen Rady obce:
600,- Kč
předseda výboru:
400,- Kč
- obecně závaznou vyhlášku Obce
Božice č.1/2011 o místním poplat-
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-

-

-

-

ku za provozovaný výherní hrací automat nebo jiné technické
zařízení povolené Ministerstvem
financí podle jiného právního
předpisu
obecně závaznou vyhlášku Obce
Božice č. 2/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
obecně závaznou vyhlášku Obce
Božice č.3/2011 o místním poplatku ze psů
členku finančního výboru p. Marii
Novotnou
dokončené a zařazené investice do
užívání za rok 2010 v celkové hodnotě 7.989.738,24 Kč
snížení ceny stavebních pozemků
od 1.1.2011 na 200,- Kč / m2
prodej pozemku parc.č. 468/5,
ostatní plocha o výměře 1340 m2
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v k.ú. Božice manželům Davidovi
a Haně Součkovým, bytem Aedigigasse 4/5, Vídeň za cenu 50,- Kč
za m2
- smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na
pozemek parc.č. 523/1 v k.ú. Božice s EON distribuce a.s.
Na zasedání 17.2.2011 složil slib
nový člen ZO Ing. Miroslav Klíč,
který byl náhradníkem za zesnulého
MUDr. Josefa Leissera. Dále na tomto zasedání vystoupil p. Martinec ze
společnosti Land product a.s., který
informoval o záměru výstavby bioplynové stanice v katastru obce Božice.
ZO schválilo:
- jednací řád finančního výboru
- pověření Mgr. Ladislava Nevrkly
jako zástupce pro komunitní plánování rozvoje sociálních služeb
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na Znojemsku
- smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s EON
distribuce na parc.č. PK 119/1
v k.ú. České Křídlovice
- podání žádosti o dotaci v rámci
dotačního titulu „ Snížení kriminality“
- podání žádosti o dotaci na úroky
z investičních úvěrů
- podání žádosti o dotaci z rozpočtu
JMKr na požární techniku
- prodej pozemku p.č. 3399/28
v k.ú. Božice p. Janu Kudličkovi
ml., za cenu 200,- Kč/m2
- nového člena kontrolního výboru
Ing. Miroslava Klíče
- žádost o bezúplatný převod
pozemků od Pozemkového fondu,

-

-

-

které jsou v územním plánu určeny na výstavbu (pracely – pozemkový katastr č.st. 41/1, 43/4, 41/4,
42, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 44/3,
44/4, 45/1, 45/2, 46, 47/2, 48/2,
52 a ½ parcely č. 5545 GP vše
v k.ú. Božice za členy dozorčí rady
Břežanské dopravní společnosti
s.r.o. Jana Zatloukala a Petra Fialu
rozpočtové opatření č. 7 a 8/2010
Na 4. zasedání ZO projednalo
a schválilo:
rozpočet obce na rok 2011 – příjmy ve výši 16 150 400 Kč, výdaje
ve výši 16 150 400 Kč
rozpočtový výhled na rok 2011 až
2014
příspěvek příspěvkové organizaci

Základní škola a mateřská škola
Božice ve výši 1 900 000 Kč
- příspěvek příspěvkové organizaci
Služby Božice ve výši 1 300 000
Kč
- veřejnoprávní smlouvu s Městem
Hrušovany nad Jevišovkou o projednávání přestupků
(cena za projednání přestupku je
1000,- Kč)
- bezúplatný převod pozemků od
Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových
(parcely č. PK 513, 2654/2, 2654/4,
2691/4, 2691/5, 2691/6, 2691/7,
2720, 2761/1, 2761/2, 2761/3,
2761/4, 2936/3

Přehled počasí v roce 2010
Drahomír Trávníček

Rok 2010 byl jako celek srážkově nadnormální, teplotně normální, ale s velkými rozdíly mezi jednotlivými
měsíci. Spadlo celkem 692 mm srážek. Více spadlo jen
v roce záplav na Moravě roku 2002, tehdy to bylo 700 mm.
Ve vegetačním období roku tj. duben až září spadlo
532 mm. Normál je 354 mm.
Rok 2010 začal sněžením a sníh ležel od 5. ledna až do
konce února. Postupně od 6 cm až 22 cm.
Nejvíc pršelo v květnu a začátkem června do kvetoucích stromů a vinné révy. Jen 5 dnů v měsíci nepršelo
a tak byly i postřiky neúčinné, květy neopylené a tím minimální úroda. Závlaha byla potřeba až koncem června a to
jen do poloviny července. Při bouřce v noci 6. na 7. srpna
spadlo 65 mm. Suchý měsíc byl až říjen se 13 mm srážek.
První sníh napadl 26. listopadu večer a vydržel až do
Vánoc, a právě 23.12. roztál. Nejvíc 20 cm leželo 3. prosince.
Jarní mráz naposledy 1. dubna. První mráz na podzim
byl 11. října.
Nejvíc vody v Jevišovce teklo 4. června 232 cm.
Množství srážek a průměrná teplota v jednotlivých
měsících roku a srovnání s dlouhodobým normálem.

Praktický lékař v Božicích
V pátek 1.dubna.2011 zahájil v Božicích svou praxi
nový praktický lékař MUDr. Radoslav Olejník. Současně
bude ordinovat ve Vranově n. D. a svou pracovní dobu
bude dělit mezi obě ordinace.
V Božicích bude jeho pracovní doba následující:
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měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

mm
2010
56
25
11
70
120
88
74
111
69
13
35
20

mm
28
27
23
32
58
68
82
74
40
41
36
33

o

C 2010
- 3,3
- 0,3
4,9
9,6
12,9
17,9
21,3
18,6
13,0
7,0
6,1
- 3,5

o

C

- 2,3
- 0,7
3,8
9,1
14,8
17,7
19,6
18,1
14,1
8,7
3,4
0,0

Leden 2011 začal bez sněhu až 23. ledna napadly 4 cm
a vydržel jen do 4. února. Potom již nepadal a mrzlo jen
na sucho. V únoru spadly jen 4 mm a v březnu do 16. jen
1 mm srážek.
pondělí: 7.30 - 11.30 hod.
úterý: 13.00 - 18.00 hod.
středa: 7.30 - 11.30 hod.
čtvrtek: 13.00 - 16.00 hod.
pátek: 7.30 - 9.30 hod.
Každý, kdo chce pana doktora navštěvovat v Božicích,
se musí osobně dostavit do božické ordinace a zaregistrovat se. Týká se to i těch, kteří se nikam nepřeregistrovali.
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Nad občanskými aktivitami
Ladislav Nevrkla

Řekněme to na úvod jasně a
stručně: Nebyli jsme na to za totality zvyklí! Všechno muselo být pěkně pod kontrolou „strany a vlády“
a kdo se vymykal, nečekalo ho nic
příjemného. Tak byl Sokol „vsáknut“
do jednotné tělovýchovy, kdejaký
živnostníček musel do „komunálu“,
nebo musel živnost pověsit na hřebík
(pozdější „tání“ husákovského socialismu s jeho drobnými provozovnami
bylo jenom chabou náplastí). Zmizet
z „mapy“ musely nezávislé spolky
jako třeba Spolek Jiráskova domu
osvěty na Kolonii. A pokud chtěl něco
aktivního mimo struktury dělat jedinec, se zlou se potázal. Dokonce ani
amatérské venkovské hudební skupiny nemohly hrát jen tak, ale musely
absolvovat potupné přehrávky před
hodnotící komisí a jeden z muzikantů musel skládat kapelnické zkoušky!
Zajímavé by třeba byly vzpomínky členů kapel NON STOP (Radek
Kuna) nebo SYNCHRON (Karel
Michalčík).
Po více než 40 letech se nápravy
domáhá těžko. Většinou je nakonec
snazší založit nové občanské sdružení
a s ním vyvíjet aktivní činnost. Tak
máme v Božicích dva kvalitní pěvecké sbory, v Boroticích dvě aktivní
občanská sdružení: Mozaika (http://
centrum-mozaika.webnode.cz/)
a Borotické hospodyňky (http://www.
borotickehospodynky.cz/), v Čej-

kovicích vynikající kapelu CODEX,
snad v každé obci Nivy se něco najde.
V řadě obcí ožily sbory dobrovolných
hasičů, existují sportovní oddíly, a to
nejen fotbalové (http://www.fotbalbozice.blogspot.com/ a http://www.
boziceteam.estranky.cz/), ale i třeba
florbalové (http://fbc-bozice.webnode.cz/),aktivní jsou rybáři a myslivci! Někde je potřeba kvalitní zázemí
(hřiště, kabiny, tělocvična, klubovna),
jinde hlavně chuť něco dělat. Do této
mozaiky bezpochyby patří i webové
stránky, které umožňují prezentaci
nejrozmanitějších témat, ale taky pluralitních názorů. Je to platforma, kde
nemusíte čekat, až to někdo schválí,
vytiskne, kde můžete prezentovat své
dovednosti fotografické ve velkém,
využít můžete vlastní video, můžete
oslovit se svými zálibami nejen své
okolí, republiku (viz třeba materiály na http://probozice.blogspot.
com/2011/03/svetlana-58-jak-toteda-bylo-s.html), ale prakticky celý
svět (viz naše fotbalová, fašanková,
traktoriádová a hodovní videa na
http://www.youtube.com)!
I současné Noviny Niva nemůžou
tento trend moderních médií ignorovat. Nemusí však jít o žádnou konfrontaci, ale právě naopak o propojení
a vzájemné doplňování se a prolínání.
Každá obec má svoje webové stránky.
Je třeba, aby byly aktuální a lákavé,
aby si našly své pravidelné čtenáře.

V poslední době se změnil web Borotic (http://www.borotice.cz/) a Božic
(http://www.bozice.cz).
Webovky
mají i různé fungující organizace,
třeba ZŠ a MŠ Božice (http://www.
zs.bozice.indos.cz/), ZŠ a MŠ Břežany (http://www.zsbrezany.cz/), Zámek Břežany (www.zamekbrezany.
cz) nebo družstvo božických vinařů
(http://dbv.webnode.cz/) či borotických hasičů (http://www.sdh-borotice.ic.cz/). Do světa internetu vstupují
i naše hospůdky (např. http://usibla.
webnode.cz/) a samozřejmě firmy
jako Jatka Borotice (http://www.jatkaborotice.cz/), Břežanská dopravní
společnost (http://www.edb.cz) nebo
Land-product (http://www.land-product.com/).
Webovky však mají i různá neformální sdružení. Před pěti lety jsem stál
u zrodu stránek „Pro Božice“ (nazvaných dnes http://probozice.blogspot.
com/). Za tu dobu se nám podařilo publikovat nesmírné množství
materiálů psaných, fotografických
i zajímavých videí. Jsem rád, že nás
v letošním roce následuje podobný
web v sousední obci nazvaný prozaicky „Pro Borotice“ (http://proborotice.
webnode.cz/). Neformální občanské
aktivity jsou fenoménem doby. Kdo
to nechápe, má tak trochu smůlu. Ale
ani tady není nikdy pozdě.

Popelnice a třídění odpadu
Ladislav Nevrkla

Jak nejlépe má občan postupovat
při vývozu popelnic a proč je dobré
poctivě třídit odpad?
Z minulosti koluje mezi lidmi
plno různých zažitých způsobů likvidace domovních odpadů a když dojde na věc, tak se občan diví! Diví se,
proč mu popeláři nechtějí vzít pytel
s domovním odpadem, který položí
vedle popelnice. Diví se, proč obecní
úřad nabádá, abychom připravili před
dům jenom jednu plnou popelnici
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a ne dvě poloprázdné (poloplné). Diví
se, proč ještě vloni přetékaly kontejnery na tříděný odpad u Jednot nebo
u obchodu pana Vachalíka a letos je
zatím kolem těchto kontejnerů pořádek.
U některých problémů s odpadem
se zastavme.
1) Popeláři mají na voze počítadlo,
kterým zapíšou počet vysypaných
popelnic. Nezajímá je, jestli je
popelnice plná, nebo poloprázd-
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ná. Pytle nacpané k prasknutí
je nechávají chladnými, jelikož
počítadlo vnímá jenom popelnice. Takže popelnice ano, pytel ne.
A popelnic co nejméně.
2) V návaznosti na výše uvedené je
jasné, že čím víc popelnic postavíme před dům – popeláři mají
povinnost vysypat každou popelnici, která je ve svozový den před
domem – tím víc obec zaplatí.
Naše poplatky přitom tvoří jenom
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část nákladů na likvidaci komunálního odpadu a skoro větší část
za nás občany zaplatí obecní úřad.
Taháme tak peníze z kapes sami
sobě (své obci a jejímu rozpočtu).
3) Třídit odpad se vyplatí. Ovšem
je třeba říct, že třídění musí
být důsledné a že ve chvíli, kdy
„nacpeme“ do kontejneru na sklo
(zelený kontejner na barevné, bílý
kontejner na bílé) porcelánový
hrnek, plast nebo rozbité zrcadlo,

či do kontejneru na plast (žlutý kontejner) papírovou krabici,
obaly od barev, žíravin, čisticích
prostředků, postřiků, linoleum
či novodurovou trubku, tak jsme
vykonali pro obec skutečně medvědí službu, protože pak už nelze mluvit o tříděném odpadu,
ale takový kontejner je vyvezen
na skládku jako běžný netříděný
komunální odpad. A obec místo,
aby se jí dostalo vrácení poplatku

za tříděný odpad, tak to ještě pěkně zaplatí, jako kdyby to nasypala
do popelnic!
4) A to, že je letos kolem kontejnerů
pořádek, je důsledkem změny přístupu pracovníků Služeb Božice,
p.o., kteří za nás občany, kteří neumíme plast zmáčknout, „pěchují“
v pátek nebo v pondělí obsah kontejneru tak, aby byl funkční až do
svozového dne. Zatím to vychází
dobře.

Víte, že ...
„Asi za pět minut deset vyrážím
autem do Božic, do vedlejší farnosti.
Tam mše svatá začíná v 10 hodin 10
minut. Prostý kostelík, normální lidi,
s normálními problémy, strašně dobří lidi.“ Víte, kdo a kdy to řekl? Biolog,
cestovatel, spisovatel, vysokoškolský
učitel Marek „Orko“ Vácha, kněz
v Božicích, v neděli 6.3.2011 v 16.30 h
na ČT 2 v pořadu Cesty víry.
Nedávno v Boroticích při vyklízení jednoho zchátralého domu, na
dvorku ležel odznak. Malý odznáček,
který však má při bližším pohledu
nesmírnou sběratelskou hodnotu. Je
zde uveden letopočet 1928 a ve spodní části název Borotitz Philippsdorf,
v českém překladu Borotice Filipovice. Části smaltu jsou již vypadané

a jiné části původně asi pouze bílého
smaltu si někdo koloroval. I tak je to
artefakt mající dnes svou cenu. A to
nejen sběratelskou.

V Božicích žilo k 1.1.2011 40
cizinců, z toho bylo 13 ze zemí EU
a zbývající pak z ostatních zemí světa.
Po 10 cizincích žilo ve Velkém Karlově a Mackovicích. Jenom jeden cizi-

nec naopak žil v Čejkovicích?
Obec Božice má nové webové
stránky. Starosta Karel Hala k nim
říká: Webové stránky chápeme jako
jednu z dalších služeb pro Vás občany
a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele
o aktuálním dění v obci nad rámec
zákonem stanovených podmínek.Na
tvorbě našich webových stránek stále pracujeme a kompletní informace
vám budeme přinášet postupně. Pevně věřím tomu, že se naše nové stránky stanou pro drtivou většinu občanů
místem,
kde může každý získat potřebné
informace pro snadnější komunikaci
s úřadem a pro život v obci.

Zajímavosti nejen z Božic
Ladislav Nevrkla

Jižní Morava je nejen krajem vína,
meruněk a okurek, ale též místem
s mnoha zajímavostmi. V našem bezprostředním okolí je to např. známá
klasicistní pískovcová studánka u přírodní rezervace Karlov z roku 1810.
K dvoustému výročí dostala stavbička
nový kabát a celé okolí bylo upraveno
do nové podoby tak, že je dobře vidět
i čerstvě opravená hájenka nad studánkou. O vzdálenějších zajímavostech
informují dva seriály na webových
stránkách http://probozice.blogspot.
com. Jeden pod názvem Putování za
krásami naší vlasti připravuje Karel
Kučera a představuje v něm stavební
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skvosty a zajímavosti Čech a Moravy
(naposledy např. Dietrichštejnskou
hrobku v Mikulově). Druhý má od
letošního roku na starosti Ivan Hudec
a ten nechává čtenáře poznávat rozhledny jižní Moravy.
Méně známou božickou zajímavost představil na výše uvedeném
webu rovněž Ivan Hudec a nazval ji
Hlásný profil Božice. Nazývá se tak
drobný objekt na pravém břehu Jevišovky 300 metrů od silničního mostu
přes řeku u čistírny odpadních vod.
Tímto zařízením se měří průtok vody
na řece Jevišovce a autor ho doplnil
řadou zajímavých údajů i fotografií.

Noviny Niva

Podle oficiálních záznamů je nejvyšší
zaznamenaný stav na hlásném profilu
Božice 281 cm z 30.3.2006. Jak však
dokládá autorova archivní fotografie,
bylo to spíše o pár centimetrů víc.
Navíc našel též záznam, že v březnu
1947 byl naměřen stav 330 cm! Osobně jsem kdysi získal údaj, v němž
se uvádí: „21.3.1947 byla protržena
hráz pod mostem a voda z Jevišovky
se rozlila až na pokraj vesnice (i na
Kolonii). Zaplavila pole, louky i tehdejší první fotbalové hřiště u Jevišovky. Po cestě ke mlýnu prý tekla voda
půlmetrovým proudem.“ Potvrdí
nám to někdo z pamětníků?
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Malé ohlédnutí za fašankem
Jan Szabó, SDH Božice

Kdo se letos zúčastnil tradičního
fašanku, určitě neprohloupil. Takové množství veselících se návštěvníků bylo nevídané! Stále početnější
průvod nádherných masek potěšil
především pořadatele z řad SDH.
Uspořádání takovéto akce je spojeno se spoustou práce, zařizováním
a osobní zodpovědností jednotlivých
členů. Odměnou je pak spokojenost
návštěvníků. Předprodej vstupenek
napovídal, že zájem místních i přespolních byl opravdu mimořádný.

A na co byli zvědaví nejvíce?
Někdo na vynalézavost při zhotovení
kostýmů, někdo na vystoupení hasiček a zřejmě nejvíc očekávané bylo
vystoupení hasičů. Letošní choreografie se rodila pozvolna, ale zdá se, že
se opravdu líbila. K poutavé výpravě
patřily impozantní hlavy velbloudů,
které vytvořil Petr Vitouch z Pravic,
za což mu patří velký dík. Mužům
zdatně konkurovaly ženy, které připravily náročné taneční vystoupení.
Je potěšující, že se dokáží domluvit

skupiny lidí na společném díle. Myslím si, že pohoda a radost byla cítit
v celém nabitém sále.
Děkujeme touto cestou všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném
průběhu této akce. Mladým hasičům
i hasičkám, fotbalistům, kteří připravovali občerstvení, kapele pod vedením p. K. Michalčíka a všem, kteří
nás svou pomocí a účastí podpořili.
Těšíme se na další rok!

Dětský karneval
Jitka G.

I.MŠ Božice pořádala dětský
karneval letos již třicátým rokem.
První ročník se konal v únoru 1981.
Tak jako vloni se sešlo plno různých
masek.Princezny,zvířátka,pohádkov
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é bytosti,ale i strašidla.Soutěže,které
připravily paní učitelky se dětem moc
líbily a dostatečně se vyřádily.K tomu
nám zpíval a hrál pan Hlaďo.Díky
níže uvedeným sponzorům nechyběla ani bohatá
tombola,prodalo
se 1800 losů.Chtěla bych poděkovat
zaměstnancům
MŠ a všem,kteří
jim pomáhali,aby
si to děti co nejvíce užily.

Noviny NIVA
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Sdružení rodičů informuje
za sdružení rodičů J. Pavlíková a J. Hanzalová

Letošní školní ples pořádaný
sdružením rodičů se vydařil. Koláčky
napečené ve školní cvičné kuchyňce
byly výborné, očka udělaná maminkami byla kouzelná. Polonéza nacvičená pod vedením paní učitelky M.
Kočí byla pohádková, pro mnohé

z rodičů dojemná. Dětem to moc
slušelo a bylo vidět, že stojí na prahu dospělosti. Rády bychom touto
cestou poděkovaly všem sponzorům,
rodičům, učitelskému sboru, obecnímu úřadu, paní I. Kolaříkové a rodině
Kunových za příspěvky a sponzorské

dary. Za výdělek z našeho 1. Plesu
jsme zakoupili hlasovací zařízení
k interaktivní tabuli, které budou
moci použít všechny děti v naší ZŠ.
Těšíme se na další školní ples opět
začátkem února.

Pozdní květ
Ing. Jaroslav Vařák

Rád bych Vás informoval o vzniku Svazu důchodců ČR, o.s. Pozdní
květ.
Tento Svaz se skládá ze čtyř základních organizací obcí Božice, Hrádek,
Jiřice u Miroslavi a Damnice.
Má právní subjektivitu a vlastní
účet.
Předsedkyní Svazu je paní Jana
Janderová z Jiřic u Miroslavi, funkci
místopředsedkyně
vykonává
paní Jana Baráková z Božic. Spojení
s Jihomoravskou krajskou radou seniorů zajišťuje ing. Jaroslav Vařák, člen
předsednictva krajské rady seniorů.
V loňském roce Svaz důchodců
ČR o.s. Pozdní květ ve spolupráci
s krajskou radou seniorů ČR uspořádali:
1) Zájezd do Ivančic na výstavu
Slovanské epopeje Alfonse Muchy
a na výstavu filmové tvorby Vladimíra Menšíka. Z Ivančic jsme odjeli do
Bohutic, kde jsme si prohlédli zámek,

zámecké sklepy a nádhernou křížovou
cestu v životní velikosti. Krajská rada
seniorů přispěla částkou 8000,- Kč.
2) Divadelní představení v Janáčkově divadle v Brně ke dni důchodců.
Krajská rada seniorů přispěla částkou
12000,-Kč, vedení divadla pak částkou 8000,- Kč
3) Zájezd na výstavu kamélií na
zámku v Rájci - Jestřebí, prohlédli
jsme si galerii, kapli a skleníky s květinami. Krajská rada seniorů přispěla
částkou 10000,-Kč.
4) Oslavu MDŽ v Božicích (ZO
Božice), na které vystoupily děti
mateřské školky se svým přednesem,
zpěvem a tancem. Předaly oslavenkyním vlastnoručně vyrobené dárky.
Učitelkám i dětem patří dík za krásné
a působivé představení.

Hodně lidí hraje dámu nebo šachy.
Vytvořte si skupinu šachistů a uspořádejte turnaj.
Můžete si také jen tak posedět
nebo zatančit při reprodukované
hudbě a sklence dobrého vína.
Pokud máte chuť se zapojit, prosím, kontaktujte mě. Rád bych, aby
svazy důchodců vznikly i v sousedních obcích. Vedení obcí by se mělo
podílet na jejich zakládání jak organizačně, tak i finančně.
Informace: J.Vařák, Božice 405,
tel. 605 912 850

Obracím se na všechny občany
v důchodovém věku, aby se zapojili
do činnosti.

Masopust v DD Božice
za kolektiv P.Švédová

Tak jako každý rok se slaví
masopust ve vsi, tak i u nás v DD
Božice je to tradice. Naše sestřičky
se převlékly do masek, které rozzářily a pobavily klienty v DD. Všichni jsme si zazpívali a zatancovali
s naší oblíbenou dvojicí muzikantů
Prima Band. Veselé masky a skvělá
hudba zpestřily život našich klientů.
Na nevšední zážitky budou všichni
dlouho vzpomínat.
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Zamyšlení nad komunitním plánováním sociálních služeb
Ladislav Nevrkla

V rámci grantového projektu
„Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska“ na léta 2010
– 2012 se do konce března 2011 uskutečnily 4 semináře v oblasti plánování
sociálních služeb nazvané Základní
vzdělávání v oblasti komunitního
plánování sociálních služeb. Metoda komunitního plánování má vést
k větší přehlednosti a informovanosti o poskytovaných službách, ke
zlepšení pokrytí regionu Znojemska
jednotlivými službami, ale především
k cílenému plánování sociálních
služeb. Mezi konkrétními klíčovými
aktivitami je například spolupráce
s obcemi (nebo mikroregiony) Znojemska, s poskytovateli sociálních
služeb a širokou veřejností.
Jedním z materiálů, který je zve-

řejněn na webu, je Analýza poskytovatelů sociálních služeb Znojemska
na základě prvního výstupu z kulatého stolu KPSS Znojmo z 12.1.2011.
Mezi konkrétními nedostatky je též
uvedena absence domu na půl cesty
v systému sociálních služeb na Znojemsku. Samozřejmě, takový Dům na
Znojemsku chybí, ovšem na druhé
straně je třeba vidět, že takové Domy
fungují na jižní Moravě pouze dva
– v Brně a v Pohořelicích-Velkém
Dvoře - a v současné době dostatečně pokrývají poptávku po tomto
typu služby. Na tomto příkladu je
jasně vidět, že systém komunitního
plánování je potřebný, ale je teprve
na začátku. Osobně vnímám jako
potřebné ujasnit si v pracovní skupině fungování jednotlivých služeb

a především koordinovat plánování
a rozvoj na širší platformě než je
jenom obec – město. Je třeba využít
existujících širších společenství jako
jsou dobrovolné svazky obcí či zájmová sdružení obcí (mikroregiony). Na
„našem malém dvorku“ jakýs takýs
přehled máme, ale je to málo a je to
nedostačující.
Přehledný
adresář
sociálních služeb Znojemska najdete na
http://cssznojmo.ic.cz/ v sekci Dokumenty, nebo v tištěné podobě v Infocentru Niva u Ing. Jarmily Hudcové.
Koordinátorkou KPSS v regionu
Znojmo je Bc. Lucie Rocková, zástupcem obce Božice v pracovní skupině
byl v únoru 2011 zastupitelstvem
schválen Mgr. Ladislav Nevrkla.

Poznáte se?

Tuto fotografii do redakce přinesla paní Miroslava Šebelová (rozená Čurdová). Jistě se někteří poznáte. Foto je
z božické mateřské školky asi z roku 1954.
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Kolik obyvatel žije v obcích Nivy
Zpracoval Ladislav Nevrkla

Sledování počtu obyvatel se
v zásadě věnují tři instituce – obec,
Ministerstvo vnitra a Český statistický úřad. Každý používá svou metodiku a tak se jejich údaje někdy více,
někdy méně liší.
Prakticky aktuální denní stav
počtu svých občanů má k dispozici
každý obecní úřad. My se podíváme
na údaje, které zpracovávají v rámci
celostátního sledování počtu a pohybu osob MV ČR a ČSÚ.

vnitra. kromě tradičního počtu obyvatel v jednotlivých obcích – občanů
ČR, najdeme zde i počty cizinců, a to
jednak samostatně občany členských
států EU a potom cizince celkem, tj.
Obec

Borotice
Božice
Břežany
Čejkovice
Mackovice
Počet obyvatel podle údajů MV
Pravice
ČR k 1.1.2011
Velice zajímavé statistické údaje Velký Karlov
uvádí na svých stránkách Ministerstvo Celkem v DSO Niva

Obec

Počet obyva- Nejvíc od roku
tel
1971
Borotice
368
1979 - 427
Božice
1539
1976 - 1473
Břežany
915
1974 - 1048
Čejkovice
217
1971 - 305
Mackovice
389
1972 - 508
Pravice
328
1971, 1973 - 392
Velký Karlov
441
1979 - 560
Celkem v DSO Niva 4197

občany EU i ostatních zemí. Docela
mě zaujalo, že v tomto směru kralují
Božice, v nichž žije celkem 40 cizinců, přičemž 13 z nich jsou občané EU,
nejčastěji asi Slovenska.

Občané Občané EU Cizinci celkem Počet obyvatel
ČR
(mimo ČR) (EU i ne EU) obce celkem
419
3
5
424
1521
13
40
1561
908
3
6
914
213
0
1
214
382
4
10
392
316
1
3
319
433
7
10
443
4192
31
75
4267

Nejvíc od roku
1989
1990 - 404
2009 - 1539
1989 - 978
1990 - 258
2009 - 389
2009 - 328
1991 - 461

Počet obyvatel podle databáze Českého statistického úřadu k 31.12.2009
V této statistice se počítají (sčítají
nebo odečítají) narození, zemřelí, přistěhovalí, vystěhovalí bez ohledu na
občanství. Počítají se tedy všichni, kteří
mají v obci trvalé bydliště. Údaje jsou
zpracovávány s mírným zpožděním
a vycházejí vždy ze sčítání lidu jednou
za 10 let. Nejčerstvější a nejpřesnější údaje, které eviduje ČSÚ tak budou
známy v průběhu roku 2011 na základě
sčítání lidu, domů a bytů k 26.3.2011.

Z historie božické pošty
Ladislav Nevrkla

Počátky božického poštovnictví jsou kladeny do
roku 1872 (viz A. Pfister,
str. 27). Nabízí se zde navíc
přímá souvislost s otevřením železniční tratě Znojmo – Hrušovany n. Jev. na
podzim roku 1871, neboť
tehdejší praxe, jež trvala
až někdy do roku 1957,
byla založena na propojení
poštovního úřadu, který
zásilky doručoval, a vlakové pošty, která zásilky převážela.
Objevil jsem nedávno nějaké archivní materiály z roku 1913 a mezi nimi
se nachází i rukopis, který zachycuje
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stručnou historii božické
pošty. O nově zjištěné údaje tak doplňuji informace,
které jsem v roce 1995 napsal v publikaci o Božicích
(str. 101 – 102).
První božická pošta se
nacházela již v roce 1871
v budově dnešního kina
Marta! Byla zde otevřena
jako součást tehdejšího
hostince. Prvním poštmistrem se stal tehdejší majitel hostince
Anton Obermann. Po něm nastoupil
tkadlec Weislich a nakonec v roce 1878
sedlák Mathias Girsch.
Nová kapitola božického poštov-

Noviny Niva

nictví se začala psát v roce 1887 a asi
nepřekvapí, že u stavby nové budovy
pošty stála významná božická osobnost prelát Max Mayer z Ahrdorffu. Na
jeho popud se započalo se stavbou nové
moderní budovy uprostřed obou obcí
nad farskou zahradou. Započalo tak
faktické stavební propojování obcí České Křídlovice a Božice, neboť budoucí
klášter se teprve možná honil hlavou
pana preláta při jeho „letním přemítání“. V roce 1888 byla nová moderní
budova pošty (a současně i četnické
stanice) dostavěná a pod názvem C. a k.
Poštovní úřad Božice-Velké Křídlovice
začala sloužit občanům. První poštovní
úřadovna se nacházela v místech dneš-
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ní turistické ubytovny, bývalé obecní
knihovny (četnická stanice byla v bývalém obecním úřadě). Prvním poštmistrem v této nové budově se stal Franz
Jarosch. Ještě v témže roce se název
pošty změnil na C. a k. Poštovní a telegrafní úřad Božice – Velké Křídlovice.
Jisté je, že v roce 1905 se poštmistrem
stal Gustav Liebscher. V roce 1910 byly
umístěny v Božicích a Českých Křídlovicích tři poštovní schránky.
Zajímavým střípkem do mozaiky
prvorepublikové božické pošty jsou
vzpomínky pana Josefa Švédy. Josef
Švéda se narodil v roce 1910 v Šatově.
Na poštovní úřad do Božic byl přeložen
v roce 1937. Se svoji rodinou bydlel
ve dvoře, někde za původní poštou.
Vjíždělo se tam asi průjezdem, jak má

Tříkrálová sbírka v obcích
DSO Niva
(lan)

Tříkrálovou
sbírku
pořádá
Sdružení Česká katolická charita
a jejím obecným účelem je pomoc
rodinám a lidem v nouzi u nás
i v zahraničí. Prostředky Tříkrálové
sbírky pomáhají konkrétním zařízením jednotlivých oblastních charit,
která poskytují sociální služby lidem
v nouzi.
V obcích DSO Niva, které se zapojily do Tříkrálové sbírky všechny, byly
vybrány následující částky:
Borotice
4 591,00 Kč
Božice
7 813,00 Kč
Břežany
8 459,00 Kč
Čejkovice
7 074,00 Kč
Mackovice
2 213,00 Kč
Pravice
4 514,00 Kč
Velký Karlov
5 678,00 Kč
Konečné výsledky Tříkrálové sbírky 2011 na Znojemsku:
počet pokladniček: 383 ks, vykoledovaná částka: 1 504 005 Kč.
V obci Božice bylo zřízeno
7 pokladniček, vedoucími většiny
skupinek byla paní Marcela Fojtíková a dvě měla na starosti Ing. Jarmila
Hudcová. Patří jim velký dík za jejich
ochotu a zodpovědný přístup, stejně
jako malým koledníkům.

10

dnes garáž pan Rezek. Z vyprávění
pana Švédy si jeho vnuk - který nám
tyto „střípky“ poskytl - pamatuje, že
děda jmenoval a tedy znal z Kolonie
pana Čadu a Pavlíka a jistě znal i všechny ostatní. Znal se i s majitelem mlýna
v Údolí lásky i s majitelem hostince
u nádraží panem Hammermüllerem.
Při mobilizaci v květnu 1938 vydával
Josef Švéda jako státní zaměstnanec
zbraně a to v sýpce (dnešní sklady firmy
Míča). Po nařízeném odsunu z pohraničí v říjnu 1938 byl přeložen k poště
v Brně a po válce se vrátil do Znojma.
Při odsunu mu bylo přiděleno malé
řeznické auto, kam se všechny věci ani
nevešly a část nábytku zůstala navždy v
Božicích.
Po Mnichovu museli tedy češ-

tí zaměstnanci svoje místa opustit
a v letech 1938 – 1945 byl poštovní úřad
obsazen pouze německým personálem.
Posledním německým poštmistrem byl
od přelomu roku 1940/1941 až do května 1945 válečný invalida z II. světové
války Rudolf Fischer z Křídlovic (Neuweidenbach-West).
Noví čeští osídlenci přebrali v polovině roku 1945 všechny úřady včetně pošty. A velmi brzy se přistoupilo
i k přestěhování poštovní úřadovny do
sousední budovy, kterou obec koupila
v roce 1937 pro lékaře. Novému lékaři dr. Josefu Leisserovi, který zde ještě
v roce 1945 krátce ordinoval, byla přidělena vila ve východní části obce, a tak
se prostory uvolnily pro potřeby pošty.
Ale o tom zase někdy příště.

Kroje mikroregionu Hrušovansko
Jitka Jirků, mikroregion Hrušovansko

Mikroregion Hrušovansko v roce
2010 za finanční podpory Jihomoravského kraje pořídil 14 párů krojů
kyjovského typu včetně jednoho páru
kroje dětského. Kroje byly vytvořeny
dle požadavků starostů obcí mikroregionu a budou využívány nejen při

každoročních krojovaných hodech
v obcích mikroregionu Hrušovansko,
ale i při různých kulturních a společenských akcích, kde budou představovat místní folklór. Dětský pár kroje
byl předveden v lednu 2011 na Regiontour v Brně.

Sbírka knoflíků
za kolektiv P.Švédová

Klienti DD Božice zareagovali na
článek v novinách Znojemský týden,
kde děti z dětského domova ve Znojmě prosily občany Znojemska o staré
knoflíky. Z nich chtějí vytvořit rekord

v navlíkání knoflíků na nit. Připojili
se k nám i žáci ZŠ Božice a podařilo
se nám nasbírat 5,5 kg knoflíků všech
barev a velikostí. Děkujeme všem za
přispění knoflíků.

Pozvánky na akce
24.dubna

10. Božický košt,
v KD Božice
pořádá Družstvo božických vinařů,
začátek v 15.00 hodin,
vyhlášení oceněných vín v 16.30 hod.,
k poslechu bude hrát
cimbálová muzika KALÍŠEK
30. dubna

Pálení čarodějnic,
začátek v 19.00 hodin na hřišti,
děti v čarodějnickém kostýmu
dostanou malou odměnu

Noviny NIVA

8.května
Den matek, v KD Božice,
začátek ve 14.00
5.. června
Dětský den na hřišti v Božicích
25. a 26. června

Božické hody
Více o těchto akcích najdete na
webových stránkách obce Božice
www.bozice.cz
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Bohatý fotbalový víkend
Ladislav Nevrkla

Bohatý fotbalový víkend nabídla
sobota a neděle 2. a 3.4.2011. Mistrovské zápasy byly sice jenom dva
– muži „A“ zajížděli do Hrádku k dalšímu existenčnímu zápasu okresního
přeboru a muži „B“ hostili na svém
hřišti nejvážnějšího adepta na postup
do „trojky“ celek Inter Winter Havraníky. Nezahálely však ani další naše
celky a sehrály několik přípravných
zápasů, jak doma (přípravka a ženy),
tak venku (dorost).
OP: Nevzdali jsme to, odvezli jsme si
bod
TJ Hrádek – TJ Sokol Božice2:2 (0:0)
O důležitosti zápasu nebylo
pochyb. I domácí patří do okruhu
„ohrožených“, a tak nám bylo všem
jasno! Nastoupili jsme v silné sestavě a očekávali jsme vyrovnaný zápas.
Odpovědnost nás však dlouho svazovala, přihrávky chodily hlavně
vrchem a při zpracování vysokých
míčů byli urostlí hrádečtí hráči úspěšnější. Hrálo se především uprostřed
hřiště, šance byly občasné a na obou
stranách. Tu největší spálil Hrádek
ve 41. minutě, kdy jejich útočník alibisticky přestřelil naši zcela odkrytou
bránu. „To nás může mrzet!“, podotkl
na tribuně hrádecký trenér našich žen
Pavel Kortiš. Ukázalo se, že měl při
konečném účtování pravdu. Důrazní
hrádečtí zadáci si často „vyšlápli“ na
naše drobnější hráče, a tak jsme kopali i několik standardek. Pěkný přímý
kop dal ve 43. minutě Tomáš Polický
a chvíli poté nabíhal Jara Jandásek na
teč tak prudce, že míč skončil těsně
mimo. Již v průběhu poločasu byli
v šanci Michal Tapšík, Pavel Ležák
a standardky v podání Honzy Kudličky a Tomáše Polického (střela vypadla gólmanovi Hrádku z ruky, ale nic
z toho nebylo).
Do druhé půle jsme šli se změnou v sestavě, Hrádečtí se pokusili
o zteč naší branky a ve 47. minutě byli
úspěšní. Po dobře kopnuté standardce se míč ocitl u nejlepšího hrádeckého střelce Švábka a ten hlavou umís-

1/2011

til nikým neohrožován míč do naší
branky. Prohrávali jsme 1:0. Po pěti
minutách odkulhal ze hřiště Jara Jandásek s nataženým stehenním svalem.
Vystřídal ho Roman Šebela, který na
mě udělal v tomto zápase mezi našimi hráči nejsilnější dojem. Hrádek
však tlačil, snažil se pojistit vedení
druhou brankou, nám se naopak v té
době trošku rozpadla obrana. Poprvé
ještě domácí svůj útok překombinovali, v 56. minutě však byl jejich tlak
úspěšný a střelecky disponovaný Švábek zvyšoval do naší prázdné branky
na 2:0. Ani v těchto méně příznivých
chvílích jsme však nepropadali pesimismu. Postupně jsme se zkoncentrovali. Rozehrál se Michal Tapšík
(ocitl se ve třech dobrých šancích),
Pavel Ležák, Honza Kudlička, David
Hostínek, zpřesnil se Patrik Šotkovský, Jirka Kubíček, Pepa Šprencl i ti
ostatní. Najednou jsme byli tím starým známým kompaktním týmem
a za chvíli jsme na domácí pěkně
„vycenili zoubky“. Běžela 84. minuta,
do tahu na bránu se dostal Lopík – finta – levá, pravá – šup ho tam! Snižujeme na 2:1! Všichni cítíme, že máme
na to něco s výsledkem ještě udělat.
Zato zaskočení domácí, kteří navíc
pár minut předtím špatně vystřídali,
podléhají panice! Minutu poté jsme
znovu před brankou domácích, faulovaný David však nepadl. Chvilku
lamentujeme, ale jenom chviličku
a už se opět soustředíme na hru. Znovu faul na naše na polovině Hrádku.
Míč si staví Honza – krátký rozběh,
přesná rána jako z děla: je vyrovnáno 2:2! V eufórii dohráváme zdánlivě
ztracený zápas a vezeme si z Hrádku důležitý bod! Za bojovnost až do
poslední vteřiny jsme si ho naprosto
zasloužili.
Hlavní rozhodčí: Petr Nikolai
zápas zvládl i pod přísným okem
delegáta OFS Jozefa Števici.
Branky: Pavel Ležák a Jan Kudlička.
Sestava: Ivo Urban – Jiří Kubíček,
Josef Šprencl, Patrik Šotkovský, Aleš
Žák – Pavel Ležák, Jan Kudlička,
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Tomáš Polický (od 45. minuty David
Hostínek), Michal Topolčan – Michal
Tapšík, Jaromír Jandásek (od 52.
minuty Roman Šebela). Na lavičce
připraveni ještě Marian Vávra a Petr
Horký.
IV. C: Zasloužili jsme si remízu
TJ Sokol Božice B – Inter Winter
Havraníky 0:1 (0:1)
Radostný pohled na naši lavičku
již těsně před zápasem dával tušit, že
tentokrát naše „béčko“ svou kůži jen
tak lacino neprodá a že je rozhodnuto
odčinit ostudnou podzimní porážku
z Havraníků. Možná jsme tím bojovým duchem znejistili i soupeřovy
řady, protože, kdo zápas viděl, musí
uznat, že více jak 60% herního času
jsme byli jasně lepším týmem a že
vlastně naše jediné zaváhání bylo
potrestáno nádhernou brankou jasně
nejlepšího hráče na hřišti Vojtěcha
Štorka. No a jelikož se nám nepodařilo ani z vyložených příležitostí propasírovat míč za záda soupeře, odešli
jsme z bitevního pole nezaslouženě
poraženi. Bohužel historie se neptá,
na to, co být mohlo nebo mělo, ale
na to, co bylo. Začali jsme ve svěžím
tempu, posilou byl gólman Filip Seidl
z dorostu, zadní řady s jistotou dirigoval Jirka Kubíček, střed ovládali
s přehledem Luboš Ralenovský
a Jan Kudlička a na hrotu zlobil záložník dorostenec Tomáš Rauš. Občas
zahrozili i hosté. V 19. minutě vypálili prudkou přesnou střelu na naši
branku, překvapený Filip ji reflexivně
pouze vyboxoval před sebe do malého
vápna a pohotový havranický elegán
s číslem 7 Vojta Storek tento míč nádhernými nůžkami přes hlavu prostřelil mezi našimi zaskočenými obránci
do naší sítě – stav 0:1. Celou akci jsem
sledoval z ochozu a jenom jsem litoval,
že padla do naší svatyně a ne do soupeřovy. Nevzdávali jsme se a postupně jsme přebrali iniciativu. Prakticky
někdy od 25. do 75. minuty se soupeř
dostával na naši polovinu jenom sporadicky. V závěru 1. poločasu jsme
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nejméně 3x ohrozili soupeřovu branku, ale všechny míče šly mimo. Do
2. půle jsme pozměnili sestavu – přišel
David Hostínek do útoku a hned ho
bylo všude plno. Tento post mu zjevně sedí víc než místo v obraně. Jenom
by měl občas dát míč dřív od nohy.
Jirku Kubíčka nahradil další dorostenec Vlasta Žilík, na pozici stopera se
posunul výborný dorostenec David
Mlčúch. Vše klapalo dobře, i když
některým hráčům již během druhé
půle docházely síly. Jednu z velkých
příležitostí spálil v 57. minutě Tomáš
Rauš, když jeho střela těsně lízala levou tyč. V 59. minutě nám pak jinak
solidní rozhodčí Šachl odpískal sporný ofsajd a neuznal nám vstřelený gól.
V 74. minutě přišel na hřiště místo
zraněného středopolaře Luboše Ralenovského dorostenec Marian Vávra.
Výkony všech našich dorostenců byly
výborné a je evidentní, že tudy cesta
vede. Skloubením zkušenosti starších
a zasloužilých s dravým pohyblivým
mládím přináší své ovoce. Bylo by
dobře, kdyby tomu tak bylo i po celý
zbytek jara. Jediné ohrožení ze strany hostů přišlo ještě v 81. minutě, ale
z toho nebyl. To my jsme měli od 82.
minuty řadu dalších šancí (asi největší David Hostínek), dva přímé kopy
a zase jeden odmávnutý ofsajd. Tlačili jsme rohovými kopy i v krátkém
prodloužení, ale vyrovnat se nám
nepodařilo. Možná i proto, že hostující gólman chytal s velkým přehledem
a vše dokázal vyřešit. Od vedoucího
týmu tabulky jsme však každopádně očekávali daleko víc. S takovým
výkonem by ataku Krhovic nemuseli
odolat. Dobře to o utkání vyjádřil náš
trenér Miroslav Jandásek: My jsme
hráli fotbal a prohráli jsme! Tak je
někdy fotbalový osud krutý.
Sestava: Filip Seidl – Svaťa Nevěčný, Milan Šperka, Jirka Kubíček
(od 45. minuty Vlasta Žilík), David
Mlčúch – Tomáš Rauš, Luboš Ralenovský (od 74. minuty Marian Vávra), Honza Kudlička st., Marek Zifčák
– Mira Koláček, Michal Himal (od 45.
minuty David Hostínek). Na lavičce: Martin Vařeka, Martin Topolčan,
Patrik Kliner.
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Přípravné zápasy:
Dorost: Dyjákovice – Božice 1:4
Naši dorostenci překvapivě snadno p“přejeli“ domácí brankami Evžena Egnera, Davida Mlčúcha,, Vlasty
Urbana a Kuby Zifčáka. A to jsme
ještě ve 2. půli hráli pouze v deseti, neboť tři hráči (David, Tomáš
a Vlasta) odjeli zpět do Božic, aby byli
připraveni nastoupit za naše béčko
k mistrovskému utkání IV.C. Pochválit je třeba i gólmana Filipa Seidla,
který chytil penaltu.

Ženy:
Božice – Vlkoš 3:3 (1:2)
Soupeřky byly fotbalovější, naše
bojovnější, a tak je konečný výsledek
spravedlivým vyjádřením poměrů sil
na hřišti. Navíc: pro naše hráčky to
byla první příprava na jaro, zatímco
supeřky měly za sebou kvalitní týdenní soustředění.

Rozpis fotbalových soutěží - jaro 2011
Okresní přebor muži
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Božice
Hrádek
Božice
Božice
Miroslav B
Božice
Bohutice
Božice
Hor. Kounice
Božice
Mor. Krumlov B
Božice
Dobšice B

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

IV.C
Jiřice
Božice
Slup B
Břežany B
Božice B
Čejkovice
Božice
Lechovice
Božice
Micmanice B
Božice
volno
Božice
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Hostěradice
Božice
Šanov
Jezeřany
Božice
Oleksovice
Božice
IE Znojmo B
Božice
Blížkovice
Božice
Tasovice B
Božice

SO
NE
NE
NE
NE
SO
NE
NE
SO
NE
NE
NE
NE

26.3.2011
3.4.2011
10.4.2011
17.4.2011
24.4.2011
30.4.2011
8.5.2011
15.5.2011
21.5.2011
29.5.2011
5.6.2011
12.6.2011
19.6.2011

15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
10:15

Božice
Havraníky
Božice
Božice
Hrabětice
Božice
Krhovice
Božice
Jaroslavice B
Božice
Dyje

NE
SO
SO
SO
SO
NE
SO
NE
NE
SO
SO

27.3.2011
2.4.2011
9.4.2011
16.4.2011
23.4.2011
1.5.2011
7.5.2011
15.5.2011
22.5.2011
28.5.2011
4.6.2011

15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

Velký Karlov

SO

18.6.2011

16:30
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Přípravka zahájila jaro
Martin Vařeka, trenér

V neděli 10.4. začíná také našim
nejmenším fotbalistům jarní část
sezóny.A začíná opravdu z ostra.Na
domácím hřišti se utkáme s dvěma
zatím celkem suverénně vedoucími
mužstvy Šanova a Hrušovan.Naši
chlapci jsou po podzimu na 4.místě
se ztrátou 2 body na třetího.Náš cíl
na konec sezóny je tedy zřejmý-posu-

nout se na medailové místo. Každoročně se nám osvědčila zimní příprava v tělocvičně, takže myslím, že
tento cíl by měl být reálný.
Přijďte povzbudit naše nejmenší
naděje-určitě si to zaslouží.
Sobota 2.4.-přípravný zápas přípravek Božic a SC Znojmo.

1. zápas 2x15 minut - 1:3 (Konupčík)
2. zápas 2x10 minut - 0:4
S ohledem na sílu soupeře a to,
že Znojemští střídali během zápasů
celé sedmice hráčů, jsou výsledky
velmi dobré a naši hráči zaslouží za
bojovnost a předvedenou hru velkou
pochvalu.

Mladí florbalisté na turnaji v Božicích
Ladislav Nevrkla

Třetí turnaj žákovské florbalové ligy se tentokrát odehrál v božické tělocvičně v sobotu 26.3.2011 od
8 hodin. Za účasti družstev Hostěradic, Prosiměřic, Miroslavi a domácích Božic se odehrály zápasy obou
žákovských kategorií.
Bouřlivá atmosféra v zaplněné
tělocvičně vyhovovala našich hráčům
a ti tak měli i díky svým příznivcům
vytvořené skutečně domácí prostředí
se vším všudy. Vítězné ambice naplnili především mladší žáci, kteří bojovnými výkony, výborným gólmanem
a přesnou muškou přehráli všechny
své soupeře. Pochválit je však možno všechny naše hráče a hráčky bez
rozdílu. Poděkování patří všem členům organizačního týmu. Jedná se
o paní učitelku Jaroslavu Fojtíkovou, Romana Šoba, Tomáše Širokého, Lukáše Fialu a Jitku Novákovou.
Svým hezkým vystoupením odstartovaly příjemný florbalový den božické mažoretky vedené paní učitelkou
Miriam Kočí.
Vynechat ovšem nelze ani osobnost božického florbalu číslo jedna,

kterou je skvělý trenér, výborný hráč a obětavý organizátor Miroslav Fojtík
ml. Byla radost pohledět na božické hráče i na naši střídačku.
Výsledky
Mladší žáci
Hlušek, Horáček, Jandásek Štěpán, Jedlička, Kreuzwieser, Kročil, Mrenica,
Zapletal
Božice – Miroslav
3:2 (2 x Kročil, Horáček)
Božice – Prosiměřice 5:1 (2 x Horáček, 2 x Jandásek Š., Jedlička)
Božice – Hostěradice 6:0 (2 x Horáček, 2 x Jedlička, Jandásek Š., Kročil)

1.
2.
3.
4.

tým
Božice
Miroslav
Prosiměřice
Hostěradice

V
7
6
5
0

Pořadí po třech turnajích
R
P
0
2
0
3
0
4
0
9

skóre
40:13
33:13
20:21
3:49

body
21
18
15
0

Starší žáci
Hájek, Hanzal, Hrbáček, Jandásek Patrik, Koch, Kunová, Petráš, Řihák, Šob,
Šperka, Tomášek, Vařeka, Zedníčková
Božice – Miroslav
1:3 (Jandásek P.)
Božice – Prosiměřice
0:7
Božice – Hostěradice
4:1 (Jandásek P., Hanzal, Hrbáček, ?)

1.
2.
3.
4.

tým
Prosiměřice
Božice
Miroslav
Hostěradice

V
9
3
2
1

Pořadí po třech turnajích
R
P
0
0
2
4
2
5
2
6

skóre
46:21
22:28
22:26
25:41

body
27
11
8
5

Výsledkovou listinu zpracoval Miroslav Fojtík
Více informací a fotografií najdete na http://fbc-bozice.webnode.cz a na
http://probozice.blogspot.com.
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Borotice

Borotice

Borotice

Borotice

Borotice

Z jednání zastupitelstva obce
Zdeněk Bobok, starosta obce

Poslední zasedání zastupitelstva obce v loňském roce se konalo
17.12.2010, na kterém byli zvoleni
členové kontrolního a finančního
výboru a kulturní komise jimiž jsou:
- za finanční výbor :František
Opletal – předseda,František
Horký,Ivana Macháčová
- za kontrolní výbor :Jana Pikartová – předseda, Jan Kresan, Iveta
Krátká
- za kulturní komisi :Ludmila Němcová, Jana Pikartová, Iveta Krátká
Pro odbor sociálních věcí – sociálně
právní ochrana dětí byla zvolena
p. Ivana Macháčová.
Mimo jiné zastupitelé projednali
a schválili:
- jednací řád zastupitelstva obce
Borotice
- obecně
závaznou
vyhlášku
č.1/2011
- odměny neuvolněným členům
zastupitelstva
- rozpočtové provizórium pro rok
2011
- rozpočtové opatření č.7 a č.8
- žádost neziskové organizace
„MOZAIKA“o bezplatné zapůjčení zasedací místnosti ke scházení organizace se zkušební dobou
tří měsíců
Byla stanovena inventarizační

komise ve složení: František Nováček
– předseda, František Horký, František Opletal. Dále starosta obeznámil
zastupitele o jednání konaném v Brně
na Krajském úřadě o výstavbě kanalizace a odložena byla žádost p. Kresana o správu internetových stránek
obce do dalšího zasedání ZO z důvodu dvou uchazečů.
Další zasedání zastupitelstva se
konalo 18.2.2011, na kterém zastupitelé projednali a schválili:
- rozpočet obce na rok 2011
- zásady pro poskytování cestovních
náhrad pro členy zastupitelstva
a zaměstnance obce.
- navýšení úhrady nákladů za řešení
přestupků na 1000,- Kč MÚ Hrušovany n/Jev.
- rozpočtové opatření č.9.

- p. Jana Kresana ml. spravováním
www stránek obce
- žádost o koupi části pozemku
p.č.103 při zachování vjezdu do
obecní stodoly.
Do následujícího zasedání byla
odložena inventarizaci majetku,
pohledávek a závazků a projednání
smlouvy s JMK – KORDIS. Zastupitelé vzali na vědomí podmínky při
zřizování pracovních míst na VPP
pro rok 2011. Jedním z bodů programu byla žádost o příspěvky na akce
neziskové organizace Centrum volného času „MOZAIKA“ pro rok 2011.
Tato žádost byla předána finančnímu
a kontrolnímu výboru, který měl
konečné stanovisko k uvolnění příspěvků sdělit do 14 dní předsedovi
organizace MOZAIKA.

Významné životní jubileum oslavili občané:
Leden
Soukupová Gabriela
Litavec Pavel
Krátký Josef

78 let
81 let
91 let

Březen
Burget Zdeněk 65 let
Opletalová Vlasta
Pikartová Františka
Přibyl Vojtěch
Frlaus Ján
Kašpírek Miroslav
Onderková Anna

65 let
66 let
67 let
69 let
71 let
71 let

Jubilantům přejeme ještě mnoho spokojených a šťastných let.

Tříkrálová sbírka
Borotické hospodyňky

Začátkem měsíce ledna proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka pro
oblastní charitu Znojmo. Podařilo se vybrat krásných 4 591,-Kč. Všem
děkujeme, zejména koledníkům
Verunce Pikartové, Kamilovi Oslzlému a Filipovi Podlouckému za jejich
vytrvalost a úsilí.

K+M+B
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Masopust
Borotické hospodyňky

I přes nepřízeň počasí se sešlo
19.února u Obecního úřadu 11 masek.
Z vesela chodily zvát místní občany

na večerní Maškarní bál,kde hrála
znojemská skupina DUO ARTEX.O
půlnoci jsme se důstojně rozloučili

s naší zesnulou basou a pohřbili jsme
ji na celý dlouhý rok.Všichni se bavili
do časných ranních hodin.

Bude se žít v Boroticích lépe a radostněji?
Iveta a Jaroslav Hlobilovi

Před několika týdny jsem založila
stránku www.proborotice.cz - web
pro ty, kteří chtějí žít v obci lépe
a radostněji. V diskusích na aktuální
témata se začínají objevovat nejrůznější názory a vzhledem k tomu, že
ne všichni mají přístup na internet,
rozhodla jsem se napsat tyto řádky.
Když jsme chtěli během loňského roku prodat dům, zjistili jsme, že
se nikomu nechce stěhovat do obce
bez kanalizace, chodníků, veřejného
dětského hřiště a spousty dalšího.
Začali jsme se tedy zajímat blíže
o práci zastupitelstva a uvolněného
starosty obce.
Do Borotic jsme se přestěhovali před více než třemi lety z podhůří
Orlických hor. Léta jsem žila v obci,
která fungovala jako velká rodina.
Stejně jako v Boroticích tam byly nejrůznější neziskové organizace, které
společně vymýšlely akce a projekty,
které obyvatelům zpříjemňovaly život
v obci a pomáhaly vytvářet dobré sousedské vztahy a pospolitost. Na jejich
realizaci bez problémů spolupracovali s vedením obce a všichni společně hledali cesty, jak pro uskutečnění
akcí vytvořit organizační podmínky
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včetně finanční podpory z obecních
peněz i nejrůznějších grantů a dotací.
Mám tedy možnost porovnávat
a v duchu se ptám, proč nejsou jinde
běžné věci možné v Boroticích?
Zjišťovala jsem, co všechno se za
poslední roky vybudovalo v okolních obcích, jak tam pracují zvolení
zástupci občanů a otázek přibývalo.
Protože jinde běžně dostupné informace tady chyběly, snažila jsem se je
získat. Musím konstatovat, že to není
vůbec jednoduché. Na mé otázky se
mi dostává velmi stručných a neúplných odpovědí.
Zajímavá jsou i veřejná zasedání
obecního zastupitelstva. První věc,
která mě zarazila, je fakt, že na ně
téměř nikdo nechodí. Jsou opravdu
všichni se životem v obci spokojeni,
nic jim nechybí a nechtějí se na nic
zeptat? Přitom usnesení ze zastupitelstva jsou tak stručná, že běžný občan
po jejich přečtení nemá vůbec ponětí,
o čem se v nich hovoří.
Nevěřím, že nikoho v obci nezajímá, jak pracují zástupitelé v čele se
starostou, pro kterého je navíc „starostování“ zaměstnáním na plný
pracovní úvazek. Připadá mi, že
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někteří občané, včetně samotného starosty, vnímají vznik webu a náš zájem
o fungování obce jako prostředek pro
vedení osobního boje s nimi.
Smysl je však zcela jiný. Chceme
dosáhnout toho, aby si vedení obce
plnilo řádně své povinnosti. Aby
starosta i všichni zastupitelé cítili ke
svým voličům zodpovědnost, všemi svými silami se snažili o rozkvět
Borotic a o své činnosti automaticky
informovali občany, stejně jako se to
děje v jiných obcích.
Víme, že je nemálo lidí, kterým se
spousty věcí také nelíbí, bohužel je
vyslovují na nesprávných místech. Je
dobré se ptát přímo zastupitelů, např.
na veřejných jednáních zastupitelstva. Tam mají zaznít otázky, které se
nesou obcí „tichou poštou“.
Potom nebudou dohady, kdo
a na čí žádost schválil výstavbu oplocení na hřišti za více než 20 tisíc
korun, jakým způsobem byl vybrán
dodavatel na rekonstrukci hasičské
zbrojnice, proč starosta odpovídá bez
vědomí všech zastupitelů na žádosti,
adresované jemu a celému zastupitelstvu, proč bydlí v obci jen formálně,
jak to vlastně vypadá s budováním
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kanalizace v obci a další…
Věříme, že se občané budou více
zajímat o chod obce a zvýší se i jejich
účast na veřejných jednáních obecního zastupitelstva. Doufáme, že všichni zastupitelé budou brát například
podporu neziskových organizací
v obci jako samozřejmou a radostnou

službu pro občany - voliče, a ne jako
nutné zlo. Starosta se bude s radostí
a pýchou účastnit akcí všech sdružení
obce, což se zatím bohužel neděje.
Pokud by totiž cítil k obci sounáležitost a žil jejím občanským životem, byl by prvním, který by prosazoval větší přípěvky na akce občanských

sdružení a nesouhlasil by mimo jiné
s poskytnutím pouhých 3 tisíc korun
v tomto roce na činnost sdružení
Mozaika.
Věříme zkrátka, že lze v Boroticích
„žít lépe a radostněji“.

Reakce na článek „Bude se žít v Boroticích lépe a radostněji?“
Zdeněk Bobok

Nemohu nereagovat na článek
manželů Hlobilových, protože jej
považuji za silně účelový, kterým se
snaží útočit na mou osobu.
Jak manželé Hlobilovi uvádějí, přistěhovali se do Borotic před
3 lety a nyní zjistili, že se nikdo nechce stěhovat do obce bez kanalizace,
chodníků, veřejného dětského hřiště a spousty ostatních. Zajímavé, že
když se do obce stěhovali, tak jim
to nevadilo. Nebo že by to zjistili až
nyní? Nechce se mi věřit, že by inteligentní lidé koupili dům v nějaké obci
a přestěhovali se do ní, aniž by si o ní
zjistili vše podstatné. Proč se k nám
stěhovali, když se měli v předchozím
bydlišti tak krásně?
Jak je vidět, manželé Hlobilovi
mají, tak jako většina občanů, zkreslené informace o fungování obce, obecního úřadu a obecního zastupitelstva.
Malá účast občanu na veřejných
zasedání obecního zastupitelstva je
skutečně problém, ale dle vyjádření
ostatních starostů na různých zasedáních a poradách, je to problém všech
obcí. Opravdu i my bychom byli
raději, kdyby se zasedání zúčastnilo
víc občanů a nešířily se pak po obci
zkreslené informace. Manželé Hlobilovi si pletou usnesení se zápisem.
V souladu se zákonem O obcích zveřejňujeme usnesení, ve kterém nemohou být osobní a důvěrné informace.
Zápisy jsou k nahlédnutí občanům na

obecním úřadě.
Co se týče webu manželů Hlobilových, nejen že jej občané vnímají jako
prostředek pro vedení osobního boje
se starostou a zastupitelstvem, on jím
skutečně je.
Mám za to, že vedení obce spolu
se zastupitelstvem plní své povinnosti řádně. Kde však vznikl problém?
Nedávno bylo založeno občanské
sdružení „Centrum volného času
Mozaika“ a okamžitě požádalo zastupitelstvo obce o finanční příspěvek na
svoji činnost ve výši cca 40.000,- Kč.
Zastupitelstvo dle našeho názoru
dostatečně podporuje kulturní a společenský život v obci, nemůže však
jen tak dát tak vysoký příspěvek nově
vzniklému občanskému sdružení bez
historie. To bychom pak také mohli
být stíhání pro porušení rozpočtové kázně. Jiná situace bude třeba za
rok, kdy bude u občanského sdružení
provedena ze zákona finanční kontrola, kdy se seznámíme s příjmy
a výdaji tohoto sdružení, jakou činnost vyvíjelo, kolik občanů využilo
jejich služeb apod. V současnosti
bychom však na úkor většiny občanů podporovali malou skupinku
občanů. Na základě nepřiznání tak
vysoké dotace začala paní Hlobilová
bombardovat obecní úřad spoustou
žádostí o informací ohledně financování různých akcí v obci. Nějak však
zapomíná na to, že za veškeré finan-

cování v obci je odpovědno řádně
zvolené zastupitelstvo a její názory
v této oblasti nejsou podstatné.
Vysloveně však paní Hlobilová
úmyslně lže, když tvrdí, že odpovídám na žádosti adresované zastupitelstvu bez vědomí zastupitelů. Stačí
se jich zeptat. Nepochopil jsem, jak
bydlím v obci formálně? Myslím si,
že chodím téměř na všechny akce
pořádané v obci. A jak to vypadá
s budováním kanalizace a dalších akcí
v obci? Opět se ukazuje, že manželé
Hlobilovi nemají ponětí o fungování
financování samospráv. Kanalizace
je investiční akce v řádech desítek
milionů korun. Na to obecní rozpočet nemá a mít nebude. Žádáme
každý rok o dotace, na ty však není
právní nárok a záleží na poskytovateli dotace, jestli ji přidělí či nikoliv.
Každopádně je u většiny dotací na
kanalizace nutná padesátiprocentní
finanční spoluúčast rozpočtu obce.
A na tu bohužel nemáme. Ale díky
dotacím se v naší obci hodně změnilo
a vybudovalo – nájemní byty, mateřská školka, vodovod, chodníky a další. Díky dotacím v letošním roce se
ještě toho jistě mnoho změní.
Ano, i já a celé zastupitelstvo
máme zájem, aby se v naší obci žilo
lépe a radostněji. Ale to nevyřeší
čtyřicetitisícová dotace pro sdružení
„Mozaika“ ani stoh žádostí o informace paní Hlobilové.

Jak jsme začali s Novým rokem
Romana Lesová

Zdá se to jako včera,když jsme se s
dětmi přivítali v Novém roce a ony se
nám ve školce chlubily svými novými hračkami od Ježíška a nevěděly,se
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kterou si budou nejdříve hrát,jestli
svojí novou nebo tou novou od Ježíška ve školce a dneska se již díváme na
krásné počasí beze sněhu a přicháze-
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jící jaro.Ale vezmu-li to postupně od
zimy,tak v tomto období čekalo na
předškoláky seznámení se s prostředím Základní školy v Božicích,kde
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nám prvňáčci společně s paní učitelkou Kočí předvedli,jaké už udělali pokroky v psaní,čtení,počítání
a také hře na flétničku.Zanedlouho
pak čekal naše přeškoláky ten velký
den,kdy šli k zápisu do první třídy.
V Božicích jsme strávili ještě jedno
pěkné dopoledne a sice v mateřské
školce společně s ostatními dětmi obou
dalších školek na vystoupení „Bába
Chřipka“,které se dětem velmi líbilo.
„Bába Chřipka“už ale opravdová
navštívila naši školku zanedlouho

a nadělala mezi dětmi velkou paseku
a jakoby jí to nestačilo,hned se zase
vrátila,takže s onemocněním jsme se
potýkali až do jarních prázdnin.S dětmi jsme v měsíci únoru také oslavili
masopust maškarním karnevalem
v naší MŠ.Svým rejem jsme nezůstali
pozadu ani v malování a pomalovali
jsme,co se dalo-punčochy,židle...Ale
to už jsme skoro u jarního počasí,kdy
během krásných jarních procházek
chodíme za divočáky pana Krátkého nebo novými přírůstky jehňat

a kůzlat,která nám ukázal pan starosta.Přeji dětem hezké jarní prázdniny
a „Bábě Chřipce“,aby se už nevracela.

Centrum volného času MOZAIKA
Ludmila Čermáková

Nápad založit občanské sdružení,
přišel již před několika lety, k samotné realizaci však došlo až na sklonku
loňského roku. Občané naší obce byli
pozváni na zakládající schůzku, kde
se mohli přihlásit k činnosti. Na místě
se přihlásilo 13 přítomných, kteří svůj
zájem potvrdili i podpisem na žádosti
o registraci sdružení na Ministerstvu
vnitra. Jeden člen se odhlásil, další dva se později přihlásili. Všichni
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občané dostali možnost se na činnosti centra podílet, ať už aktivně a nebo
pasivně a tuto možnost mají i nadále.
Mozaika je otevřena všem bez rozdílu
věku.
Každý člen platí členský poplatek
a při akcích má výhody např. levnější vstupy, přednostní zapsání na akce
omezené množstvím účastníků apod.
Sdružení je zaměřeno na volnočasové aktivity všech věkových kate-
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gorií. Nejvíce pak na činnost s dětmi,
rodiči dětí, ale i seniory. Činnost se
rozvíjí a podle zájmu členů je sestaven
plán na rok, který v případě potřeby
aktualizujeme a doplňujeme.
Proto doporučuji sledovat webové
stránky www.centrum-mozaika.webnode.cz nebo nástěnku před obecním
úřadem.
Protože děláme činnost, která nás především baví, zmíním se
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o pár akcích, které už máme za sebou
a můžeme říci,že se povedly. Jednou
z nich je bubnování na djembé, dalšími karneval nebo Dortování, které
bude mít pokračování ve formě burzy receptů, kde si vyměníme recepty
nejen na dorty a cukroví. Na podzim
plánujeme další sraz amatérských
cukrářek zaměřený tentokrát na 3D
dorty a modelování figurek.
V dubnu připravujeme kreativní
velikonoční vyrábění (zdobení kraslic
voskovou technikou, výrobu dekorací
z květináčů). V dalších měsících plánujeme turistické výšlapy a cyklistické výlety, zájezd do rakouského Tullnu na největší evropský zahradnický
veletrh, ale i hledání pokladu pro
děti, prázdninové divadelně-šermířské vystoupení, posezení u táboráku,
na podzim výrobu draků spojenou
s Drakiádou a na konci roku vánoční
besídku.
K další činnosti Centra volného
času MOZAIKA patří pravidelné
kroužky ŠIKULKY a Cvičení rodičů
s dětmi.
Šikulky mají pestrou činnost od
hraní pohádek, tvoření, až po turnaje
ve stolních hrách, v jarních měsících,
pak míčové hry venku. Děti ho mohou
navštívit každé v úterý od 16:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Výsledky svého snažení ukázaly na
nedávné oslavě MDŽ, kde hrály a zpívaly v operce Karkulka.
Cvičení rodičů s dětmi se zaměřuje na maminky s malými předškolními dětmi a dětmi, které do školky
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ještě nechodí. Ty se mohou s prostředím školky seznámit, protože cvičení budou probíhat každý čtvrtek od
15.30 hodin v prostorách borotické
školky popř. venku na zahradě.
Jakékoliv změny jsou uveřejňovány na internetových stránkách a na
nástěnce.
Letos jsme zažádali obec o pronájem místnosti, v tomto nám bylo
vyhověno prozatím na zkušební dobu
3 měsíce. Na základě žádosti o finanční
podporu
vybraných akcí
a kroužků (abychom je nemuseli zpoplatnit
v plné výši a byly
tak
přístupné
široké veřejnosti), jsme od obce
získali 3000,- Kč
což je necelých
500 Kč na jednu
akci + pravidelné
kroužky.
Jsme rádi i za
tento příspěvek,
který je bohužel
na veškerou činnost nedostačující, i když všichni
členové pracují
bezplatně a přispěli do sdružení
svými členskými
příspěvky. Hledáme proto další zdroje finan-
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cování sdružení. Děkujeme tímto
sponzorům, kteří nám pomáhají. Na
vybavení kroužků a další činnosti přispívají i návštěvníci akcí MOZAIKY.
Po karnevalu jsem tak mohli například zakoupit obruče na cvičení, které využívají i děti z borotické školky
a chtěli bychom mimo jiného zakoupit do kroužku pro děti CD přehrávač.
V nadcházejícím období nás čeká
zajistit prostředky a prostory pro čin-
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nost centra. Naším přáním je vybavit
je tak, aby v nich bylo potřebné zázemí
pro maminky s malými dětmi, mládež i seniory. Podpoříme maximálně
snahu obecního úřadu ve vytvoření

dětského hřiště v obci a veřejná prostranství pro větší děti a mládež, kde
se všichni budou moci odreagovat.
Na akce MOZAIKY bych tímto
chtěla pozvat co nejvíce příznivců.

Uvítáme i nápady na další aktivity,
které v obci chybí a rádi pomůžeme
s jejich realizací. Zapojte se společně
s námi do činností, které nás všechny
budou bavit !

Oslava MDŽ

Jaro je tu !

Borotické hospodyňky

Borotické hospodyňky

Letošní oslava MDŽ se konala
19.3. v sále kulturního domu v Božicích. Všechny oslavenkyně se výborně
bavily s travesti skupinou SCANDAL
LADIES i při odvážném tanečním
vystoupení božických hasičů. K tanci i poslechu hrála do ranních hodin
skupina DUO ARTEX. Každá žena
odcházela s krásnou kytičkou.

V sobotu 26.3. se v hojném počtu
sešly rodiče s dětmi. Přinesly si každý vlastnoručně vyrobenou morenku

a šly průvodem rozloučit se se zimou
a radostně přivítat jaro.

Dne 6. května 2011
se uskuteční v místním pohostinství v 17.00 hodin

Beseda s důchodci,
na kterou srdečně zve borotické seniory obecní zastupitelstvo.

Plán akcí Centra volného času MOZAIKA Borotice
9. duben
23. duben
1. květen
28. květen
11. červen
9. červenec
23. červenec

Velikonoční dílna – výroba kraslic, výroba velikonočních dekorací
Rodinný výlet – návštěva zábavního parku Bongo Brno – pro členy a jejich rodiny
Prvomájový turnaj v Petanque
Turistický výlet do Mikulova
Zájezd na oslavu MDD do Dinoparku Vyškov
Vítání prázdnin (divadelně-šermířské vystoupení + posezení u táboráku)
Výtvarná dílna - malování na tělo HENNOU
Více informací na www.centrum-mozaika.webnode.cz

1/2011
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Borotičtí hasiči
Hasiči Borotice společně s okrskem č. 19 zahájili zimní ligu v následujících sportovních soutěžích:

5.2.2011 Kuželky v Šanově, 2. místo

12.3.2011 Fotbal v Břežanech, 5. místo

26.3.2011 Stolní tenis v Boroticích, 4. místo

Dále proběhne 2.4.2011 hokejball v Mackovicích. Dále se těšíme na zahájení okrskového kola v požárním sportu
a to dne 7.5.2011 v Šanově.

Břežany

Břežany

Břežany

Břežany

Břežany

Z jednání Obecního zastupitelstva v Břežanech
Mgr. Josef Rebenda, starosta obce

Zastupitelstvo obce Břežany se
sešlo na poradě dne 27. ledna 2011
společně se zástupci sportovních
a společenských organizací – TJ
Břežany, TJ – stolní tenis, rybářské
sdružení, šachy, sdružení rodičů,
SDH. Projednali jsme spolupráci
na různých společenských a sportovních akcích, zakoupení 2 stolů
pro stolní tenis, rybářské sdružení
navrhlo zakoupení mobilních WC.
Dále jsme se dohodli, že se budeme
scházet podle potřeby a koncem roku
vyhodnotíme vzájemnou spolupráci. Dále jsme se zabývali přípravou
zasedání zastupitelstva obce a jeho

programem, rozpočtem na letošní
rok a obecně závaznými vyhláškami.
Na zasedání zastupitelstva obce dne
17. 2. 2011 jsme schválili Zprávu
hlavní inventarizační komise o inventarizaci za rok 2010, rozpočet obce na
rok 2011 dle předloženého návrhu,
obecně závazné vyhlášky číslo 1/2011
o místním poplatku ze psů, 2/2011
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, 3/2011 o místním
poplatku za provozovaný VHP. Zastupitelstvo obce také schválilo prodej pozemků parcelní číslo 5206/4,
1065/12 a 1149/4 PK za 35,00 Kč/
m2 a náklady řízení, kupní smlouvu

s firmou ZZN POMORAVÍ na koupi
pozemku 5068/8, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a.s.
a smlouvu o budoucí kupní smlouvě
s TJ Břežany na koupi pozemku st. 5.
Projednali jsme zhotovení skleněné
stěny v mateřské škole a vybrali firmu
Polyplast Boleradice na její zhotovení. Byli jsme seznámeni se zprávou
OO Policie v Hrušovanech nad Jevišovkou za rok 2010 a také byla podána informace o zájemcích o práci na
VPP.

Hospodaření obce v roce 2010
Mgr. Josef Rebenda, starosta obce

Jak jsme hospodařili v loňském
roce a na co byly finanční prostředky
vynaloženy, dostala každá domácnost
v polovině března spolu se zprávami
obecního úřadu.
K 31.12.2010 byl skutečný stav příjmů 10 460 863,42 Kč, výdajů 9 255
060,21 Kč a financování 1 205 803,21 Kč.
Skutečné příjmy byly vyšší proti
rozpočtu o 441 663,00 Kč (jednalo
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se především o dotace), výdaje byly
vyšší o 813 860,00 Kč (byly to výdaje
na školství, zdravotnictví, tělocvičnu
– především na topení, opravy, mzdy
na VPP, převod dotace na účet školy
a další, které jsou v tabulce). Nižší
proti rozpočtu bylo financování, takže
celkové hospodaření bylo vyrovnané.
K 31. 12. 2010 byla provedena
inventarizace hmotného a nehmot-
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ného majetku obce, celkový majetek obce ve finančním vyjádření činí
k tomuto datu 118 642 577,74 Kč.
V roce 2010 obec Břežany přijala dotaci na aktivní politiku
zaměstnanosti z Úřadu práce ve výši
415 260,00 Kč, dále dotaci JMK
na hospodaření v lesích ve výši
7 240,00 Kč, dotaci z Programu
obnovy venkova na úroky z úvěru

1/2011
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180 000,00 Kč, dotaci na obnovu
požární techniky ve výši 28 000,00 Kč,
dotaci z DSO Niva ve výši
35 714,00 Kč, dotaci pro ZŠ a MŠ
Břežany ve výši 201 458,89 Kč
a dotaci na volby a sčítání lidu ve výši
39 902,00 Kč – vyčerpáno bylo
35 946,00 Kč, částka ve výši 3 956,00
Kč bude vrácena v roce 2011.
Obec Břežany měla v roce 2010
otevřen 1 běžný účet a jeden kontokorentní účet, jejich zůstatek činil
k poslednímu dni v roce - 474
501,54 Kč. Obec splácí dlouhodobý
úvěr na výstavbu I. etapy kanalizace

u WSPK Jindřichův Hradec ve výši
15 500 000,00 Kč, zůstatek k 31. 12.
2010 činí 11 994 235,46 a úvěr na
rekonstrukci místní komunikace
a chodníku u WSPK Jindřichův Hradec ve výši 3 000 000,00 Kč, zůstatek
k 31. 12. 2010 činí 2 741 783,87.
Daňové příjmy (sdílené daně) byly
nižší proti rozpočtu o 61 000,00 Kč,
nižší byl příjem daně z nemovitostí
o 207 000,00 Kč. Kapitálové výdaje
činily 12 % výdajů, výdaje na opravy
a udržování hmotného majetku obce
činily 9 % výdajů.
Dluhová služba je ve výši 0,18.

Hospodaření obce bylo v roce 2010
ovlivněno výraznou investiční aktivitou obce v letech 2007, 2008 a 2009
a nižším výběrem daně z nemovitostí
než předpokládal rozpočet.
Dne 15. 2. 2011 byl proveden firmou AUDIT KORREKT s.r.o. Praha
přezkum hospodaření obce s tímto
závěrečným vyjádřením: Při přezkoumání hospodaření obce Břežany za rok 2010 nebyly zjištěny chyby
a nedostatky. Závěrečný účet bude
projednán na zasedání ZO Břežany
začátkem dubna.

Rozpočet na rok 2011
Mgr. Josef Rebenda, starosta obce

Vzhledem k současnému stavu
veřejných financí a daňových příjmů
a také vzhledem k velkým investicím předcházejících let, je letošní
návrh rozpočtu sestaven opět velmi úsporně. Příjmy jsou plánovány ve výši 10 067 800,00 Kč, výdaje
8 461 300,00 Kč a financování
1 606 500,00 Kč. Provoz obce bude
i v letošním roce bez problémů zajištěn. Nepočítáme s žádnými velkými
investicemi, měl by být dokončen

chodník kolem nové komunikace
u MŠ a některé další drobné opravy.
Letos také přispíváme na dopravní
obslužnost, protože od loňského roku
jsme v systému integrované dopravy. Příspěvek ve výši 71 tisíc Kč je za
druhou polovinu loňského roku a za
celý letošní rok. Dále počítáme s tím,
že bude vydáno stavební povolení
na stavbu vodojemu u úpravny vody
a pokud bude možnost, požádáme
o dotaci na jeho výstavbu. Předpo-

kladem dalších investičních akcí je
získání finančních prostředků, prioritou zůstávají opravy místních komunikací a chodníků. Celkově je tedy
rozpočet vyrovnaný, máme dostatečnou rozpočtovou rezervu ve výši
400 000,00 Kč, pokud by byl větší
výpadek daňových příjmů. Rozpočet
obce byl schválen na zasedání dne
17. 2. 2011, byl vyvěšen a každá
domácnost ho dostala spolu se zprávami obecního úřadu.

Větrný park v Břežanech
Mgr. Josef Rebenda, starosta obce

Větrný park v Břežanech vyrobil
v loňském roce 5 237 229 kWh elektrické energie, což je asi o 200 000
kWh více než v roce 2009. V loňském
roce obec (jedná se o veřejné osvětlení, obecní budovy, školní budovy,
vodárnu a čistírnu odpadních vod)
spotřebovala celkem – 196 645 kWh
elektrické energie (tj. 3,75 % el.
energie vyrobené z větrného parku)
a zaplatili jsme 949 913,00 Kč, z toho
vychází průměrná cena za 1 kWh
elektrické energie 4,83 Kč, největší
spotřebu elektrické energie má vodárna a čistírna odpadních vod. Proti
roku 2009 je průměrná cena nižší
o 60 haléřů a celkem jsme ušetřili
53 693,00 Kč. Je to především zásluhou
toho, že od pololetí roku 2009 máme
jiného dodavatele elektrické ener-
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gie než je E.on. Bohužel nám všem
v letošním roce zvýšil cenu el. energie
poplatek na podporu obnovitelných
zdrojů, který činí 37 haléřů za 1 kWh,
je vyšší o 20 haléřů. Jen pro zajímavost - výkupní cena 1 kWh elektřiny vyrobené ve větrném parku byla
loni 2,28 Kč, v letošním roce je opět
o 5 haléřů nižší (2,23 Kč). Pro srovnání ceny z dalších obnovitelných
zdrojů – malá vodní elektrárna – 3,00
Kč/kWh, spalování biomasy, podle
kategorie od 2,63 do 4,58 Kč, z bioplynové stanice, podle kategorie buď
3,55 nebo 4,12 Kč, ovšem hlavní příčinou dražší 1 kWh elektrické energie
jsou fotovoltaické elektrárny – v loňském roce 12,40 Kč/1 kWh, letos jen
5,50 Kč. A kdo za to může – naši
poslanci – především za ČSSD,
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KSČM, KDU-ČSL a Unie svobody,
kteří změnili tento zákon a schválili ho.
Ale ani ti ostatní nejsou bez viny, protože už ho dávno mohli změnit, a to
co platí pro letošní rok , mohlo minimálně platit už v loňském roce. Přesto
všechno si myslím, že je nutné využívat obnovitelné zdroje, ale rozumně.

21

Božice Borotice Břežany Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov
Výstava vyšívaných obrazů
Silva Rebendová

Možná jsem jediná, které vadí
slovo „celebrita“, které nám podsouvá televize, rozhlas, noviny. Protože
nám ukazují většinou lidi, kteří si to
(dle mého názoru) nezaslouží. Měli
by nám ukazovat „vzory“, podle kterých je vhodné se řídit. Podle mě si
zaslouží více pozornosti člověk, který
v životě něco dokázal třeba v práci,
rodinném životě, pracuje nezištně
pro ostatní a nemá stále nataženou
dlaň „dej“. Výstavka vyšívaných obrazů nám ukazuje, že v naší obci jsou
a byli lidé, kteří spousty prací a dřiny
si našli čas na tvoření krásna a nechali svým potomkům spoustu krásných
prací. Neboť citát básnířky Sapfó
praví: „Co je krásné, je i dobré, co je
dobré, brzy bude i krásné“.
Tak jsem obešla pár lidí a poprosila o zapůjčení obrazů. Užasla jsem
nad krásou a precizností vytvořených
prací. Vyšívaly a vyšívají nejen ženy,
ale i muži. Tvořili ve svém volném
čase, odpočinuli si u toho a vytvořili hezká díla, třeba i na obrázcích
předtištěných, které se prodávaly
v textilních galanteriích. Dodnes zdo-

bí obydlí mnoho z nich. A cením si
také toho, že mnozí přišli sami s nabídkou k výstavce. Vystavovatele i tvůrce
těchto prací můžeme opravdu nazvat
„celebritami“ hodnými příkladu.
Výstavku jsem nazvala „Nejen
chlebem živ je člověk“, protože reklamy nám neustále nutí „věci, bez kterých se nedá žít“. Opak je pravdou.
V dnešní době máme „věci“, bez kterých se lze obejít. Ale často nám chybí to, co potěší oko, sluch, cit i hmat,
co potěší naší hladovou dušičku
a odpočineme si. Oslovila jsem několik ochotných lidí, kteří mi pomohli

Seznam vystavujících:

tuto výstavku realizovat. Pomohli s přípravou, pak věnovali čas při
samotné výstavce a posléze pomohli
s úklidem obrazů – ochotně a zdarma.
Děkuji všem, kteří pomohli výstavku uskutečnit: obecnímu úřadu za
zapůjčení prostor, starostovi z Hrušovan nad Jevišovkou panu Milošovi za
zapůjčení panelů, pracovníkům obecního úřadu a Břežanského vodovodu,
s.r.o., občanům panu V. Juračkovi,
L. Zámečníkovi, F. Vlčkovi, paní
J. Kuncové, M. Hořínkové, J. Makišová, M. Švejdíkové, A. Bartlové,
E. Stuchlíkové.

Mirka Tomášová
Marie Tvrdoňová
Ladislav Šujan
Emílie Stuchlíková
Blanka Stuchlíková
Jiří Strádal
Milada Švejdíková
Bohuslava Štarková
Pavel Vaníček
Helena Vaníčková
Věra Šálková
Marcela Rističová
Alena Bartlová
Vlasta Hanáková
Marie Fojtíková
Zdena Rachůnková
Hana Nováková
Kateřina Saparová
Jitka Makišová
Bylo vystaveno celkem 147 vyšívaných obrazů, nejstarší exponáty byly
z roku 1946 a 1952-3. Podle knihy návštěv výstavu navštívilo za 4 dni od 13.
února do 16. února 135 návštěvníků. Věříme, že se výstava všem návštěvníkům líbila. A na závěr bych ještě přidala citát Alberta Einsteina: „Pouze život,
který žijeme pro ostatní, stojí za to“.

Odpoledne s babičkami a dědečky
Jana Surovcová

Ve středu 19.1. od 14.30 hod.jsme
měli v MŠ zábavné odpoledne s babičkami a dědečky. Říkali jsme si jak to zpestřit, čím je zaujmeme,protože ne všechny
babičky a dědečkové si budou chtít hrát.
S velmi pěkným nápadem přišla paní
učitelka Jitka,která se hned ujala iniciativy a pustila se do příprav na pletení
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košíčků z novinového papíru. Společně
s dětmi jsme v obou třídách připravili
několik novinových tyček,paní učitelka
udělala šablony z kartonu na dna košíků
a vytvořila takový ten základ pro pletení. Moc jsme se těšili,kolik těch babiček
a dědečků přijde. Nakonec přišla babička od Gábinky, Valentýnky a od Viktor-
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ka. Ale vůbec nám to nevadilo, protože
jsme se s chutí pustili do práce. Byla to
příjemná a zajímavá práce, na druhou
stranu ne nějak náročná a košíky byly
na světě. Babičky si mohly své výrobky
odnést domů a ostatní výrobky zůstanou ve školce na výzdobu. Bylo to hezké
a příjemné odpoledne.
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Zlaté české ručičky
Jana Surovcová

Tak tohle lidové pořekadlo si mnohdy říkáme i ve školičce při našich odpoledních akcích s rodiči. Nestíháme se
kolikrát ani divit,jak máme šikovné
maminky,tatínky,babičky a tety. A že
se můžete divit s námi ,za to vděčíme
tetě Věrce a tetěVěrce. Které? Tak tyhle
kouzelné perníkové chaloupky nám do

školičky věnovala v období adventu teta
Věrka Pokorná z Mackovic.
A to letos vážně nebylo poprvé.
Běžně nás zásobuje perníčky na různé
akce, peče nám perníkové medaile na
soutěže a nebo na den dětí. To je ale
šikulka. Tyhle chaloupky oceňujeme ale
spíše víc mi dospělí, děti dávají přednost

spíše hračkám. A za tenhle nádherný,
ručně vyrobený, dřevěný domeček pro
panenky ,s nábytkem a doplňky- děkujeme Věrce Fajmonové. Také jste uneseni z toho záchodu a koupelny? A ty
kachlíky okolo umývadla jsou super!
Moc oběma Věrkám děkujeme!

Návštěva hasičů
Jana Surovcová

Hned po novém roce, sotva se jen
děti stihly z aklimatizovat na školkové prostředí, měli jsme vzácnou
návštěvu. A to místní sbor dobrovolných hasičů,pod vedením Tomáše G.
V 9.00 se nám do školky vřítilo 7 velkých ,,dětí“- Bára,Nikola,Simona, Adéla, Jarda,Milan a Štěpán. S sebou nesli
spoustu drobností-od pohárů ze závodů, diplomů, fotografií až po jednotlivé části hasičského oblečení a jejich
pomůcek. Takže si děti mohly potěžkat
poháry,prohlédnout si za jaké místo
jsou, prohlédnout si diplomy,fotografie

ze soutěží ,vyzkoušet si ochranné helmy
a také třeba povídat si pomocí vysílaček. Prohlédli jsme si proudnice, hadice
,koš a jiné věci, které nám pomalu nic
neříkaly. Příjemným zpestřením bylo,
když děti mohly dávat kamarádům
otázky,proč chodí do hasičů,co se jim
tam nejvíc líbí apod. Hodina uběhla
jako voda, děti dostaly od hasičů balík
s gumovými medvídky a po prohlédnutí fotografií na notebooku už jsme
se museli rozloučit. Bylo to fajn,děti
se evidentně bavily a kamarádi hasiči
zase byli rádi,že nemusí být ve škole.

RybáĜské sdružení BĜežany

Pálení čarodějnic
Ve čtvrtek 30. dubna 2010 19.30
hodin se opět uskuteční Pálení čarodějnic u F-M clubu v Břežanech.
Všichni naši spoluobčané a především děti jsou srdečně zváni.

Pozvánka všem
seniorům
na zábavné odpoledne ve čtvrtek 30. dubna 2010 v 15.30 hodin
do klubovny ve sportovní hale
v Břežanech. Přijďte prožít příjemné
chvíle při dobré zábavě.

poĜádá

v sobotu 21.5.2011 na rybníku v BĜežanech

Prezence závodníkĤ je od 5.00 hod., vlastní závod zaþíná v 6.00 hod.
Zúþastnit se mohou rybáĜi registrovaní i neregistrovaní.
Pro soutČžící jsou pĜipraveny hodnotné ceny.
Rybí speciality a obþerstvení zajištČno,
po závodech posezení s hudbou.

Sbírka použitého šatstva

Další akce v Břežanech:

Mgr. Josef Rebenda, starosta obce

6. 5. 2011 – lampiónový průvod
21. 5. 2010 – rybářské závody
3. 6. 2011 – dětský den v parku Pod platany
26. 6. 2011 – Duhový den v Zámku Břežany
23.7. – 5. 8. 2011 – letní tábor pro děti v Senoradech
20. 8. – 21. 8. 2011 – tradiční Břežanské krojované hody
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A na jaře máme domluvenou návštěvu
v místní hasičce a dokonce prý se budou
děti moct projet v hasičském autě. No
to bude paráda. A jak si myslíte,že se
s námi hasiči rozloučili? No samozřejmě zahoukáním hasičského auta, které
prý z jiřického kopce jede i 110 km/h
,ale do jiřického kopce min.10 km/h.
Ještě že naši dobrovolní hasiči nejezdí
k požárům, protože co kdyby hořelo
někde na kopci?
Ha,ha,....Děkujeme Tomovi,že má
zájem dál dětem přibližovat hasičský
um a jeho smysl.

Obecní úřad Břežany letos opět organizuje spolu
s Diakonií Broumov sbírku použitého ošacení a jiných
věcí. Sbírka se uskuteční ve dne 31. května – 1. června
2011. Věci se budou sbírat v zasedací místnosti obecního
úřadu. Podrobnější informace zjistíte na vývěsce u prodejny Jednota v Břežanech.
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Zpráva o činnosti Rybářského sdružení Břežany
Výbor RS Břežany

Naše organizace má k dnešnímu
dni přes šedesát členů včetně dětí
a obhospodařuje tři rybníky v katastru obce – ten největší v Břežanech,
jsou na něm každoročně pořádány
rybářské závody a rybáři zde provozují sportovní rybolov. Dále se jedná
o Ležácký rybník o rozloze 1ha, kde
odchováváme rybí násadu pro velký
rybník a nejmenší je malý komorový rybníček pod hrází, určený pro
odchov té nejmenší rybí drobotiny.
Každý si představuje činnost
rybářů jen jako sezení u vody a chytání ryb, ale taková idylka to rozhodně není. A tak naši členové za loňský
rok odpracovali víc než tisíc brigádnických hodin na úpravě okolí rybníků, přípravě závodů, výlovu rybníků

a další podobné činnosti. Snažíme
se zvelebovat okolí rybníka, o čemž
svědčí celková rekonstrukce rybářské
chatky na pláži a úprava jejího okolí.
Samozřejmě, že každá práce si
zaslouží náležitou odměnu a ta pak
přichází především v podobě pěkných úlovků při posezení u rybníka. V loňském roce členové ulovili
a k obohacení rodinných jídelního
stolu si odnesli z rybníka 952 kilo
kapra, 20 kg amura, 8 kg candáta
a několik kilo dalších druhů ryb.
Když spočítáme celkově odnesené ryby včetně prodaných hostenek
a závodů, celkem se jedná o více než
1,2 tuny ryb.
V Břežanech hospodaříme samostatně bez dotací či jiné finanční

pomoci Jihomoravského rybářského
svazu. Proto se máme co ohánět a není
vůbec lehké sehnat finance na pravidelné zarybnění. To provádíme vždy před
závody na jaře a na podzim, po 500
kg ryb - většinou kaprů, zbytek obsádky doplňujeme ze svých zdrojů. Při
dnešních cenách ryb musíme přes rok
počítat s částkou 60-70 tisíc jen na rybí
násadu, což je pro tak malou organizaci jako je ta naše docela velká částka.
Na letošní květen opět připravujeme již tradiční jarní závody, na
které zveme všechny příznivce Petrova cechu, rybáře i nerybaře nebo
jen ty, kteří chtějí ochutnat některou
z našich rybích specialit. Pro příjemné odpoledne je připravena hudební
produkce kapely „Duo Šuráň band“.

Malé ohlédnutí za vánoční dobou na Zámku
M. Janíková, I. Razáková

Vánoční kouzlo už pominulo, ale
rádi si připomeneme vánoce, jak jsme
je prožívali na Zámku v Břežanech.
U stromečku jsme se sešli v hojném
počtu první adventní neděli, jak už
bývá na Zámku dobrým zvykem.
Slavnostnímu rozsvícení předcházelo společné zpívání koled, poslech
vánočního příběhu a nechyběl ani
vánoční punč. V době adventu jsme
se často scházeli v zámecké kapli,
kde nás nejprve navštívil Mikuláš
společně s anděly a naděloval už tradičně spoustu dobrot a sladké ovoce,
nechyběla ani pěkná slova povzbuzení. Vánoční představení s besídkou,
které jsme nazvali „ Poselství vánoc“
mělo velký úspěch, jak u nás na
Zámku, tak ve znojemském divadle.
Vánoční atmosféru v letošním roce
ještě umocnil adventní koncert vážné
hudby v podání Znojemského komorního orchestru a štědrovečerní koledování u stromečků.Nový rok jsme
uvítali společně se žáky ZUŠ Božice a
Božickým pěveckým sborem tradičním tříkrálovým koncertem,vedeným
manžely Svobodovými.A poslední novoroční akcí bylo tříkrálové

24

Noviny NIVA

1/2011

Božice Borotice Břežany Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov

koledování,spojené s průvodem Tří
králů po celém areálu Zámku.Za zpěvu
koled a rozdávání malých drobností se
k nám postupně připojilo spoustu klientů našeho domova.
S přáním všeho nejlepšího do
Nového roku,bychom Vás rádi srdečně pozvali na veškeré dny otevřených
dveří,které se budou konat i v roce
letošním.

Sympatický karneval v Břežanech na zámku
Ivana Razáková

Čas plyne jako voda a opět tady
máme příjemné období karnevalu
a masopustu. Pro klienty v Břežanech
nastal „den D“ poslední úterý v únoru. Během dopoledne všude probíhaly závěrečné úpravy kostýmů
a všichni měli jediné přání, aby ten
jeho kostým byl co nejlepší. Pokud
někdo nepatřil k příznivcům karnevalu, možná dělal chybu. Byl totiž
připravený bezedný švédský stůl,
na kterém nechybělo spoustu dobrot a ovoce. O přípravu se postarali
spolehlivé vychovatelky společně
s pilnými klienty. Konečně přišlo
odpoledne a vše vypuklo, zámeckou
chodbou se vznešeně procházely
různé pohádkové bytosti, od královny, kouzelníka, skřítka až po vodníka a čerta. Krásná byla uklizečka
nebo nevěsta, či myslivec. Hudbou
a zpěvem nás doprovázel skvělý muzikant Honza, který nikdy
nezklame a podtrhne tak vynikající
atmosféru. Všichni se bavili, tančili
a soutěžili až do pozdních odpoledních hodin.
Pokud Vám něco z našeho společenského dění uniklo, žádný pro-
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blém, na internetu jsou webovky
(www.zamekbrezany.cz), kde si
můžete prohlednout všechny společné akce, které již proběhly.
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Na černobílých polích dobojováno
M. Rachůnek

Po nadějném začátku letošní sezóny nás v její druhé polovině čekala
první prohra s Hodonicemi „A“, což
ve vyrovnané tabulce okresní soutěže
znamenalo pád z první příčky ihned
až na pátou. V 7. kole jsme ještě navíc
nedokázali vítězně přejít přes tým
Dobšic, a tak je konečná 4. příčka
dosažené maximum.
Při těsných výsledcích zápasů se
tak potvrdilo obecné sportovní pravidlo maximální koncentrace po celou
dobu hry (a to u šachu obzvláště), kdy
jediná chybička může rozhodnout
výsledek a snahu celého týmu.

Poř.

Družstvo

Zápasů V

R

P

Skóre Body

1

ŠK Hrušovany

9

7

1

1

32,0

15

2

TJ Hodonice A

9

5

4

0

30,5

14

3

TJ Sokol Dobšice

9

6

1

2

27,5

13

4

ŠK Břežany-Pravice

9

6

1

2

26,0

13

5

Sokol Štítary A

9

4

3

2

25,5

11

6

Sokol Štítary B

9

3

2

4

21,0

8

7

SPgŠ Znojmo C

9

2

2

5

18,5

6

8

SPgŠ Znojmo D

9

1

3

5

18,0

5

9

TJ Hodonice B

9

1

3

5

16,5

5

10

SK ZŠ Šumná

9

0

0

9

9,5

0

Z dílčích úspěchů tohoto ročníku tak zůstává naše výhra nad Hrušovany n/J. - vítězem soutěže (jejich
jediná prohra) a umístění některých
hráčů jako jednotlivců, např. Pavel
Bartl: 1. místo mezi hráči hrajícími na
šachovnici č. 5 a šesté místo celkem v
soutěži čítající 81 hráčů, Z. Gabrhel a

D. Hicl: 4. a 5. místo z třicítky hráčů
doplňujících základní sestavy.
Po několikaletém „krystalizování“
jádra stálých členů ŠK Břežany – Pravice se nám do příští sezóny naskýtá
možnost rozšíření hráčské základny o
dvě kvalitní posily z blízkých Damnic.

Obligátní poděkování na závěr,
v tomto případě však na místě, patří Obci Břežany a SDH Břežany za
technické zázemí, Mgr. Rebendovi
za zájem a podporu, P. Bartlovi za
zajišťování tréninkových aktivit a v
neposlední řadě všem fanouškům :)
!!

Oddíl stolního tenisu
Z.M.

Po patnácti letech nečinnosti jsme
se rozhodli znovu založit oddíl stolního tenisu, který měl v Břežanech kdysi svoji tradici. Původně se hrávalo v
kulturáku u hospody, ale dnes jsou
pro tento sport podmínky přímo ideální v prostorách místní tělocvičny.
Protože původní vybavení se pro
velký zájem tenistů ukázalo jako

naprosto nevyhovující, požádali jsme
obecní zastupitelstvo o příspěvek na
zakoupení nových stolů.
Byli jsme mile potěšeni, že obecní zastupitelstvo naší žádosti vyhovělo a dnes už můžeme trénovat na
dalších dvou nových stolech. Pro
zlepšení úrovně naší hry jsme absolvovali i několik přátelských zápasů s

Čejkovice Čejkovice

Čejkovice

účastníky okresního přeboru nebo
odborářské ligy – zatím jen s minimálními úspěchy. Hraje nás dvanáct,
ale máme zájem i na výchově našich
nástupců. Proto srdečně zveme
všechny zájemce o tento sport, aby si
s námi přišli zahrát. Trénujeme každý
pátek od 19,00 hodin v tělocvičně v
Břežanech.

Čejkovice Čejkovice

Zprávy obecního úřadu
připravil Milan Sedlačík, starosta obce

1. Hospodaření obce 2010
Dne 20. února se konalo první
zasedání zastupitelstva obce Čejkovice v tomto roce, na kterém mimo
jiné zastupitelé projednali finanční
hospodaření naší obce v roce 2010.
Celkové příjmy obce dosáhly částky 4.774.102,-Kč. Nejvýznamnější
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položkou příjmů, necelé dva miliony
korun, byly sdílené daně, které převádí stát do rozpočtu obcí podle počtu
obyvatel. Další významné položky
jsou daň z nemovitostí a proplacená dotace od Státního intervenčního
zemědělského fondu, za vybudování
odstavné a parkovací plochy (parko-
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viště) Neméně významnou položku,
bezmála půl milionu tvoří dividenda
od Břežanské dopravní společnosti
s.r.o. Další příjmy tvořily dotace např.
na politiku zaměstnanosti a opravy
obecního majetku. Dále obec odprodala nepotřebné pozemky místním
firmám a občanům za účelem pod-
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nikatelské činnosti. Výdaje obce
byly ukončeny částkou 3.422.188,Kč. Tvořeny byly mimo povinných a
smlouvami podložených výdajů také
na opravy a obnovu obecního majetku. Stav obecního účtu v bance k
31.12.2010 byl 3.857.338,-Kč.

2. Rozpočet obce na rok 2011
Na stejném zasedání zastupitelé také projednali a schválili rozpočet obce na letošní rok. Obec bude
v tomto roce hospodařit v příjmech
částkou 6.355 tis.Kč a ve výdajích taktéž částkou 6.355 tis.Kč. Příjmy jsou
nastaveny na skutečnost,že obec neočekává žádnou mimořádnou částku,
kterou by mohla do příjmů zařadit.
V příjmech je také obsažen přebytek
z minulých let. Po výdajové stránce
rozpočet počítá s částkou přes tři mil.
korun na výstavbu kanalizace. V této
oblasti podala obec žádost o dotaci na
Ministerstvo zemědělství. Dále počítá rozpočet mimo povinných výdajů
také s opravami obecního majetku a s
navýšením částky na kulturní akce.

3. Z usnesení zastupitelstva obce
Zastupitelstvo schválilo:
- Rozpočet obce na rok 2011
- Žádost o dotaci na výstavbu kanalizace
- Žádost o dotaci na opravu střech v
areálu u koupaliště
- Žádost o dotaci na prodloužení
vodovodu
- Žádost o dotaci na oslavu výročí
obce
- Zaměstnání pracovníků na Veřejně prospěšné práce
- Cenu dřeva v obecních lesích k
samovýrobě

4. Přezkoumání hospodaření
obce za rok 2010
Přezkoumání hospodaření obce
za minulý rok proběhlo 1. 2. 2011 v

prostorách obecního úřadu v Čejkovicích. Přezkoumání provedli dva
pracovníci odboru kontrolního a
právního KÚ Jihomoravského kraje,
a to Ing. Zdeněk Vejvalka a Miroslav Effenberger, Dis. Při podrobném
přezkoumání hospodaření obce Čejkovice za rok 2010 nebyly zjištěny
chyby a nedostatky a nebyla zjištěna
žádná závažná rizika, která by mohla
mít negativní dopad na hospodaření
obce v budoucnosti. Celé znění zprávy o výsledku přezkoumání je součástí návrhu závěrečného účtu obce,
který je vyvěšen na úřední desce obce
(v plném znění na elektronické úřední desce na webových obce) a je k
nahlédnutí v úředních hodinách.

Obecní úřad upozorňuje:
1. Tento výtisk novin NIVA je
v obci Čejkovice dodán do každé
domácnosti zdarma. Další výtisky si
mohou občané předplatit na obecním úřadě za 30,-Kč. Noviny budou
dle rozhodnutí valné hromady DSO
NIVA vycházet jako čtvrtletník čtyřikrát v roce.
2. Upozorňujeme občany, kteří
doposud neuhradili poplatek ze psů
a za likvidaci komunálního odpadu,
že jsou povinni tak učinit v kanceláři
obecního úřadu. Ceny se oproti minulým letům nemění. Vodné se platí až
po odečtu vodoměrů v červenci. U
poplatku ze psů je majitel povinen
přihlásit zvíře dle skutečného data
nabytí. V případě pozbytí psa během
roku, je povinen majitel dostavit se na
obecní úřad a poplatek odhlásit. Část
poplatku je možné na základě žádosti
vrátit.
3. Vzhledem ke skutečnosti, že
v tomto roce bude obec slavit výročí vzniku, žádáme ty obyvatele, kteří

mají nepovolené skládky na veřejném
prostranství kolem svých domů, např.
dřevo nebo stavební materiál, tyto
černé skládky uklidili do 31. května
tohoto roku. Pokud tak neučiní, uplatní proti těmto obec vyhlášku č. 1/2003
o místních poplatcích, podle které v
čl.7.odst. 6 může účtovat 0,50 Kč za
m2 a den. Veřejným prostranstvím se
rozumí podle této vyhlášky pozemky
a prostory ve vlastnictví obce, např.
ulice, parky, komunikace, přístupné
každému bez omezení. Toto se týká
i odstavených automobilových vraků apod. Pokud má některý z občanů
skládku stavebního materiálu a chtěl
by ji hradit dobrovolně, nechť si podá
žádost na obecní úřad o povolení užívání veřejného prostranství.
4. Upozorňujeme
obyvatele
obce, že co se týká přerušování dodávek elektrické energie do domácností,
nemá obec žádnou právní odpovědnost vůči těmto odběratelům. Každý
odběratel má smlouvu s dodavatelem
el. energie a je povinnost dodavatele
upozornit odběratele, že mu přeruší
dodávku služby. Toto by si měl každý odběratel, kterému hrozí vypnutím el. proudu škody, upravit se svým
dodavatelem el. energie tak, aby byl
předem upozorněn. Obec je pouze
žádána o zveřejnění v místě obvyklým, ale může se stát, že dojde k chybě
v komunikaci s distributorem a obec
přerušení neohlásí.
5. Svoz nebezpečných odpadů se
uskuteční v tomto roce ve dnech 14.
dubna a 6. října. Žádáme obyvatele,
aby nevhazovaly nebezpečné odpady jako např. elektrospotřebiče, ojeté
pneumatiky, autobaterie, nádoby od
barev a postřiků do popelnic nebo
do kontejnerů. Tyto odpady stačí den
předem nebo brzy ráno v uvedených
svozových dnech postavit před dům.
Tento odpad je odvezen zdarma.

Čejkovické slavnosti bez hranic
Vážení spoluobčané,
Tento rok ve dnech 5. 6. a 7 srpna
bude naše obec slavit výročí vzniku
naší obce. Obecní úřad v rámci těchto slavností uspořádá výstavu ,,Obec
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ve fotografii“.
Dovolujeme si tímto Vás zdvořile
požádat, o zapůjčení starých fotografií
z poválečného období a pozdější, na
kterých je zachycena obec např. ulice,
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společenské veřejné akce. Snímky by
neměly být ze soukromí. Tyto fotografie nechá obecní úřad upravit do
zvětšených formátů a potom je majitelům vrátí. Samotný program slav-
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ností bude zveřejněn s předstihem
na propagačních materiálech, které
každá domácnost obdrží do schránky. Při této příležitosti si také dovo-

lujeme požádat vlastníky domů, které
přiléhají k silnici, aby se pokusili do
počátku srpna upravit prostor před
domy a fasády. Je to z toho důvodu,

že tudy bude procházet většina návštěvníků a pozvaných hostů.
Předem děkujeme

Senioři a Franta Uher
Tak jako každým rokem, tak i na
sklonku roku minulého, se naši senioři sešli v restauraci u Želvy na pozvání starosty obce a zastupitelstva. S

programem vystoupil známý bavič a
hudebník Franta Uher, jehož humor
blízký Moravanům zdařile pobavil.
Po bohatém občerstvení a s přáním

vše nejlepší do nového roku se naši
senioři, věřím, že spokojeni, rozešli
do svých domovů.

Radostné vzpomínky
Mgr. Petr Šmeral, admin.

Když přijíždím do Čejkovic, často
se mně vybaví slova mé babičky, jak
říkávala, že upřímnosti a pomoci se
člověku dostane od lidí, kteří se nepovyšují nad ostatní, ale zároveň znají i
svou cenu. Babička byla prostá žena z
malé vesničky. A čím jsem starší, tím
víc oceňuji tu její jednoduchou, lidskou moudrost. Nepotřebovala žádné
složité teze a stejně jako mnoho jiných,
těch tzv. prostých lidí, jen několika
slovy dovedla vyjádřit podstatu věci,
problému, vztahu. Rád jezdím do Čejkovic, protože tam alespoň tak, jak se
to jeví mně, stále panuje taková ta obyčejná lidská moudrost a ochota pomoci druhému. V nedávné době jsme za
vydatné pomoci obecního zastupitelstva a místní stavební firmy Cekstav
pana Hýblera, dokončili opravu Čejkovického kostelíka Panny Marie
Sněžné. Bylo třeba provést úklid a byli
jsme všichni překvapeni, kolik dobrých lidí se sešlo, aby přiložili ruku k
dílu. Je velkým povzbuzením, když se
o pouti sejde chasa v krojích v kostele
a po bohoslužbě se vzájemně vyprovázíme jako přátelé. A úplně nejkrásnější
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je, když ti přítomní, trošku starší říkají, jsou to dobří mladí a jsou naši. To
„naši“ jsem si znovu uvědomil, když
jsme před Vánocemi ve spolupráci s
obecním úřadem měli v kostele Mikulášskou oslavu a rozsvěcovali vánoční
strom na návsi. Místní děti v kostele
předvedli biblický příběh o Abrahámovi a ke krásnému večeru velkou
měrou přispěl nejen příchod Mikuláše s dárky, ale také pěvecký sbor žen
„Studánka“ z Březí. Kostelík byl plný a
jistě nebylo nikoho, kdo by si neodnesl radost a pokoj ve své duši. V lednu
jsme spolu s Obecním úřadem uspořádali Tříkrálovou sbírku. Dost jsme
se obávali, jak vše dopadne, protože
dosavadní tradice byla trošku jiná.
Děti jako tři králové, statečně zvládly
velmi nepříznivé počasí a radovaly se
z toho, kolik že to v pokladničce na
všechny potřebné, přibývá. Nakonec
jsme byli překvapeni všichni. Na tak
malou obec se vybralo přes deset tisíc
korun.
Naši předkové říkávali, že ten kdo
se nepoučí ze své minulosti, není schopen dobře žít přítomnost a přitom se
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dívat za horizont. V dnešní době ta slova zní jako klišé. Jisté ale je, že všechno
to dobré, co naši předkové vybudovali
a čím žili, bychom se měli snažit stále
rozvíjet. Protože jen za toho předpokladu i o naší generaci jednou budou
říkat, byli to moudří lidé. Je radostné
vědět, že v Čejkovicích na letošní pouť
chystají žehnání obecních znaků, které navazují na historii obce. Budou
pozváni i rodáci. Ti mladší, ale i ti,
kteří žijí za hranicemi. Moudrost přítomnosti je opravdu pokladem i pro
budoucnost.
Jistě ani v Čejkovicích není vše ideální a jistě i tam je mnoho věcí, které
by bylo třeba zlepšit. Tak jako jinde
i Čejkovicích jsou lidé dobří i méně
dobří. Ale píšu tyto řádky s vědomím,
že mně nejde o to někomu se za každou cenu zalíbit nějakými sladkými
řečmi. Jen chci připomenout to, co již
naši předkové věděli a ve svém životě
uplatňovali. A to je skutečnost, že lidé
se dobře cítí tam, kde na místo závisti
a sobectví je upřímná snaha o to, aby
vždy převládala taková ta jednoduchá
moudrost srdce.

1/2011

Božice Borotice Břežany Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov
Z evidence obyvatel obce Čejkovice
zpracoval OÚ Čejkovice

Ke dni 31. 12. 2010 žilo v naší obci
212 trvale hlášených obyvatel. Jejich
průměrný věk k uvedenému datu byl
39,7 let.
Změny, ke kterým došlo během
minulého roku, znázorňuje následující tabulka:

Změna
Nově hlášení k trvalému
pobytu
Odhlášení z trvalého
pobytu
Narození
Zemřelí

Počet
4
5
3
2

Podle věku a pohlaví lze občany naší obce k poslednímu dni minulého roku
rozdělit takto:
Kategorie
Dospělí
Dospělí - muži
Dospělí - ženy
Děti (15 – 18 let)
Děti (15 – 18 let) - chlapci
Děti (15 - 18 let) – dívky
Děti (do 15 let)
Děti (do 15 let) - chlapci
Děti (do 15 let) - dívky
Děti (6-7 let)
Děti (do 3 let vč.)

Mackovice Mackovice

Mackovice

Počet
179
91
88
8
5
3
25
12
13
4
9

Mackovice Mackovice

Čím se „proflákal“ Obecní úřad v loňském roce
Ing. Karel Ondráček, starosta obce

Získání povolení k odběru vod
z obecních studní. Získáno stavební povolení na II. etapu kanalizace a
prodlužení dešťové kanalizace v ulici
bývalé pískovny. Přidělena dotace na
II. etapu kanalizace, proběhlo výběrové řízení, vyhrála firma Alpine za 5.000
000,-Kč. Zahájení původně v listopadu,
občané ve volbách odmítli kanalizaci,
podpora jen 25% platných hlasů, do
konce roku rozhodnutí nepřišlo. Volby
do Parlamentu ČR proběhly v měsíci
květnu, účast 52%, pořadí: 1. ČSSD, 2.
Věci veřejné, 3. KSČ. Volby do zastupitelstva obce v měsíci říjnu, kandidovalo jen minulé zastupitelstvo, Obecní úřad zvolen ve stejném složení. V
rámci VPP obec zaměstnala 5 občanů,
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demontovány staré rozvody obecního
rozhlasu, z dlažby 50 x 50 vybudováno na 100 m chodníku na vodárně a
ČOV. Zhotovena parkovací plocha u
ČOV a starého hřbitova. Na základě
změny Územního plánu č. 2 - mimo
úrovňová křižovatka na státní silnici a
v rámci zrušení zastávky v rámci IDS
proběhla demolice čekárny na státní.
Vedle samoobsluhy vybudováno dětské hřiště. Položen nový chodník ze
zámkové dlažby od bytových domů
po zastávku před obcí a nová asfaltová cesta v této ulici p.č. 305. Provedena oprava omítek chodby do sklepa
Obecního úřadu. Na vodárně provedena výměna chlorovacího čerpadla a
prorezavělého potrubí v patě vodoje-
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mu. Na ČOV položen nový kabel od
elektroměru po přečerpávací stanici v
délce 150 m. Vyměněna malá branka
na novém hřbitově za novou kovanou.
Po obce zabetonováno dalších nových
11 laviček. Položena zámková dlažba vchod do č.p. 39 před zahrádkou č.p.
38, Obecní úřad pokračoval svépomocí v obměně světel veřejného osvětlení v počtu 8 kusů. Obec koupila tzv.
Panskou zahradu - pozemky p.č. 136,
137, 138/2 i s rybníčkem. V roce 2010
získala obec bezúplatně od Pozemkového fondu ČR stavby v hodnotě
719.468,-Kč, konkrétně velkou studnu na vodárně a panelovou cestu od
statku po bývalé prasárky a pozemky
v hodnotě 317.878,-Kč.

29

Božice Borotice Břežany Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov
Co v letošním roce ?

Stav obyvatel
k 31.12.2010

Ing. Karel Ondráček, starosta obce

Bůh suď.
Zastupitelstvo, které kandidovalo
jenom jako rezerva, se zatím nechce vzdát dotace na kanalizaci a chce
dosáhnout realizace dokončení kanalizace v rozumných podmínkách a
termínech. Tomuto rozhodnutí moc
nerozumím, kdyby občané chtěli doopravdy dodělat kanalizaci, tak si na to

postaví vlastní kandidáty a seženou
lepší dotaci. Nerespektování výsledků
svobodných demokratických voleb přinese jenom pomluvy a podrazy. Kdoví
jak jim dlouho toto odhodlání vydrží.
Jak znám mackovské občany, tak je brzy
z této naivity vyléčí. Pak ještě polátáme
pár cest po kanalizaci a v klidu odejdeme do politického důchodu.

Největší investice v minulém volebním období
✓ Nové cesty a chodníky - celkem za 8.400 000,-Kč
✓ Kanalizace - celkem 2.400 000,-Kč
- splátky úvěrů I. etapa - 1.100 000,-Kč
- kanalizační přípojky v roce 2007 - 450.000,-Kč
- nová dešťová kanalizace pod kostelem - 350.000,-Kč
- II. etapa + prodloužení dešťové - 500.000,-Kč
✓ Budova Obecního úřadu - celkem 510.000,-Kč
- kancelář Obecního úřadu - omítky, okna, podlaha, nábytek, rozhlasová ústředna, CZECH POINT
- zateplení budovy Obecního úřadu

Celkem 391 trvale hlášených obyvatel - z toho 10 cizinců.
Přistěhovali se:
4
Odstěhovali se:
11
Narozeno:
6
Zemřeli:
2

Akce pořádané TJ Sokol
Mackovice v roce 2011
23.7. 2011 Memoriál Zd.Kroutilíka
a Zd. Andrýska
Mužstva - Mackovice, Čejkovice,
Béda team Přerov, Drásov
Taneční zábava se skupinou ORYON.
30.7. a 31.7. Krojované hody
Sobotní zábava s kapelou Víkend. Na
neděli je ještě kapela v jednání…

Krojované hody 2011
Jiří Kubíček ml.

Vážení spoluobčané, rád bych Vás
seznámil s velkou změnou, která se
týká letošních krojovaných hodů.
Hody se letos uskuteční 30.7 a 31.7
2011. Důvodem změny termínu je, že
v době, kdy jsme Hody mívali (13.8.),
mají hody v okolních vesnicích (např.
v Oleksovicích nebo Kašenci), dále v
daném termínu nebyla volná žádná

kvalitní hudba, nebyly by ani kroje).
Další změny jsou následující: Novou
kapelou, která nás bude na sobotní večerní zábavě bavit, bude kapela
Víkend z Hostěradic, podařilo se mi
také zamluvit nové kroje (14 párů).
Další staronovou novinkou jsou
kolotoče, které ke každým hodům
neodmyslitelně patří. Jejich umístění

bude vedle parketu na tréninkovém
hřišti. Poslední změnou bude zábava,
která se uskuteční i v neděli. Jediné,
co z minulého roku zůstalo stejné,
je kapela Minet, která bude hrát po
vesnici. Teď jen pevně věřím, že nám
vyjde hezké počasí a budeme všichni
příjemně spokojeni.

Vrátí se fotbal do Mackovic?
Jiří Kubíček ml.

Poslední dobou často slýchávám
otázku, zda se vrátí fotbal do Mackovic a zda se od podzimní sezony začne
hrát znovu. Osobně bych se této myšlence nebránil, ale je tam právě hodně
těch ALE. Z bývalého kádru hraje fotbal 5 lidí, co dělají ostatní, ví jen oni
sami. Sám jsem byl nejvíce kritizován
lidmi, že kvůli mně byl fotbal v Mackovicích zrušen. Teď říkám: Jsem pro
založit ho zpátky, ale musí k tomu být
kádr minimálně 15 hráčů (samozřejmě převážně Mackovjáků) a hlavně
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pak ochota pomoci a mít zájem nejen
o danou hru, ale i o nachystání atd.
Ideální variantou by bylo zakopat
válečné sekery mezi některými jedinci
a pokusit se sestavit mužstvo ve stejné
podobě, v jaké v roce 2008 skončilo
v soutěži na 2. místě. Všichni víme,
že i když v Mackovicích léta
fungují i ostatní organizace, SOKOL byl jediný, který
pořádal a bude pořádat akce
typu Memoriál, Hody… Ne
nadarmo se říká, že ke každé
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správné vesnici patří kostel, hospoda
a fotbal…
Jsem ochoten založit v Mackovicích i žáky nebo přípravku, staral
bych se i trénoval, ale je to podobný
problém jako u chlapů. Budou mít
kluci i dívky zájem chodit na tréninky? Budou rodiče ochotni jezdit s nimi na zápasy a občas
mi i s nimi i pomáhat?…V
dnešní době počítačů je těžké
přemluvit děti k jakékoliv činnosti…
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Pravice Pravice Pravice

Pravice

Pravice Pravice Pravice

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 9.3.2011 č. 1/2011
Jaroslav Vitouch, starosta obce

ZO souhlasí se zaměstnáním dvou pracovníků na 6 měsíců
usnesení č. 1/2011
ZO souhlasí s prodejem pozemku panu F.V.
usnesení č. 2/2011
ZO souhlasí s pronájmem nebytových prostor
usnesení č. 3/2011
ZO souhlasí se změnou v odměňování zastupitelů
usnesení č. 4/2011
ZO souhlasí s projednání přestupku občanům v přestupkové komisy v Hrušovanech na Jevišovkou
usnesení č. 5/2011
ZO souhlasí s nákupem vitríny a ubrusů do KD Pravice
usnesení č. 6/2011

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 30.3. 2010 č.2/2011
Jaroslav Vitouch, starosta obce

ZO schválilo rozpočet obce na rok 2011
usnesení č. 7/2011
ZO schválilo prodej pozemku par.č. 100/1, 100/2 a 2255 panu J.L.
usnesení č. 8/2011
ZO schválilo prodej pozemku par.č. 3287/2 na stavbu RD panu R.S.
usnesení č. 9/2011
ZO schválilo prodej pozemku par.č. 3951/3 a 2613/28 paní V.S
usnesení č. 10/2011
ZO schválilo prodej pozemku par.č. 3663 na zahradu panu J.V.
usnesení č. 11/2011
ZO schválilo pronájem pozemku par.č. 101 a 4368 panu J.Z.
usnesení č. 12/2011
ZO souhlasí s prodloužením termínu zahájení stavby RD o jeden rok paní V.S.
usnesení č. 13/2011
ZO souhlasí s pronájmem sklepa na dvoře OÚ panu J.S.
usnesení č. 14/2011
ZO souhlasí se zřízením přístřešku RD panu J.S.
usnesení č. 15/2011
ZO souhlasí s vyřazením starých a poškozených knih v obecní knihovně
usnesení č. 16/2011
ZO nesouhlasí s umístěním dodatkové tabulky k železničnímu přejezdu v Pravicích
usnesení č. 17/2011
ZO souhlasí se zvýšení poplatku za psy a komunální odpad na trojnásobek v případě zaslání platebního výměru
usnesení č. 18/2011
ZO souhlasí s opravou místní komunikace
usnesení č. 19/2011
ZO schvaluje usnesení o vydání změny č. 1 územního plánu obce Pravice
usnesení č. 20/2011

Tříkrálová sbírka
A.Strešková, místostarostka obce

Jako každý rok, tak i začátkem tohoto roku
proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. V letošním roce chodily za tři krále – Denisa Kostková,
Simona Kostková a Andrea Strešková, vedoucí
skupiny byla místostarostka paní Andrea Strešková. Velký dík, za jejich obětavost v mrazivém
lednovém sobotním odpoledni,
že tuto sbírku
uskutečnily. V
naší obci se ve
sbírce
vybralo 4.514,- Kč.
Děkujeme občanům, kteří přispěli na pomoc
postiženým lid
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Božice Borotice Břežany Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov
Vítání občánků
Jaroslav Vitouch

Dne 29. 1. 2011 se v Pravicích uskutečnilo již po čtvrté vítání občánků. Na této slavnosti se uvítali 4 nejmladší
občánci obce Pravice. Tímto obec Pravice ještě jednou
přeje do života jen to nejlepší, hodně zdraví a lásky od
rodičů.
Byly to:
Michaela Krátká
Marek Bódis
Šimon Kukleta
Sandra Fialová

9. 12. 2009
28. 2. 2010
3. 10. 2010
9. 12 2010

Pozvánka na setkání
s důchodci

Pozvánka na pálení
čarodějnic

Obecní zastupitelstvo zve všechny občany, kteří dosáhly důchodového věku, na malé posezení v KD Pravice
dne 14.5.2011 v 15:00 hod.
Těšíme se na hojnou účast

OÚ a SDH Pravice pořádá 30.4.2011 ve 20:00 hod na
místním hřišti tradiční pálení čarodějnic.
Občerstvení zajištěno, přijďte se podívat
a pobavit u velkého ohně.
Večer Vám zpříjemní hudbou skupina Šuribend

Veselé
Velikonoce
přeje občanům
Obecní úřad
Pravice
32

Poděkování

Děkujeme našemu Obecnímu úřadu Pravice, jmenovitě panu starostovi Jaroslavu Vitouchovi a sekretářce paní
Marii Sváčkové za návštěvu v posledním dnu v roce 2010
v Domově důchodců Božice. Děkujeme za přání do nového roku 2011 a za dáreček, který nás, bývalé občany Pravic, potěšil. Děkujeme, že na nás nezapomněli.
Šmídovcová Anna
Oldřich Fukal
Ladislav Kiselák

Noviny NIVA
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Božice Borotice Břežany Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov
Naši jubilanti
OÚ přeje vše nejlepší k narozeninám, hodně zdraví a dlouhá léta mezi námi

Březen
Kunertová Eva
Šerá Marie
Novotný Emil
Daňková Františka
Fukal Oldřich

61 let
61 let
62 let
78 let
83 let

Duben
Zámečník Josef
Matiko Pavel

61 let
61 let

Nevoral Antonín
Pechal Jaroslav
Strnadová Jiřina

61 let
62 let
82 let

Klubicová Marie
Beňová Marcela

79 let
83 let

Červen
Květen
Kadlecová Hana
Pechalová Emilie
Částka Josef
Kohout Petr
Kopeček Bohumil

61 let
62 let
64 let
64 let
73 let

Šerý Antonín
Bódis Ladislav
Vlček Jan
Vráblík Ladislav
Kuzma Viktor
Streška Josef

62 let
74 let
76 let
76 let
77 let
78 let

XV. Maškarní ples
Již patnáctý maškarní ples se konal
dne 12. března v Pravicích v kulturním domě, který pořádali SDH Pravice. Samotnému plesu předcházelo
půldenní rejdění masek napříč obcí
v režii našich nejmenších s dospělým

doprovodem. Veselí začalo tradičně
od osmé hodiny večerní a představilo
se nám zde spousta masek všeho druhu, např. skřítkové - strážci pokladu,
stračena se svojí dojičkou, havajčanka, čertice a spousta dalších krásných
masek. Nutno podotknout, že masky svojí aktivitou a taneční náladou
bavily celý sál za hudebního doprovodu živé hudby Šuribend (manželé
Šuráňovi) z Břežan. V průběhu večera
starosta hasičů obešel návštěvníky v
sále, aby hlasovali pro svého favorita.
Vyhlášení nejpovedenějších masek
proběhlo kolem 23 hod. a první místo
obsadili Skřítkové – strážci pokladu v
podání manželů Lackových. Pořadatelé jako každoročně zajistili bohatou
a lákavou tombolu, kterou potěšili
návštěvníky akce. Během půlnoci
proběhlo tradiční pohřbívání basy,
kterou na ramenou nesli naši statní
hasiči ve slušivých mundurech. Po
„nejsmutnějším“
aktu zábava vesele pokračovala
do ranních hodin
v
poklidném
duchu a pohodě.
Tímto děkujeme maskám, za
jejich nápaditost,
sponzorům za
dary do tomboly a především
všem pořadate-

lům a pomocníkům za zorganizování
příjemné zábavy a těšíme se v příštím
roce na nové a nové nápadité kostýmy.

OÚ Pravice oznamuje občanům, že na obecním úřadě můžou pořídit výpis bodů z hodnocení řidiče, výpis z katastru
nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, výpis z rejstříku trestů a ověřování listin a podpisů.
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Velký Karlov

Velký Karlov

Velký Karlov

Z jednání zastupitelstva obce
Ing. Bronislav Prudký, starosta obce

Poslední zasedání OZ v loňském
roce se konalo 16. 12. a jeho hlavním
bodem programu bylo projednání a
následné schválení OZV č. 1/2010 o
místních poplatcích a OZV č. 2/2010
o místním poplatku za provozovaný
VHP. Podrobněji k některým částem
vyhlášky viz níže. Dále zastupitelé
schválili cenu tepla s platností od 1. 1.
2011 ve výši 300Kč/GJ +DPH a záměr
obce o odkoupení parcel pod obecním

chodníkem v prostoru spodní ulice.
První letošní zasedání OZ se konalo 4. 2. 2011 a mimo jiné projednalo
a schválilo:
- uzavření smlouvy o zajištění
financování systému IDS JMK
- konvenci IDS JMK
- podání žádosti o dotace z PRV
JMK na opravu části místního
rozhlasu
- smlouvu o pronájmu pozemků

pod chodníkem na dolní ulici, s
těmi vlastníky, kteří jej nemohou,
nebo nechtějí obci odprodat
- bezúplatný převod pozemku v k.ú.
a obci Velký Karlov, parc. č. 167 od
PFČR –pod vodojemem
- žádost OS Sboru dobrovolných
hasičů Velkého Karlova o poskytnutí dotace z RO
- rozpočet Obce Velký Karlov na
rok 2011

K rozpočtu obce na rok 2011
Ing. Bronislav Prudký, starosta obce

Pro letošní rok byl zastupiteli
schválen schodkový rozpočet s příjmy ve výši 10,285 mil Kč a výdaji
15,188 mil. Kč. S vlivem financování a
po zapojení úvěru ve výši 8,00mil Kč
je výše rozpočtu v objemu 18,300 mil.
Kč. Úvěr a celkovou výši rozpočtu do
značné míry ovlivňuje připravovaná
investice na rozšíření teplovodních
přípojek, zvýšení výkonu tepelného
zdroje CK, včetně stavebních úprav
a pořízení skladovacích prostor na
slámu. Opoziční zastupitelé si však
v tomto případě vyhradili podmínku, že se před zahájení této investi-

ce budou moci podrobně seznámit
s veškerou dokumentací spojenou s
touto investicí. Tuto podmínku zastupitelstvo schválilo a za sebe musím
konstatovat, že jsem již opakovaně
vyzýval zastupitele k tomu, aby se s
touto investicí detailně seznámili a
měli možnost relevantně rozhodovat.
Jsem však nucen konstatovat, že do
konce března o tyto materiály nikdo
z opozičních zastupitelů neprojevil
zájem. Navíc čas stále běží a nejzazší
termín pro zahájení výstavby se kvapem blíží. Občanům, kteří se mne v
poslední době stále častěji ptají, kdy

už konečně začneme jsem nucen
odpovídat, že to nyní záleží na těchto
zástupcích obce.

Vyhlášky obce
Ing. Bronislav Prudký, starosta obce

V závěru roku, jak již bylo výše
zmíněno, schválilo zastupitelstvo
obce vyhlášku č. 1/2010 a 2/2010
o místních poplatcích. Dopad pro
občany má však v podstatě vyhláška
č. 1/2010. Dovolím si zde z ní vybrat
několik podstatných věcí, které jsou
oproti předchozí vyhlášce jiné, řazeno podle článků nikoliv důležitosti:
Poplatek ze psů platí držitel psa
staršího tří měsíců a činí za prvního psa 60 Kč (dříve 50), za každého
dalšího 72 Kč (dříve 75). Poplatek
je splatný do 31. 3. 2011. U poplat-
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ku za užívání veřejného prostranství
je stanovena sazba 10Kč /m2 mimo
zařízení sloužících pro poskytování
prodeje, vyhrazení trvalého parkovacího místa a pro reklamní akce, kde je
poplatek ve výši 20 Kč/m2 a za umístění reklamního zařízení činí 50 Kč/
m2. Ohlašovací povinnost je v těchto
případech 5 dní předem. U poplatku
ze vstupného pak zastupitelstvo rozšířilo okruh osvobozených od poplatku.
Nově pak byl ustanoven poplatek
k vjezdu s motorovým vozidlem do
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vybraných částí obce, v našem případě se jedná o vjezd nákladních automobilů na 3,5t. Pro tyto je pak sazba
odstupňována podle délky, na které se
povolení vydává. Dále se mění sazba
poplatku za svoz komunálních odpadů a to na částku 480Kč/rok/osobu
(případně nemovitost pokud není
obydlena).
Podrobnosti a plné znění obou
vyhlášek je dostupné na internetové
adrese obce a k nahlédnutí rovněž na
obecním úřadě.

1/2011

Božice Borotice Břežany Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov
Informace o svozu odpadu

Počasí ve Velkém Karlově

Ing. Bronislav Prudký, starosta obce

-šp-

Tak jako každoročně v předjaří tak
i letos proběhne v naší obci svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
z domácností. V letošním roce budou
svozy obou komodit probíhat v jeden
den a to ve čtvrtek 14. 4. 2011. Každý
občan má tak možnost odevzdat veškerý objemný komunální a nebezpečný
odpad. Prosím přistavte kterýkoliv z níže
uvedených odpadů večer před svozem
nebo nejpozději do 6,00 hod. svozového dne. Odpad uložte na obvyklé místo (tam kde přistavujete popelnici) a to
odděleně nebezpečný a velkoobjemový.
Do objemného odpadu patří:
➢ Části vybavení bytu
➢ Části nábytku
➢ Koberce
➢ Židle
➢ Matrace
➢ Odpad větších rozměrů, který nelze
uložit do běžně používaných nádob
na směsný komunální odpad
Do objemného odpadu nepatří:
➢ Stavební suť
➢ Výkopová zemina
➢ Autovraky
Do nebezpečného odpadu patří:
➢ Televizory, rádia, ledničky, pračky,
trouby, vysavače a veškeré elektrozařízení domácnosti
➢ Olověné akumulátory, zářivky
➢ Barvy a oleje v uzavřených nádobách, plechovky a plasty od barev
a jiných škodlivin
➢ PC, monitory, tiskárny apod.
V případě nejasností se můžete
obrátit na Obecní úřad Velký Karlov,
nebo na pracovníka svozové firmy na
tel.: 568 845 586.

Pohyb obyvatel na Velkém
Karlově v roce 2010
Stav obyvatel k 1.1.2010
428
Narozeno dětí
4
Zemřelo
7
Přihlášeno k pobytu
14
Odhlášeno z pobytu
8
Převod dětí do stavu dospělých 7
Stav k 31.12.2010
431
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r/m
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Cel.

I.
12
2
28
59
24
36
35
23
13
42
274

Dešťové srážky v mm , dle měsíců a roků 2001 až 2010
II. III. IV.
V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. celk.
7,5 51 44,5 80 38,5 57 51,5 125
9 12 20 508
10 38,5 58 17,5 123 71 184 75 75 56 22 732
2 13 28 83 44 54
32 51 55 27 39 456
33 71 27 46 161 40 27,5 52,5 57,5 35 13 623
68,5
8 59 109 41 104 107 74 11 18,5 53 677
36,5 88 62,5 65 120
6 159
6 15 15 14 623
39 72
0 35 61 53,5 30,5 138 43 44 29 580
12 36 30,5 46 42 71
51 45 21 29 30 437
42 74
6 46,5 101 101
40 25 19 50 33 551
27 12 73 99 77 77 129 82 13 32 36 699
278 464 389 627 809 635 811 674 319 319 289 5884
Teploty měřené na Velkém Karlově
rok 2010
průměrná denní teplota
nejnižší
nejvyšší
-13,9
4,7
-3,6
8,0
-3,0
14,1
7,2
20,9
10,6
20,3
15,1
26,9
18,2
30,0
12,2
25,5
9,8
18,9
2,0
13,1
-2,9
17,3
-10,3
6,4

měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Ø roč. tep.
absol. tep.
dne

Ø
-2,1
1,1
6,6
11,4
15,3
20,4
24,0
21,2
15,2
9,1
8,0
-2,3
10,6

-13,9
27.1.

30,0
16.7.

Přehled desetiletého, amatérského sledování teplot na Velkém Karlově
rok
teplota
maximální teplota naměřená v průběhu dne
Ø roční
nejnižší dne
°C
nejvyšší dne
°C
2001
14,6
14.12.
-13,6
15.7.
34,9
2002
11,6
14.1.
-13,9
23.6.
33,6
2003
9,5
12.1.
-15,6
13.8.
36,0
2004
10,7
6.1.
-14,8
20.7.
30,6
2005
10,7
28.2.
-11,1
29.7.
34,2
2006
11,3
24.1.
-17,2
20.7.
35,2
2007
12,7
26.1.
-8,7
16.7.
35,0
2008
12,7
29.12.
-7,1
22.6.
35,5
2009
11,9
21.12.
-15,1
2.8.
34,1
2010
10,6
27.1.
-13,9
16.7.
30,0
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Krásný den přejí mažoretky!
Sobota 5.3.2011 pro nás znamenala další velkou výzvu, tentokrát
velké Česko-Slovenské finále, které
se konalo v Bystřici pod Hostýnem.
Ze startovní listiny jsme věděli, že
nás čekají velcí soupeři, především
Slovenské mažoretky, které jezdí i na
mistrovství, ale přesto do toho naše
mažoretky šly a zacvičily moc pěkně.
Konkurence byla opravdu veliká a co
se týče poroty, co člen to jiný názor.
Někomu se líbí ten, druhému jiný a s
tím do soutěže každý jde.
Naše mažoretky soutěžily ve skupině junior, duo a trio.Tato soutěž nám
hodně dala a budeme v nich nadále
pokračovat. Již 23.4.2011 nás čeká

mistrovství ČR v Těšínech, 7.5.2011
následuje finálová soutěž v Dubňanech, do které jsme postoupily z krásného 2.místa postupové soutěže, která
se konala na podzim loňského roku v
Ivančicích. 21.5.2011 naše mažoretky
budou bojovat o Májovou korunku v
Jemnici. Jak sami vidíte, mají toho na
jaře opravdu hodně a jejich snaha získat umístění a reprezentovat naší vesnici je opravdu veliká. Moc rádi Vás
na těchto soutěžích uvidíme!!
Vážení rodiče taky bych chtěla připomenout že i nadále přijímáme nové
členky do našeho souboru. Informace
na tel. 607 179 920 pí. Zifčáková.

Hasičská zábava
Marta Konupčiková

Po dlouholeté odmlce se v naší vesničce dne 26.2.2011 opět konala hasičská zábava. Myslím si, že nadšení a velké úsilí místních dobrovolných hasičů
o navracení této tradice do
naší obce, přineslo své ovoce a zábava se stoprocentně
zdařila. Nemůžeme říct, že
bychom měli narváno, ale
téměř sto platících a to je
hezké ne? V devět hodin
večer přivítal všechny hosty
náš velitel Štěpán Konupčik a popřál všem krásný
a ničím nerušený večer. O
zábavu se nám po celou

dobu starali Honza Hlaďo se synem,
kteří to tam rozjeli na plný pecky a
úžasně nám hráli do dvou hodin ráno.
Tím naše zábava nekončila a hudba se

linula z reproduktorů. Tentokrát se o
ni postaral Marian Sojčat a parket byl
stále plný. Velký zájem byl také o tombolu! Bylo sice neobvyklé losování cen,
ale myslím, že si to každý
užil a něco si i odnesl. Byli
i tací co vyhráli cenu, kterou
nám věnovali, ale i to se stává. A co vy ostatní? Litujete,
že jste nepřišli? Všem, kteří
se rozhodli přijít pobavit a
samozřejmě svou přítomností podpořit naše hasiče
děkujeme. A mohu slíbit, že
tato akce nebyla určitě tou
poslední, spíše naopak.

Dobré lidské vlastnosti
-šp-

Vybírám z úvodního slova autorky knihy „S láskou lvice“ Christiny
Hachfeldové-Tapukai. Ženy, která již
z mládí toužila poznat Afriku. Její sen
se jí uskutečnil po smrti manžela. V
Africe objevila novou sílu k životu v
podmínkách diametrálně odlišných
od těch evropských a přece v mnoha
směrech pro ni podnětných. Dále již
cituji autorku:
Tento příběh vznikl z nedefinova-
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telné touhy po lásce, naplnění a spokojenosti, která dřímá v každém z nás
– a také ho podnítila otázka, kým vlastě jsem.
Touha nás často vede podivnými
cestami, po nichž se vydáváme bezděky nebo zcela uvědoměle, máme li k
tomu odvahu.
V mém případě na sebe touha po
cestě do Afriky vzala exotickou podobu a já našla odpověď na otázku o
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vlastím nitru. Stal se z ní příběh velké
lásky, napínavý a zcela nevšední příběh, který začal na konci osmdesátých
let v Keni a trvá dodnes.
Začal jako řada příběhů z dovolené
– podnikla jsem dalekou cestu, podlehla fascinaci cizího místa, vzdálené
země, poznala muže…
Do této chvíle se podobal mnoha
jiným, ale dál se vyvíjel velmi zvláštně. Budu ho vyprávět, abych poopra-
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vila běžné mínění a protože mi leží na
srdci úsilí o vzájemném porozumnění
odlišných kultur a lidí, které je přece
stáleč důležitější, chceme li konečně žít
v míru. Všichni jsme v podstatě rovnoprávní, přestože máme odlišnou barvu
kůže, jazyk i názory, náboženství a
životní podmínky. Je to často odlišné až
šokujícím způsobem, ale také nádherně jiné. Media a dopravní prostředky
nám stále víc přibližují i ty nejvzdále-

nější kouty planety a její obyvatele. To
bychom měli v myšlenkách i citech vnímat jako šanci a budovat skutečně stabilní mosty k jiným národům, s nimiž
se dělíme o tuto Zemi Nikdo z nás si
nevybíral místo, kde přišel na svět.
Akceptovat, respektovat a tolerovat
druhé – to je lidská velikost.
Tolik autorka. Chápu, že uvádět
její osobní vyznání při současné
situaci na africkém kontinentu není

nejšťastnější. Ale přece nejde jen o
Afriku, jiné kontinenty nebo zvlášť
exotické rozdíly. Respekt, tolerance
a přidejme dostatek sebevědomí jsou
vlastnosti, kterých není, nebylo nikdy
a nikde dost. Ony vlastnosti, v zájmu
lepší budoucnosti, měly by být ošetřovány a pěstovány jako nejvzácněnší
květinky. Nelépe všude a všemi. Vím,
je to neskromné přání….

Nikdo nesvatý do nebe nevejde
Ing. Rudolf Žilík

„Nikdo nesvatý do nebe nevejde“ jsem slyšel poprvé před pár lety
a velmi hluboko mě tehdy zasáhla.
Ale teprve nedávno mi došlo, proč
se vlastně člověk za
svého pozemského
života musí očišťovat
a posvěcovat. Ano,
nikdo nesvatý do
nebe nevejde. A co
vlastně znamená „být
svatý“? Andělé (dle
Bible) oslovují Boha
zvoláním:
„Svatý,
svatý, svatý Pán, Bůh
zástupů!“ Odráží to
Boží svrchovanost a
skutečnost, že Bůh je
nejvýš svatý, ve svatosti dokonalý. A jelikož Bůh je Láska, tak
„být svatý“ znamená
„být dokonalý v lásce“.
Dnešní příběh vystihuje Boží lásku
- sklánění se, Jeho odpuštění a milosrdenství - k hříšníci. Nyní se do něj
začtěme: „Ježíš odešel na Olivovou
horu. Ale brzy ráno se zase objevil v
chrámě a všechen lid k němu přicházel. On se posadil a učil je. Tu k němu
učitelé Zákona a farizeové přivedli
ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řekli mu: »Mistře,
tato žena byla dopadena v cizoložství
při činu. Mojžíš nám v Zákoně nařídil takové ženy ukamenovat. Co říkáš
ty? Tou otázkou ho chtěli přivést do
úzkých, aby ho měli z čeho obžalovat.
Ježíš se však sehnul a psal prstem na
zem. Když na něj nepřestávali dotírat
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otázkami, vzpřímil se a řekl jim: »Kdo
z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první!« A sehnul se opět a psal na
zem. Když to uslyšeli, jeden za druhým

se vytráceli, starší napřed, až zůstal on
sám a žena před ním. Ježíš se vzpřímil
a řekl jí: »Ženo, kam se poděli? Nikdo
tě neodsoudil?« Odpověděla: »Nikdo,
Pane.« Ježíš řekl: »Ani já tě neodsuzuji.
Jdi a od nynějška už nehřeš!«“ (Jan 8,
1-11)
Tento příběh, který se skutečně
stal, chce předně ukázat velkorysost
Ježíšova milosrdenství. Žena přistižena při páchání hříchu, je dovedena k
Ježíši farizeji a zákoníky (lidmi, kteří si
velmi zakládali na tom, že žijí řádně a
správně podle Zákona-Desatera, tedy
žijí svatě a spravedlivě a stavěli na svých
vlastních výkladech Zákona. Takový
přístup měl za následek nesnášenlivost
ostatních, zejména Pohanů a mnohem
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více vnější zachovávání předpisů než
vnitřní zaměření k Bohu.) Pán Ježíš
však dobře znal jejich srdce a poznal,
že ho chtějí dostat do léčky. Chtěli se
vedle té ženy postavit
a ukázat se: „My jsme
ti lepší, ti spravedliví
(svatí).“ Pán Ježíš však
z této léčky mistrně
vyklouzne: „Kdo z vás
je bez hříchu, ať po pí
hodí kamenem první.“
Tím také krásně zjeví
svůj postoj vůči té ženě
i vůči nim. Farizeje
neodsoudí a dokonce
je ještě ponechá soudu
vlastnímu. A nakonec,
což nás překvapí asi
nejvíce, neodsoudí ani
tu ženu. Dokonce se
nad jejím proviněním
nijak nepozastavuje
a nijak ho nerozebírá. A nakonec ji v
pokoji propustí domů s láskyplným
napomenutím: „Jdi a od nynějška už
nehřeš!“ Není to úžasné a zvláštní
zároveň! Z pohledu lidského je, ale
z pohledu Božího ne. Bůh skutečně
slitovně, láskyplně a s velkým milosrdenstvím, laskavostí a shovívavostí
pohlíží na každého člověka, na každé
Boží dítě. A nemůže pohlížet jinak,
protože je Láska. Vždyť, co by té ženě
pomohlo, kdyby se jí Ježíš nijak nezastal a tím ji vlastně nijak nepomohl?
Uvažme kupříkladu tohle: co pomůže
dítěti, které jede na kole, při jízdě z
kola spadne a zlomí si třebas ruku a
po návratu domů mu jeho vlastní otec
či matka akorát vynadá nebo dokon-
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ce nařeže a pak ho ještě ponechá sobě
samému, ať si nějak pomůže sám?!
No děkuji nechci. Od takového rodiče rychle pryč! Ale Bůh takto s člověkem, nejedná!!! Odmítá sice hřích, ale
hříšníka miluje. Vždyť dal přece za něj
svůj život na Kalvárii! A nejen to!
Hřích se svými plody mají na člověka a potažmo celou lidskou společnost hrozivé důsledky. Ničí zdravý
vztah člověka (lidí) k sobě samému,
jeho příbuzným, společnosti, přírodě
a předně k Bohu samotnému. Nasazuje člověku „ďáblovu optiku“. Člověk pak se dívá deformovaně na Boha
a všechno Jeho tvorstvo i s jeho poslá-

ním. V Bohu pan nevidíme přítele,
přítele dobrého, milostivého, laskavého, přívětivého, shovívavého, milosrdného rodiče, Otce, který má velkou
starost o své dítě a na němž mu velmi
záleží. Proto neustále volá: „Obraťte
se a změňte své smýšlení. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Oblečte člověka
nového, který je podle vzoru Božího
spravedlivý a svatý!“
Pro naše osobní i společné dobro
je nutné se obracet, odvracet od zlých
skutků, svého špatného jednání, zvrácených úmyslů, zbavovat se hříchů
jejich vyznáním, činit pokání, modlit
se, chodit do kostela, ke svatému při-

Aktuální seznam veterinářů v okolí
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beneš Jiří MVDr. - veterinární ordinace - Oblekovice 3, 515 226 730
Bohač Dalibor MVDr. - Přímětice 273, 515 224 667
Borkovec Lubomir MVDr. - veterinární lékař - Křižovnická 4, 515 221 160
Daniel Tomáš MVDr. - veterinární lékař - Znojemská 877,
Hrušovany n.Jeviš., 515 229 302
Klejdus Julius MVDr. - Branišovice 110, 515 337 542
Krajská veterinární správa pro jihom.kraj - Přímětická 316, 515 224 546
Krajská veterinární správa pro jihom.kraj - Kramářská 20, 515 224 321
Sochor Petr MVDr. - Palackého 104, 515 322 304
Veterinární lékař - Jurka Libor MVDr. - Mašovice 69, 515 236 686
Veterinární lékař - Ryznar Josef MVDr. - Školní 3214/3, 515 224 962
Veterinární středisko-Steinhauser Radek MVDr.- Na Hrádku 913,
Hruš.n.Jeviš., 515 229 102
Ladislav Kulíšek - Provoz veterinární ordinace pro malá zvířata,
Kramářská 3492/14, 669 02 Znojmo,
Telefon:
+420 515 223 298
Mobil:
+420 603 785 756
E-mail:
dr.kulisek@club34.cz

zákonná forma oddlužení
zastavení všech exekucí i penále
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Zhotovím projektovou dokumentaci přípojek splaškové
kanalizace RD pro nově budovanou obecní kanalizaci, včetně všech
vyjádření dotčených sítí a zajištění
stavebního povolení (dle domluvy).

Ing. Pavel Mrňa
projektová činnost ve výstavbě
oceňování majetku pro věci
movité
tel.č: 732355504
Ivana Mrňová (roz. Bernatová)
administrativní činnost
e – mail : pmz@volny.cz
tel.č.: 604622098

Daňovou evidenci pro OSVČ
DPH, Mzdy, Roční zúčtování daně pro zaměstnance, Daňové přiznání pro fyzické osoby

OSOBNÍ BANKROT

www. abivia.cz mobil : 721179150
kancelář Hrušovany nad Jevišovkou

jímání a tak se očišťovat a posvěcovat
a zůstávat na cestě dobra. Jinak stále
a stále bude hřích působit v našem
životě, vztazích, v životě celé společnosti a konec konců celé naší planety.
Skloňme se před Pánem jako ta cizoložnice. Pak se také On blaze skloní
k nám. Ale krok musíme udělat my
první. Protože On potřebuje důkaz,
že jsme obrácení vzali opravdově a
vážně. A nemějme z ničeho strach.
Bůh je ve sklánění, odpuštění, slitování ad. mnohem bohatší, než by se
nám mohlo dokonce zdát.
Obr. nakreslila
pí. I. Schwarzová r. 2002

Dagmar Kubíčová
Božice 139
tel. 515 257 332
mobil: 607 144 510
IČ: 489 16 951
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Božice Borotice Břežany Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov
sobota 11. Āervna 2011
od 13:30 hod

Centrum sociálních služeb

LADA Lukavec

BŐEŽANY U ZNOJMA

nabízí

pobytové, ambulantní a terénní odlehčovací
služby pro osoby s mentálním
a kombinovaným postižením dospělého věku.
Chceme umožnit nezbytně nutný odpočinek
rodinám pečujícím o tyto osoby na dobu
až 3 týdnů.

Program:

PŐEDNÁŠKA + BESEDA: „LIDSKÉ VZTAHY“

Služba je poskytována celorepublikově.
Kontakt: Mgr. Hynek Seidl, tel.: 774 624 008
www.ladalukavec.cz, e-mail: ladalukavec@centrum.cz

Pőednáší známý psychiatr, spisovatel
Doc. MUDr. Jaroslav Max Kašparţ Ph.D

MŠE SVATÁ
Hlavní celebrant Mons. Jindőich Bartoš,
děkan znojemský
Celým programem nás bude hudebně doprovázet
skupina „Kytaráci“
Malý vstup skupina „Šabalaba“

Během pőestávky možnost zakoupit
¾ rţzné tituly knih Maxe Kašparţ
(autogramiáda)
¾ CD od skupiny „Kytaráci“
¾ duchovní literaturu z tiskového
apoštolátu FATYMu
¾ obĀerstvení

1/2011

Noviny Niva

Setkání se koná za každého poĀasí
(akce bude probíhat pod stany).
Pőíjezd pőed faru nebo na parkoviště
u zadní brány zámku.
Pőíchod do zahrady sester branou u fary
nebo pőes zámecké nádvoőí.
www.hedvicky.cz
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