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Kdo u tvých nohou první stál ...?
Kdo v náručí tě kolébal ...?
Kdo peřinkou tě přikrýval,
když zlý sen tebou zachvíval ...?
MAMINKA
Kdo chmury z čela zaháněl?
Pro tebe jenom lásku měl?
Kdo život svůj by za tě dal
a vše, co měl .... obětoval?
MAMINKA
Byť všechno v světě ztratil jsi,
bohatství, které v srdci máš ....
Je bytost jedna jediná,
na kterou s láskou vzpomínáš.
Vzdej proto hold té ženě statečné,
která ti život dala.
MAMINCE
V blaženém snění, když slyšíš jemný baryton
a srdcem vnímáš každý jeho tón,
očka ti v spánku nesou sladký sen ...
TO OTEC K TOBĚ PROMLOUVÁ
Pod jeho pevnou rukou vyrůstáš
a dětské krůčky dávno zavál čas.
Přesto ten jeho zvučný hlas a jeho tón
ti cestu životem, tak jako zvon,
řídí dál, jak zora osudu.
TO OTEC K TOBĚ PROMLOUVÁ
Jednou, až ztichne jeho hlas,
na hlavu padne bílý vlas,
ty budeš dál nést jeho odkaz:
Jak žít, mít rád.
Pak v srdci složíš jako poklad nejdražší
vzpomínku sladkou – nejsladší ....
vzpomínku na čas,
KDY OTEC K TOBĚ PROMLOUVAL
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Postůj .... a vzpomeň kolikrát jsi jim ublížil ....?

Božice Borotice Břežany Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov
PEKAŘ Z JAKUBSKÉ ULICE
Ing. Rudolf Žilík

V jedné ulici v Paříži, která se nazývá Jakubská, je už léta jedno pekařství.
Kupují si v něm chléb denně stovky lidí.
A chodí sem rádi nakupovat nejen proto, že tamní pekař peče výborný chléb,
ale hlavně proto, že je sem přitahuje pekařův otec, který povětšinou prodává.
Je to veselý člověk. Někteří říkají, že
je podivín. Ale takových není mnoho.
Většina říká, že je to moudrý člověk,
který má rád lidi. Několik jich dokonce
tvrdí: „Je to prorok“. Ale když se o tom
starý pekař doslechl, zabručel pod vousy: „Hlouposti ... .“
Starý pekař ví, že lidé nepotřebují sem jenom přicházet kupovat chléb
kvůli jídlu - a to se právě lidem líbí. Někteří na to přijdou až teprve v pekařství
v Jakubské ulici, jako třeba autobusák
Gerard, který jednou do krámku náhodou zapadl.
Starý pekař mu řekl: „Vypadáte nějak ztrápeně.“
„Mám strach o svou malou dcerku. Včera vypadla z okna, z druhého
patra.“
„Jak je stará?“ zeptal se pekař.
„Čtyři roky,“ odpověděl Gerard.
Tu vzal starý pekař kus chleba, který ležel na pultě, odlomil dva kousky
ajedenpodalřidiči.„Vezmětesisemnou,“
řekl Gerardovi, „budu myslet na vás
a na vaši dcerušku.“
Autobusák Gerard něco takového
ještě nezažil, ale hned pochopil, co má
starý na mysli, když mu dával chléb do
ruky. A tak mlčky jedli spolu kousek
chleba a mysleli na dítě v nemocnici.
Nejdřív byli oba v krámě sami. Pak vešla nějaká žena. Na blízkém trhu koupila
mléko a teď chtěla koupit ještě chleba.
Než mohla vyslovit své přání, podal jí
starý pekař do ruky malý kousek bílého chleba a řekl: „Pojďte si s námi vzít.
Dcerka tady toho pána leží těžce zraně-
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ná v nemocnici - zřítila se z okna. Jsou
jí teprve čtyři roky. Ať tatínek ví, že ho
v tom nenecháme samotného.“ A paní
si vzala kousek chleba a jedla s nimi.
Tak tomu bývalo často v pekařství,
když obsluhoval zákazníky starý pekař.
Ale taky docházelo k něčemu
jinému, čemu se lidé divili ještě víc.
Poslechněte si například historku
o Gastonovi:
Jednou časně zrána se dveře obchůdku rozlítly a dovnitř se vřítil statný
mladý chlapík. Před někým prchal, to
bylo hned vidět. A tu mu přišel otevřený pekařský krám zrovna vhod. Vpadl
tedy dovnitř, prudce za sebou přirazil
dveře a zvnitřku zastrčil petlici. „Co to
děláte?“ ptal se starý pekař. „Zákazníci chtějí dovnitř, aby si mohli kupovat
pečivo. Ty dveře musí zůstat otevřené,
mladíku!“
Mladík nemohl ani popadnout
dech, jak byl zadýchaný. A vtom se přede dveřmi objevil muž, který vypadal
jako boxer těžké váhy a v ruce držel
železnou tyč. Když uviděl toho mladého chlapíka uvnitř v obchodě, chtěl za
ním. Ale nemohl, protože dveře byli
zajištěny.
„Chce mě utlouct,“ těžce oddychoval mladík.
„Kdo? Ten?“ ptal se pekař.
„Jo, ten. To je můj táta,“ křikl chlapec a třásl se po celém těle. „Je rozzuřený a chce mě zabít.“
„Nech to na mně,“ odpověděl starý
pekař. Přišel ke dveřím, odstrčil petlici,
otevřel a oslovil těžkou váhu:
„Dobré jitro, Gastone! Tak časně
ráno a ty už se tak zlobíš? To není zdravé. To nebudeš dlouho živ. Pojď dál,
Gastone. Ale chovej se slušně. A mladého nech na pokoji! V mém obchodě
nebude žádnému člověku ubližováno!“
Muž se železnou tyčí vstoupil. Na
syna se ani nepodíval. Byl tak rozčilen,
že nemohl pekařovi ani odpovědět. Rukou si přejel zpocené čelo a zavřel oči.
Tu slyšel, jak mu pekař říká: „Pojď, Gastone, vezmi si kousek chleba a sněz ho,
to tě uklidní. Sněz ho společně se svým
synem, to vás usmíří. Já si vezmu taky
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kousek, abych vám s tím usmířením
pomohl.“ A dal každému kousek bílého
chleba. Gaston si ho vzal, vzal si i jeho
syn. A když společně jedli, dívali se jeden na druhého a starý pekař se na oba
usmíval. Když chléb dojedli, řekl Gaston: „Pojď, synku, musíme do práce.“
Také byste potřebovali najít takové pekařství? Ale vždyť jej máte takřka v každé vesnici na dosah! Dobře,
pekařství to popravdě řečeno není,
ale chleba tam můžete také dostávat.
A nebude to jen nějaký ledajaký obyčejný chleba. Bude to chleba, ve kterém je přítomen tajemně a cele Pán
Ježíš Kristus - výheň Boží lásky. A Ten
může učinit zázraků, pro Vás i pro
Vaše blízké, i takové jaké dělal pekařův
otec ba ještě větší, nespočet.
Ve 30. letech minulého století řekl
Pán Ježíš (sv.) Sestře Faustýně Kowalské (svatořečené 30. 4. 2000 papežem
Janem Pavlem II.) „Celá má bytost je
přeplněna milosrdenstvím a láskou. Jak
velmi toužím poskytovat hříšníkům
záchranu. Každou duši, která se ke mně
s důvěrou přiblíží, naplním obrovskou
milostí. Paprsky milostí mě v nitru
pálí, toužím je rozlévat na všechny lidi.
Mým království na Zemi, je můj život
v duších lidí.“
Texty: Výběr z deníčku S. Faustýny
Kowalské, Cyrilometodějský kalendář
1981 - upraveno; obr. 1. tamtéž, 2. nakreslila pí. I. Schwarzová.
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Božice Borotice Břežany Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov
Břežanská dopravní, IDS – nový začátek ?
Komentář z pohledu pamětníka, předsedy dozorčí rady a starosty obce Čejkovice M. Sedlačíka.

Pokud nebudete jako obce platit,
budou do vašich obcí zajíždět pouze
dva autobusové spoje za den. Tento
vzkaz adresovaný starostům zazněl
z úst monopolního autobusového
dopravce na Znojemském okrese.
Proč bychom měli platit za něco,
co stát garantuje a dotuje? Nebudeme se doprošovat a založíme vlastní dopravní společnost, zaznělo
z úst starostů. Odehrálo se v polovině devadesátých let minulého století. A tak se zrodil projekt na obsluhu Hrušovanska autobusy, které
budou vlastnit obce tohoto regionu.
Hrušovanská dopravní společnost
se sídlem v Hrušovanech. Dobrý
nápad, ale mělo to háček. Založení
a vstup do takové společnosti musely schválit zastupitelstva obcí. A tak
z původně velkého projektu nezůstal
kámen na kameni. Většina argumentů zastupitelstev zněla, že projekt
není životaschopný a začínající firma v konkurenci neobstojí. Odvahu prokázaly jen zastupitelstva obcí
DSO NIVA. Nu což, zůstali jsme
sami a odvážnému stí přeje, jdeme
do toho, řekli si zbylí.
A založili v roce 1996 Břežanskou dopravní
společnost s.r.o. A proč Břežanská,
můžeme se dnes ptát? Faktem je, že
starosta Břežan projevil neuvěřitelnou odvahu a obětoval mnoho času
této věci. Vždy jsem byl a i dnes jsem
přesvědčen, že bez jeho iniciativy by
firma ve vlastnictví obcí nevznikla. Sídlo společnosti bylo schváleno
v Břežanech a jedním z prvních jednatelů společnosti byl zvolen právě
pan Rebenda. Po těžkém začátku,
kdy nám neochotní a pravděpodobně zkorumpovaní úředníci odmítali
vydat licence na osobní dopravu, se
společnost uchytila na trhu a začali
jsme naše obce dopravně obsluhovat sami. A světe div se, do dnešních
dnů jsme na dopravu nepřispívali z obecních rozpočtů ani korunu.
Samozřejmě přišla i krizová období.
Co zastupitelstvo, to jiný názor a tak
docházelo v určitém období k rozpo-
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rům mezi vlastníky. Obcí jako vlastníků bylo šest a pro rovnost hlasování
nebylo po dlouhou dobu možno nic
vyřešit. Valná hromada společnosti
musela přijmout složitá rozhodnutí,
která umožnila překonat tuto krizi.
To už se ale pomalu začalo proslýchat, že Jihomoravský kraj zavede i na
našem území ,,Integrovaný dopravní
systém“. Veškerou činnost v oblasti
dopravní obsluhy obyvatel převezme Kraj. Znovu se budou vybírat
dopravci a udělovat licence. Tak a co
teď? Začali se vynořovat nabídky od
daleko silněších a větších dopravců
na odkup podílů. Každé zastupitelstvo stálo ještě nedávno před složitou
otázkou. Vydržet nebo se řídit pořekadlem ,, Kdo uteče vyhraje“. Tak
jsme nakonec zůstali čtyři obce, které
důvěra ve společnost neopustila. Provedla se volba nových orgánů a upravily se stanovy společnosti. Opustivší
členové byli vyplaceni.
Dnes už jsou karty rozdány, integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje se zavádí od 1.července
a jednotlivé autobusové linky jsou na
delší dobu obsazeny novými dopravci. Naše společnost sice neuspěla ve
výběrovém řízení dle představ, ale
autobusová doprava bude ve firmě
zachována. Kámen úrazu je však
v jiné věci. Jak jsem se již zmínil,
na dopravní obslužnost jsme nedopláceli z obecních rozpočtů nic. Od
1.7. 2010 však budou obce přispívat kraji padesátikorunou ročně za
každého obyvatele. Takže jsme se
nakonec z vyšší moci úřední vráti-

li o nějaký ten rok zpátky. Nemyslíte si to také? Bohužel nám nic
jiného nezbývá. Kdo drží kasu, ten
rozhoduje. A dotace na obslužnost
z peněz daňových poplatníků rozděluje krajský úřad. Tato situace nastává v době, kdy naše společnost začala
vykazovat zisky. Proto také dozorčí rada společnosti, na posledním
zasedání podala návrh valné hromadě - rozdělit mezi společníky podíly
ze zisku. Valná hromada tento návrh
přijala a schválila. Jaká finanční
částka po zdanění připlyne do rozpočtů obcí Božic, Borotic, Pravic
a Čejkovic Vám nesdělím, ale jedná se
o statisíce. To si nakonec každý občan
může zjistit ve zprávě o hospodaření
své obce. Dozorčí rada se také zabývala činností jednatelů a závěr zní
- nebyly zjištěny skutečnosti, které
by zásadně ohrozily hospodářský
chod společnosti. Osobně si myslím, že stávající jednatel pan Bobok
přistupuje k vedení firmy zodpovědně. Samozřejmě, že dozorčí rada
zjistila drobné nedostatky a navrhla
některá dodatečná opatření, která
by zlepšila kontrolu nad hospodařením. Rozhodnutí je však na valné
hromadě. Chtěl bych ještě dodat, že
Břežanská dopravní společnost s.r.o.
byl dle mého názoru jeden z nejlepších projektů, které se našim obcím
podařil uskutečnit. Přinesl do regionu zaměstnanost, obcím i občanům
přístupné technické služby, protože
činnost společnosti není zdaleka jen
o osobní přepravě. A perspektiva ?
To nám ukáže budoucnost. Nezbývá

Dozorčí rada při práci
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Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva obce Božice, ze dne 10.6.2010
Ing. Miroslav Klíč, starosta obce

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Zprávu z jednání finančního výboru
2. Zprávu z jednání kontrolního výboru
3. Zprávu starosty o jednání Rady
obce od posledního zasedání ZO
4. Přijetí dotace z rozpočtu JMK na
centrální prostory obcí DSO NIVA
ve výši 270.000,- Kč
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Prodej parcely č. st. 106/2 o výměře 185 m2 v katastrálním území Božice manželům Michalu
a Ivaně Jačianským, bytem Božice
458. Cena 50,- Kč/m2.
2. Prodej parcely č. 3399/28 o výměře
740 m2 v katastrálním území Božice Anně Přibylové a Vojtěchu
Zukalovi, bytem Hrádek 289. Cena
250,- Kč/m2.
3. Prodej parcely č. 608/6 o výměře

1889 m2 a parcely č. 561/1 o vý
měře 395 m2 v katastrálním území
České Křídlovice Dagmar Lowenthal, bytem Mitelgasse 13/17, Vídeň. Cena 250,- Kč/m2.
4. Odstoupení od kupní smlouvy
s ing. Ivo Durdou, bytem Jungmanova 1624/23, Znojmo, z důvodu
nedodržení termínu výstavby.
5. Zpětný odkup pozemků od ing. Iva
Durdy,
bytem
Jungmanova
1624/23, Znojmo, které mu byly
prodány dne 9.7.2008.
6. Finanční
hospodaření
obce
k 31.3.2010.
7. Rozpočtové opatření č. 1/2010
8. Konvenci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje s firmou Kordis JMK, spol. s r.o.
9. Smlouvu o zajištění financování
systému IDS JMK.
10.Přísedícího Okresního soudu ve

Znojmě Viternovou Ludmilu, bytem Božice 398.
11.Bezúplatný převod majetku mezi
obcí Božice a Zájmovým sdružením Vodovody a kanalizace Znojemsko ve výši 4.717.410 Kč.
12.Projednat znovu dopis, který převzala Valná hromada u BDS.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Prodej parcely (GP) č. 6074 o výměře 3125 m2 , (GP) č. 6118 o výměře 1091 m2 v katastrálním území Božice a parcely č. KN 1651/2
o výměře 515 m2 v kat. území
České Křídlovice Agropodniku
Mašovice a.s. Cena 25,- Kč/m2.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu:
1. Jednat s ministerstvem ŽP o přijetí
dotací.
2. Jednat s bankami o podmínkách
úvěrů.

Kanalizace obce Božice – II. etapa výstavby má zelenou.
Ing. Zdeněk Čurda

Obec Božice a Velký Karlov se
v roce 2000 sdružily na výstavbu čističky odpadních vod a páteřní kanalizaci Velký Karlov – Božice. Akce byla
realizována v roce 2003 jako I. etapa
odkanalizování obce.
Trvalo plných 7 let, ve kterých
obec Božice usilovala o podporu ze
státních fondů na dokončení kanali-

zace splaškových vod.
V současné době přišla dobrá
zpráva ze Státního fondu životního
prostředí, že tato dostavba II. etapy
kanalizace v hodnotě 105 mil. Kč byla
podpořena a schválena dotace ve výši
90% uznatelných nákladů.
Několik měsíců nyní bude probíhat proces s zúřadováním financí,

zajištěním vlastních prostředků obce
a výběrovým řízením na dodavatele stavby. Z tohoto důvodu se zatím
v novinách NIVA nezabýváme
podrobnostmi o této největší investici v novodobé historii obce.
Informace budou postupně zveřejňovány na oficiálních stránkách
obce Božice (www.bozice.cz).

Vesnice roku
redakční rada

V měsíci červnu letošního roku proběhlo hodnocení obcí v obcích,
které se přihlásily do soutěže „Vesnice roku“ Jihomoravského kraje.
Z celkového počtu 22 přihlášených obcí získala obec Krásensko,
okres Vyškov zlatou stuhu.
Z okresu Znojmo bylo přiznáno čestné uznání obcím:
Hnanice – Fulínova cena za květinovou výzdobu
Božice – za dlouhodobý koncepční rozvoj služeb pro občany
Chvalovice – za aktivní zapojení žen do života obce
Horní Dunajovice – za podporu výstavby bytů a rodinných domků
Horní Dubňany – za postupnou realizaci záměrů
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Božice Borotice Břežany Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov
Zelená úsporám
Ing. Zdeněk Čurda

Pod tímto názvem se nám vybaví
celostátní mediální program, jak ušetřit energii na vytápění budov, podporovaný z prostředků Státního fondu
životního prostředí a Evropské unie.
Tento program podporuje opatření na snížení energetické náročnosti budov jak rodinných domků, tak
i u veřejného sektoru.

Obec se do tohoto záměru přihlásila a uspěla. Předchází tomu splnění
řady podmínek, zpracování projektů
se zaměřením na opatření, zejména
stavebních úprav budov.
Jedná se tedy o základní školu
a I. Mateřskou školu. Projekt řeší
zejména výměnu oken a zateplení
fasády a půdních prostorů. Opatřením

dojde ke snížení energie na vytápění
v zimě a i v letních měsících bude příjemnější prostředí v učebnách.
Předpokládaný finanční náklad 14
mil. Kč se dělí na tzv. uznatelné a neuznatelné náklady. Z uznatelných nákladů budou finanční prostředky hrazeny
dotací z 90 %. V současné době probíhá
zadávací řízení na dodavatele stavby.

Odpočinkové místo
redakční rada

Odpočinkové místo vyplňuje proluku mezi polyfunkčním domem II (pošta) a domem rodiny Trávníčkových.
Investiční záměr je dotován místní akční skupinou „Znojemské vinařství“ a má podpořit rozvoj obecní
infrastruktury v oblasti volného času
a cestovního ruchu.
Plocha není v současné době dostatečně využívaná. Realizací projektu dojde k vytvoření odpočinkového
zázemí uprostřed bytové zástavby.
Základem jsou terénní úpravy nerovného povrchu, zatravnění s výsadbou
30 kusů dřevin.
Uprostřed čtvercové parcely bude
chodník a zpevněná plocha ze zámkové dlažby s umístěním venkovního
mobiliáře, posezením s krytým zastřešením.
Součástí jsou lavice se stolem
a židlemi, okrasné květináče, odpadkové koše a stojany na kola.

Cílem záměru je také pořízení nové techniky na údržbu zeleně,
traktorová sekačka a křovinořez. Tato
technika bude využívána především
na ostatních veřejných plochách,
hřišti a pod.

Předpokládá se, že tato zajímavá
část veřejného prostranství přispěje k celkovému vzhledu obce, pro
seniory, maminky s malými dětmi
a tím se zvýší celková atraktivita
vesnice.

Volby
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Božice Borotice Břežany Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov
Rekonstrukce sociálního zázemí obecního úřadu a místní komunikace „U Hostince“
Redakční rada

Cílem této investice je celková
rekonstrukce sociálního zázemí ve
vestibulu kulturního domu, které se
po 30 let trvání stavby téměř neopravovalo a je v nedůstojném stavu.
Budou vyměněny a modernizovány
všechny zdravotně technické instalační prvky a je také pamatováno na
zázemí pro vozíčkáře.

Součástí tohoto záměru je také
rekonstrukce obecní komunikace
u hostince p. Kudličky. I zde se
provede doplnění kanalizační sítě
pro přípojky k rodinným domkům,
odvody dešťových vod a zlepšení
dopravního napojení na další místní vozovky.
Podstatná část nákladů bude

hrazena z dotace Ministerstva pro
místní rozvoj (600.000 Kč), kterou
obec získala v soutěži „Vesnice roku
2009“.
Na tyto dvě akce je vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby.
Bude vybrána firma, která podá nejlepší nabídku.

Historická stavba zachráněna
redakční rada

Obecní sklep, o kterém
jsme již vícekrát informovali, získal nový kabát.
Současný venkovní pohled
ukrývá práce na základních opravách a stabilizaci
klenby uvnitř sklepa.
Bylo rekonstruováno
schodiště do sklepní rotundy, položeny nové materiály dlažby a zabezpečeny skryté závady stropních
detailů.
V současné době je již
sklep z historického hlediska zajímavou podívanou
pro návštěvníky. Doufejme,
že záměry pro dobudování vize umístění vinotéky
a historických řemesel
vinohradnictví a vinařství
bude mít i nadále podporu
v obecních orgánech.

Fotovoltaická elektrárna v Božicích
RR

Společnost ZEMKA s.r.o. se sídlem v Mašovicích vlastní parcely
v průmyslové zóně o necelých 9 ha.
Tato plocha se nachází na severní
pravé straně silnice při výjezdu z obce
k Mackovicím.
V roce 1993 až 4 tato společnost
zde vybudovala dva hloubkové vrty
s vydatností 30 l/sec velmi kvalitní
vody.
Původní záměr společnosti byl
specifikován na vybudování masozá-
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vodu s převážnou výrobou Parmské
šunky ve spolupráci s italským odběratelem.
Z několika důvodů charakterizující tu dobu, k realizaci další výstavby
nedošlo.
V průběhu dalších 16 let byla tato
průmyslová zóna nabízena k využití,
ale bez širšího zájmu investorů.
V současné době se společnost
ZEMKA rozhodla investovat do této
průmyslové zóny, se záměrem výstav-

Noviny NIVA

by fotovoltaické elektrárny ve vlastní
režii.
Se stavebními pracemi se v jarních
měsících začalo. Je provedeno oplocení cca na 6 ha a naváží se stavební
prvky a zařízení pro výstavbu.
Trvanlivost investice se předpokládá na 25 let, výkon bude 2,7 MWp.
Ukončení výstavby je plánováno
do konce roku 2010.
Stavba ponese název FVE BOŽICE.
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Božice Borotice Břežany Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov
Poznáte se?

Foto poskytla paní Libuše Škrobová: Ze zájezdu pracovníků Prefy „Na vlachovku“ v roce 1980.

A ještě jednou: Poznáte se?

Foto od paní Františky Janošové: slavnostní 100. divadelní vystoupení – Božice 16.4.1956.
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Božice Borotice Břežany Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov
Vystoupení školy u příležitosti Dne matek
Mgr. Lada Glacová

V neděli 9. 5. v rámci oslav Dne
matek v KD měla většinové zastoupení naše škola díky p. uč. Miriam Kočí,
p. uč. Dagmar Szabóové a velkému
počtu vystupujících dětí, z nichž největší část tvořili žáci 3. a 4. třídy.
Nejvíc, a pravděpodobně nejenom mě, uchvátilo vystoupení malých mažoretek, které pod vedením
p. uč. Kočí za velmi krátkou dobu
udělaly velké pokroky. Předvedly
dvě čísla – s hůlkami a s pompóny
a zejména vystoupení s hůlkami mi
doslova vyrazilo dech – holčičky byly
nádherně učesané, nalíčené, kostýmy
jim ohromně slušely a hůlky ovládaly
bravurně.
Druhým parádním vystoupením
školy byla operetka Červená Karkulka nacvičená p. uč. Szabóovou s jejím

klavírním doprovodem a s výbornými
pěveckými výkony několika sólistů.
Je jen škoda, že málo dětí z jiných tříd
využívá možnosti chodit na pěveckou
dílnu s tak nápaditou a netradiční náplní, jakou p. uč. Szabóová vždy připraví a dobře s dětmi nacvičí.
Úžasně zvládnuté bylo tancování
v krojích žáků 4. tř. nacvičené se svou
třídní p. uč. Kočí. A do třetice pod jejím vedením - celou slavnost zahájili
roztomilí mravenečci s maminkami
– cvičení rodičů s dětmi. Když ještě
vzpomenu polonézu z plesu a plavecké výcviky, je zřejmé, jak talentovanou vedoucí pohybových aktivit tato
paní učitelka je.
Závěr oslavy patřil čtyřem šikovným dívkám z 8. tř., které předvedly
samostatně nacvičené taneční číslo.

Celý program připravený ke Dni
matek byl velmi vydařený, vystupující žáci zaslouží obrovskou pochvalu a výše jmenované kolegyně velké
uznání.

Foto: Jar.
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Božice Borotice Břežany Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov
Policista v mateřské škole
Iveta Němečková

„Kdy si můžeme do školky přivézt kola?“, ozývalo se
celý duben mezi dětmi. Věděly, že jakmile si začneme
povídat o dopravních prostředcích a značkách, přijede do
školky policista. A opravdu přijel. Tentokrát si vzal prap.
Jan Rožnovský s sebou kolegu nprap. Jaromíra Vichera.
Beseda s dětmi začala ve třídě, kde si děti prohlédly výstroj
policisty a „pomůcky“ při práci používané Dopravní policií. Oba dva policisté dětem vysvětlili, že všichni lidé
nejsou hodní, že od některých hrozí nebezpečí a jak se
jim vyvarovat. Také dětem objasnili, jak se mají zachovat,
pokud najdou použitou injekční stříkačku nebo zbraň
a že zápalky nejsou na hraní. To všechno jsme si ve školce několikrát říkali, ale z úst policisty to zní úplně jinak.
Potom přišel na řadu „kouzelný kufřík“, ve kterém se
nacházely veškeré pomůcky k zajišťování stop a identifikaci otisků. Všechny děti si mohly nechat zhotovit svůj otisk
celé ruky a vzít si jej domů spolu s dopravním pexesem.
Po této besedě jsme si před školkou prohlédli policejní
auto a policisté dětem zkontrolovali jejich jízdní kola.

Děti si z této akce odnesly mnoho zážitků, které se jim
vryly do paměti a ještě dlouho si je po odchodu policistů
předávaly mezi sebou. Výklad policistů byl velice zajímavý a děti ho svými znalostmi doplňovaly. Za to jim patří
velké poděkování a těšíme se na další spolupráci.

ZUŠ ve Znojmě-pobočka Božice – bilance roku
Hana a Jan Svobodovi, učitelé ZUŠ v Božicích

zkoušky žáků, zkušební komisi tvořili ředitel, jeho zástupce a pedagogové
ze Znojma. Naši žáci prošli většinou
s jedničkou, dvojek bylo poskrovnu. Závěrečný koncert se uskutečnil
16. června v sálku ZUŠ v Božicích.
Všem přejeme hezké a pohodové
prázdniny a v září opět nashledanou.

Hlásící se prázdniny nutí k ohlédnutí se za téměř uplynuvším
školním rokem. Jaro přineslo absolventský koncert, kde se představily: Stanislava Zifčáková, absolventka 4.ročníku II. cyklu-hra na
zobcovou flétnu, Radka Švédová, absolventka 7.ročníku I.cyklu-hra
na zobcovou flétnu. Iva Hanzlíková současně se svým absolventským
výkonem ve hře na klavír oslavila úspěšně vykonané talentové zkoušky na Gymnázium Pavla Křížkovského, školu s uměleckou profilací,
kde bude studovat hru na klavír a sólový zpěv. Srdečně gratulujeme
a přejeme hodně úspěchů. Rovněž úspěšně proběhly závěrečné
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Den dětí v kině MARTA
Ivan Hudec ml.

Letošní den dětí se v kině slavil dva
dny. V pondělí 31.května byl připraven program pro děti
ZŠ a MŠ Božice. Školáci přišli
v 8 hodin. Mateřské školy nepřišly
z důvodu deštivého počasí.
V kině se topilo, takže zde bylo velice příjemně. Kolem desáté hodiny přišli také obyvatelé domova důchodců
na filmovou komedii Slunce seno.....
V úterý 1. června jsme připravili program pro děti ze základní školy v Dyjákovicích. Ty přijely autobusem. Během
představení pak dorazily i děti ze Zámku v Břežanech, které počkaly několik
minut na zahradě kina a po skončení
představení pro ZŠ Dyjákovice je čekal
pohádkový program. Po skončení je pak
autobus dopravil zpět na zámek.
Program se všem líbil. Já doufám,

že se zase někdy v kině sejdeme.
Děkuji všem pracovníkům kina za
pomoc při této akci, zvláště pak naší

paní pokladní Aleně Kuntové za organizaci a panu Václavu Suchánkovi za
pomoc s dopravou našim autobusem.

Foto: Jar.

Reakce na jeden článek z Novin Niva č. 2
Mgr. Eva Pfaller

Jako bývalý občan Božic, který tu
prožil mnoho spokojených let a rád a
často se do nich stále vrací, si také vždy
se zájmem přečtu Noviny Niva. Nedá
mi to nereagovat na článek manželů
Svobodových „Základní umělecká
škola – co nového“. Ano, je pravda,
že děti dosahují pěkných výsledků.
Mám dojem, že se to od výběrové
a rodiči placené školy i očekává, a tak
je pro mne tato prezentace nepochopitelná. Co mě ale v článku opravdu
nadzvedlo a v podstatě donutilo napsat tuto reakci, je formulace o „rádo-
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by odbornicích“. Koho tím mají vlastně na mysli? Myslím si, že kdyby se
šlo do hloubky, museli bychom i zauvažovat o odbornících v místní ZUŠ.
Je tam určitě pár špičkových dětí,
kterým se maximálně věnují a které
dosahují dobrých výsledků – a pak
ta většina ostatních, jejichž rodiče ač
nespokojeni, je tam dále posílají, protože nemají jinou možnost. A ti, kteří
tuto možnost mají, vozí své ratolesti
buď hned nebo po špatné zkušenosti,
jinam. Je to v podstatě možnost svobodného výběru, který nemá nikdo

Noviny Niva

právo napadat ani odsuzovat.
Neodpustím si ještě jednu připomínku – já osobně jsem velmi nespokojena se stavem místního pěveckého
sboru, který jsem předávala ve vysoké
kvalitě a slušném počtu zpěváků a který, jak jsem se doslechla, byl rozpuštěn a znovu jakoby založen. A navíc
nevykazoval téměř žádnou koncertní
činnost. Když už tedy někdo polemizuje o „rádoby odbornících“, měl by
si možná sáhnout i do vlastního svědomí a teprve poté psát o nezájmu
a pohrdání.
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Božice Borotice Břežany Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov
Na školní výlet do Božic?
Ivan Hudec mladší

Dne 9.6.2010 přijely do naší obce
na školní výlet děti ze Základní školy
Mašovice.
Mašovická škola je menší škola,
takže se děti bez problémů vešly do
autobusu. Od devíti do desíti hodin
sledovaly pohádky v kině. Po svačině
na zahradě kina se děti rozdělily na
dvě skupiny. Jedna šla do Relaxu, druhá skupina navštívila ČOV Božice. Po
hodině se skupiny dětí vyměnily.
Ve 13 hodin poobědvaly v obecní jídelně a poté je autobus dopravil
domů.
Dětem se výlet moc líbil a rády
by zase někdy přijely do Božic. Poděkování patří všem organizátorům,
zvlášť pak slečně M. Machové a paní
M. Hudcové, které se staraly o stravování dětí, pracovnicím Relaxu, panu
starostovi za zapůjčení jídelny a kuchařkám za spolupráci.

Foto: Jar.
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Senioři na cestách
Jarmila Hudcová

Téměř vše se stále opakuje. Není
nic nového pod Sluncem. A tak i letos jeli božičtí senioři na výlet. Vezl je
a bezpečně dovezl řidič pan Antonín
Szabó. Navštívili několik historických
památek v Uherčicích a Jevišovicích.
Také oběd na „Sýpce“ byl nakonec
dobrý, i když se někteří těšili na svíčkovou nebo zelí s vrabcem. Nejvíc
z výletu možná zaujalo Znojemské
podzemí s poutavým výkladem „toulavého kapucína“. Myslím, že se výlet
opět líbil a že jsme se všichni domů
vrátili. Nebo se snad mýlím? Po příjezdu zpátky do Božic už jsme se zapomněli spočítat.

Zázemí hřiště
Jarmila Hudcová

V areálu fotbalového hřiště vznikají nové prostory, které
budou využity ke společenským
a sportovním akcím. Tímto
zastřešením vznikne místo pro
pohodlné posezení i při deštivém počasí. Na realizaci této
stavby se podílí Obec Božice
a pracovně zaměstnanci obce na
VPP, hasiči a fotbalisti. A další
ochotní občané přiložili také
ruku k dílu. Dík patří všem.
Foto: Jar.
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Božice Borotice Břežany Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov
Sportovní den 9. 6. v ZŠ Božice
L.G.

Ve středu 9. 6. se uskutečnilo
sportovní setkání žáků 1. – 4. třídy
naší školy s žáky z družební rakouské školy Stronsdorf. Soutěžilo se ve
fotbale, vybíjené, přehazované a štafetách. Naši žáci zvítězili ve fotbale a
přehazované, rakouské děti vyhrály
vybíjenou a štafety. Všechna zúčastněná družstva získala poháry za 1.
i 2. místa ve všech disciplinách. Na
úvod celého dne zatancovali žáci
4. třídy, po sportování jsme shlédli Červenou Karkulku, ke které žáci
3. tř. nakreslili a nápisy v němčině
opatřili pěkné ilustrace, poté proběhlo krátké setkání rakouských
dětí s třeťáky, kteří se učí německy, v
interaktivní učebně a na závěr, před
vyhlášením výsledků, předvedly svá
vystoupení mažoretky. Poděková-
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ní jistě zaslouží všichni zúčastnění
pedagogové, soutěžící i pomocníci
z řad žáků, ale největší uznání a podě-
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kování za přípravu a hlavní organizaci celé akce zcela určitě náleží
p. zástupkyni Růženě Barákové.
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Poděkování
Zedníčková Jana

Touto cestou bych chtěla poděkovat p.MIROSLAVU FOJTÍKOVI ml. za úspěšné a obětavé vedení florbalového kroužku žáků. Kluky i dívku to moc baví, těší se na kroužek a pro
nás rodiče je to největší odměnou když vidí své děti šťastné
a zapálené pro tento kroužek. Žákům se věnuje ve svém volném čase, kterého při studiu VŠ moc nemá. A proto ještě jednou děkuji za všechny rodiče.

Fotbal – muži: První fotbalová sezona v okresním přeboru
Připravil Mgr. Ladislav Nevrkla

Hodnotit účinkování našich
mužů po první sezoně v okresním přeboru není vůbec jednoduché. Shrňme tedy alespoň několik
základních údajů. Velkým úspěchem
božické kopané byl už samotný fakt
postupu do okresu. Kádr mužstva
byl kvalitní a i přes drobné změny vydržel po celou sezonu. Zásahy „vyšší moci“ (zranění, pracovní
zaneprázdnění, tresty) sice zasáhly do sestavy, ukázalo se však, že
naši hráči byli připraveni odevzdat
na hřišti vždy stoprocentní výkon
a ani v jednom utkání to „nezabalili“. Konečné umístění v horní polovině tabulky a řada velmi kvalitních

výkonů v jednotlivých utkáních jsou
důkazem, že jsme byli velmi příjemným oživením celé soutěže.
Nejlepšími střelci našeho mužstva byli:
Na soupisce mužstva TJ Sokol
Božice A se v průběhu celého
ročníku 2009/2010 objevili níže
uvedení hráči. V základní sestavě pravidelně nastupovali: Robert
Musil – Svatopluk Nevěčný, David
Švestka, Roman Šebela, Zbyněk
Horký, Aleš Žák – David Švejdík,
Michal Topolčan, Marian Vávra,
Tomáš Polický, Jan Kudlička ml.,
Petr Horký – Lukáš Dítě (kapitán),
František Hofman, Jaromír Jan-

dásek. V několika utkáních dále
nastoupili: Radek Pavlíček, Jaroslav
Lukáč, Vojtěch Gregor, Patrik Šotkovský, Marek Zifčák, Jiří Himal
V sestavě se též objevili: Jiří Škrabal, Jan Szabó, Luboš Ralenovský,
Evžen Egner, David Mlčúch, Vlastimil Žilík, Tomáš Rauš, Martin
Topolčan, Michal Himal. Trenér:
Jan Kudlička, Miroslav Jandásek
(1.část sezony), vedoucí mužstva
Karel Kučera. Poděkování patří
i týmu spolupracovníků a taky divákům, kteří chodili nejen na domácí zápasy, ale zajížděli s mužstvem
i na hřiště soupeřů.

Fotbal – Dorost: Bojovali jsme o titul přeborníka okresu
Připravil Mgr. Ladislav Nevrkla

Výbornými výkony se v letošní sezoně prezentovali dorostenci
TJ Sokol Božice. Již dávno před
koncem soutěže bylo jasné, že se
střetnou s vítězem druhé skupiny okresní soutěže o titul přeborníka okresu s právem postupu do
krajského přeboru. Výsledek této
baráže nebyl v době uzávěrky ještě
znám, přesto lze bez nadsázky říct,
že božičtí dorostenci předváděli
kvalitní, divácky atraktivní fotbal
a svými výkony si řada z nich řekla
o start v mužstvech mužů.
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Základní kádr mužstva tvořili:
Jakub Benkovič – Zdeněk Chrenovský, Antonín Těthal, Vlastimil Žilík, Bronislav Horáček, Petr
Griebaum – David Šenkeřík, Marian Vávra, Evžen Egner, Patrik Šot-

Noviny Niva

kovský, Filip Šperka, David Mlčúch,
Jiří Šenkeřík – Jakub Zifčák, Tomáš
Rauš. Dále nastupovali: Pavel
Šulan, Lukáš Musil, Mira Gabrhel,
Rudolf Čížek aj. Vedoucí mužstva
a trenér Tomáš Rauš st.
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Čejkovice Čejkovice

Čejkovice

Čejkovice Čejkovice

Kontrola hospodaření obce za rok 2009
Milan Sedlačík, starosta obce

Přezkoumání hospodaření obce Čejkovice za rok 2009 proběhlo v prostorách obecního úřadu 11. května tohoto
roku. Kontrolu provedla pracovnice odboru kontrolního a právního z Krajského úřadu v Brně. Při tomto přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky a ani žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření obce
v budoucnosti. Celé znění „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 obce Čejkovice“, je jako součást
Závěrečného účtu obce za rok 2009 k nahlédnutí na obecním úřadě.

Ze zasedání zastupitelstva
Na zasedání zastupitelstva, které
se konalo 30. května, byl bez výhrad
schválen „Závěrečný účet obce Čejkovice za rok 2009“. Obsahem tohoto
dokumentu je zhodnocení finančního hospodaření a plnění rozpočtu
obce, inventarizace majetku, závazků
a pohledávek obce, zprávy o čerpaných dotacích, poskytnutých příspěvcích a nedílnou součástí je také
„Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 obce Čejkovice“.
Celý „Závěrečný účet“ včetně příloh je
k nahlédnutí na obecním úřadě
v úředních hodinách.
Ve zkratce můžeme uvést alespoň tyto skutečnosti: Obec Čejkovice
hospodařila v roce 2009 na základě

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Čejkovice
Z celkového počtu 177 zapsaných voličů se jich k volbám dostavilo 111. Jeden hlas byl neplatný.
Počty hlasů pro jednotlivé politické
strany byly tyto:
ČSSD
Věci veřejné
Suverenita
ODS
KSČM
TOP 09
Moravané
ČSNS
Zemanovci
SSO
Pravý Blok
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39
13
13
13
12
10
4
2
2
1
1

schváleného rozpočtu ve výši příjmů
2.904.500,- Kč, výdajů 5.778.500,Kč a v oblasti financování ve výši
2.874.000,- Kč. Během roku 2009
přijala obec celkem 10 rozpočtových
opatření, týkajících se především přijatých investičních dotací a refundací
na platy pro pracovníky VPP. Investiční dotace byly poskytnuty z prostředků
Jihomoravského kraje a týkaly se projektu kanalizace a rozšíření veřejného
osvětlení. Tyto dotace byly čerpány
v celkové výši 291.650,- Kč.
K 31. 12. 2009 byl rozpočet naplněn vzhledem ke schválenému rozpočtu v oblasti příjmů na 134%,
výdaje byly naplněny pouze na 73%.
K poslednímu dni v minulém roce

byla provedena inventarizace majetku,
závazků a pohledávek obce. Inventarizační komise porovnala skutečné
stavy s hodnotami vedenými v účetnictví obce a neshledala žádné rozdíly. Během roku 2009 došlo k navýšení majetku obce o 1.649.466,19 Kč.
V současnosti obec spravuje majetek
v hodnotě 13.837.684,06 Kč. Obec
v minulém roce nepřijala žádnou půjčku ani finanční výpomoc. Nebyly také
spláceny žádné úvěry přijaté v minulých letech. Zůstatek na účtu obce
u KB a.s. k poslednímu dni minulého roku byl 2.535.425,01 Kč. Celková
aktiva obce činila (dle účetní rozvahy)
částku 18.250.086,92 Kč.
Milan Sedlačík

Upozornění pro konzumenty polního hrachu,
pěstovaného zemědělskými subjekty
Za ZD Čejkovice – Oleksovice ( jeden z mnoha pěstitelů hrachu ) Ing. Kvapilová Dita

Vážení konzumenti, kteří sklízíte
hrách pěstovaný zemědělskými podniky. Je marný boj upozorňovat některé spoluobčany, aby nevstupovali na
cizí pozemek, ale je nutné upozornit
na nebezpečí, které hrozí konzumací
krmného hrachu. Chemické ošetření
porostů je nedílnou součástí agrotechnických postupů. Jedním ze zásahů v porostu je ošetření proti kyjatce
hrachové (Acyrthosiphon pisum)
insekticidem NURELLE D, jenž obsahuje látky cypemethrin a chlorpyrifos
a má dlouhodobou ochrannou lhůtu,
aby se omezil počet vstupů do porostu, tento prostředek je registrován do
hrachu proti zmiňovanému škůdci
a jeho použitím není porušován žádný předpis.

Noviny NIVA

Dle bezpečnostního listu je výrobek klasifikován:jako nebezpečný:
zdraví škodlivý nebezpečné účinky
na zdraví: může dráždit oči, zdraví
škodlivý přípravek příznaky expozice: závrať, nevolnost, střevní křeče, průjem, stažení zornic a obtížné
dýchání.
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Čejkovická Karasiáda
Milan Sedlačík, starosta obce

I přes neutěšenou předpověď počasí
se dne 22. května sešli na Čejkovickém
rybníce zájemci o sportovní rybolov.
Konaly se zde rybářské závody zvané
,,Karasiáda“. Tento název netradičních rybářských závodů je odvozen
od skutečnosti, že hlavní cenu získá
závodník s největším počtem ulovených karasů. Přesto byly ve hře i
další ceny, a to za počet centimetrů
ulovených ryb, co cm to jeden bod.
Další cena byla za největší ulovenou
rybu. Samotný závod započal v 8,00
hodin a ukončen byl v 16,30. Závodníci místní i přespolní měli možnost
zvolit různé techniky, protože osazení
rybníka je různorodé. Tradičního kapra doplňuje lín, amur, plevelné ryby,
dravci štika, okoun, pstruh a sumec.
Celkem závodníci nachytali 1877 cm
ryb, tj. skoro devatenáct metrů. Mimo
kapra a lína bylo možné odnést domů
všechno. V soutěži o největší počet
bodů zvítězil Pavel Petrůsek z Borotic
(815 bodů). Druhou cenu získal David
Mlčúch z Čejkovic (434 bodů) a třetí
další domácí borec Miroslav Gabrhel
(283 bodů). Cenu starosty o největší
rybu obdržel Jaroslav Hýbler z Dobšic,
za kapra o délce 72 cm. A protože byl
za celý den odchycen jeden karas, získal hlavní cenu soutěže Valentýn Zoufalý z Čejkovic, kterému se podařilo
tento kousek z vody vylovit. Šťastní
výherci si odnesli nejen pěkné ceny,
ale jistě i správný zážitek z lovu. Pořadatel Místní rybářský klub Čejkovice
děkuje sponzorům akce Obci Čejko-

vice, firmě CEK stav s.r.o Čejkovice
a firmě Intramo Hrabětice. Poděkování patří také divákům a návštěvníkům,

Šťastní vítězové

Fanoušci rybářského sportu

A už se to griluje!!

To je kus (72cm)

3/2010

kteří přišli podpořit závodníky. Těšíme
se s Vámi na další ročník Čejkovické
Karasiády.

Noviny Niva
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Borotice

Zasedání zastupitelstva obce ze dne 11.6.2010
Zdeněk Bobok, starosta obce

Zastupitelstvo obce se sešlo na
svém jednání 11.června 2010, na kterém byl schválen závěrečný účet obce
za rok 2009. Zastupitelstvo vzalo na
vědomí a schválilo celkovou částku
na opravu komunikace kolem obecního úřadu (náměstí), poskytování

Pozvánka
Zdeněk Bobok, starosta obce

Obecní úřad zve všechny místní

ochranných prostředků pracovníkům VPP a oprava obecní komunikace směrem na Lechovice p.č.526..
Dále byla schválena zpráva z jednání
valné hromady Břežanské dopravní
společnosti,s.r.o. a rozpočtové opatření č.1 obce Borotice. Schválena byla

také elektroinstalace obecního úřadu
a stodoly v částce 16100,-Kč a prodej
obecního dřeva –prostorový metr za
380,-Kč. Posledním bodem jednání
před otevřením diskuse byla příprava a konání dětského dne v sobotu
3.července.

Významné životní jubileum oslavili občané
Květen
Šimek Josef
Trmač František

66 let
69 let

a okolní děti na dětský den, který
se koná 3.července 2010 ve 14.00
hodin na místním
hřišti.

Červen
Kejík František 67 let
Hanzlíčková Marie
Benkovičová Jarmila
Onderka Jaroslav
Klímová Ludmila
Krátká Věra

70 let
72 let
72 let
77 let
85 let

Jubilantům přejeme ještě mnoho spokojených a šťastných let.
Zvou
pořadatelé.

Radost do obce vnesli:
V měsíci květnu se narodil Petr Němeček
a v měsíci červnu se narodil Martin Macháč.

Okrsková soutěž
Zdeněk Bobok, starosta obce

Dne 15.5. 2010 se zúčastnili naši dobrovolní hasiči
soutěží v Pravicích, kde obsadili 5. místo. Patří jim za
to dík.
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Rekonstrukce komunikací
Zdeněk Bobok, starosta obce

V měsíci květnu proběhla rekonstrukce místních komunikací na náměstí. Tyto náklady na tuto akci byly získány z dividend z BDS.

3/2010
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Posezení s důchodci
Zdeněk Bobok

Již několik let za s sebou, tak i letos jsme nezapomněli na naše nejstarší občany a sešli jsme se opět ke krátkému posezení v místním pohostinství. Po přivítání všech přítomných panem starostou vystoupily děti z MŠ Borotice s malým
programem písní a básniček. I když návštěvnost byla oproti předcházejícím letům větší, pořád to není pravé ořechové.
Doufám, že příští rok bude zase o něco hojnější.
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Čím jsme si obohatili jarní dny v mateřské školce
Romana Lesová

Čím jsme si obohatili na jaře
naše dny v mateřské škole v Boroticích?
Začala bych posledním připomenutím z minulého čísla výtisku, kde bylo zmíněno vynášení
Moreny, ke kterému jsme přispěly
s dětmi jarními říkadly a písní.
Následovaly Velikonoce, které jsme
si kromě jiného i zpříjemnily jedním
tvořivým odpolednem s maminkami a dětmi, kde jsme vyzkoušely
netradiční techniku pletení košíků z papírových ruliček. Některým
maminkám se tato technika zalíbila natolik, že v ní chtějí pokračovat
a zdokonalovat se při dlouhých
zimních večerech. Dále bych uvedla
dvě divadelní představení ve Znojmě, kterými jsme v květnu ukončily celou sérii pěti předplacených
představení společně s oběma MŠ
v Božicích a MŠ ve Velkém Karlově.
Maminky jsme pozvaly do naší MŠ
ještě jedenkrát a to na vystoupení
k jejich svátku matek. Jelikož každá

3/2010

žena si šperk vybírá nejraději sama,
my jsme to vyřešily s modelovací
hmotou Fimo, kde si po vystoupení mohla každá z maminek vytvořit vlastní originální šperk a těm,
které si netroufly, ochotně další
den vyrobily jejich děti ve školce.
S pohádkou „O perníkové chaloupce trochu jinak“ a písničkami jsme

Noviny Niva

navštívily i naše důchodce na jejich
každoročním setkání v Boroticích.
Vycestovaly jsme do Velkého Karlova na krokodýlí farmu a také do MŠ
v Božicích na kouzelnické vystoupení. Co se týče bezpečnosti naší
i kamarádů, tak s tou nás přijel
seznámit pan prap. Rožnovský
z policejního oddělení ve Znojmě.
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Nezahálíme ani prací a proto jsme se letos rozhodly vypěstovat vlastní dýně na dvorku MŠ k podzimním
„Dýňohrátkám“. Snad jen to počasí by mohlo rostlinkám
více přidat tepla a sluníčka. Na dvorku nám přibyla velká
trampolína, kterou dětem darovaly místní hospodyňky
společně s obecním úřadem, za což jim moc děkujeme.
Také jsme zakoupily starší chatku z dětského tábora,
kterou renovujeme na domeček pro hry dětí. S tím nám
pomáhají rodiče a také materiální sponzorský dar od
Baumaxu. V současné době jsme v dokončovací fázi, aby
si děti ještě před odchodem na prázdniny stihly v něm
pohrát a zabydlet. Čeká nás ještě výlet rodičů s dětmi
do ZOO a Aqua parku v Jihlavě, rozloučení se s našimi
třemi předškoláky a pak už jen hurá na prázdniny.

Poděkování občanům Borotic
Romana Lesová

Tímto bych chtěla poděkovat všem občanům Borotic za naši mateřskou školku, kteří nám přispěli při našem sběru
starého papíru, který se v sobotu 5.6.2010 uskutečnil již podruhé během jarního období. S jejich pomocí jsme získali
oběma sběry celkem 2940,- Kč, které budou použity v mateřské škole. Za MŠ Borotice Romana Lesová a Borotické
hospodyňky. Děkuji
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 23. 4. 2010 č. 4/2010
Jaroslav Vitouch, starosta obce

ZO schvaluje:
- prodej stavebního pozemku manželům Hájkovým
(usnesení č. 15/2010)
- prodej stavebního pozemku p. Štefanu Spišiakovi
(usnesení č. 16/2010)
- vybudování vodovodních přípojek (usnesení
č. 18/2010)
- pronájem pozemku manželům Streškovým (usnesení
č. 19/2010)

- nákup a výsadbu stromků v parku (usnesení
č. 21/2010)
- úhradu škody za spálený les požárem (usnesení
č. 22/2010)

ZO bere na vědomí:
- žádost p. Věry Surovcové (usnesení č. 17/2010)
- žádost ČD o uzavření přejezdu (usnesení č. 20/2010)

Usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 2. 6. 2010 č. 5/2010
Jaroslav Vitouch, starosta obce

ZO schvaluje:
- prodej pozemku p. Davidovi Kukletovi (usnesení č.
23/2010)
- rozpočtové opatření (usnesení č. 24/2010)
- vybudování příjezdové cesty (usnesení č. 27/2010)
- přijetí dotace z programu rozvoje venkova JMK (usnesení č.25/2010)

- přijetí dividend od České spořitelny (usnesení
č.29/2010)

ZO bere na vědomí:
- odkoupení pozemku č.p. 749 na stavbu rodinného
domu (usnesení č. 26/2010)

Pálení čarodějnic 30.4.2010
Jaroslav Vitouch, starosta obce

Hlavní postavou pravické filipojakubské noci byla téměř čtyřmetrová čarodějnice a 12 metrů vysoká
hranice, na které měla být upálena.
Tento rok se pálení vydařilo, jelikož
nám počasí přálo a návštěvníků bylo
také požehnaně. K tanci a poslechu
hrála kapela z Břežan, manželé Šurá-
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ňovi. Před samotným zapálením
hranice zde tradičně byla ukázka
bojového umění s ohněm v podání
Vladimíra Vitoucha. Obecní úřad
a SDH Pravice děkují všem, kteří
se podíleli na stavění hranice a také
těm, kteří obsluhovali ve stáncích.
Pálení čarodějnic je pro obec Pravice

Noviny Niva

velká tradice a bylo by smutné, kdyby
tato událost v obci zanikla. Letos se
do výstavby hranice zapojila i mladší
generace, chlapci v letech od 13-15
let, což nás velice potěšilo a věříme,
že tomu tak bude i v následujících
letech.
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Setkání důchodců v Pravicích
Jaroslav Vitouch, starosta obce

Ani letos jsme nezapomněli na své nejstarší občany.
Program zahájily mažoretky z Velkého Karlova, pod
vedením p. Jany Zifčákové. Po krásném vystoupení
křehkých slečen byli na řadě mladí bojovníci s ukázkou
bojového umění a vystoupení zakončil jejich vedoucí
V. Vitouch. Celý program završili žáci 1. a 2. třídy zpěvem
a básničkami za doprovodu kytary. Nutno podotknout,
že tito žáci nezapomněli popřát přítomným maminkám
k svátku matek. Obecní úřad velice mrzí, že se tohoto
milého setkání zúčastnila pouze polovina pravických
důchodců. Věříme, že se na následujícím setkání sejdeme v hojnějším počtu.

Naši jubilanti
červenec:
Vérostová Vlasta
Šmídovcová Anna
Novák František
Kyselák Ladislav

24

srpen:
60 let
69 let
68 let
76 let

Vlčková Helena
Strešková Anna

76 let
80 let

Zmíněným oslavencům přeje OÚ Pravice vše nejlepší, především hodně zdraví a životní pohodu do dalších let.

Noviny NIVA
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Okrsková soutěž, dne 15.května 2010 konaná v Pravicích.
Obec Pravice obsadila 1. místo v této soutěži.

AKCE PARK POD HOSPODOU NA KOCANDĚ
Jaroslav Vitouch

Prostředky na renovování parku
obec požádala na Zemědělský intervenční fond, ve výši 500 000,- Kč, nám byly
bohužel zamítnuty z nedostatku finančních prostředků. Zastupitelstvo obce
schválilo nákup rostlin, keříků a stromků,
abychom si tento park mohli zrealizovat
sami. Nejdříve byla potřeba upravit plac
a položit obrubníky, abychom keře a stromy mohli vysadit. S touto prací si poradili naši chlapi VPP. Následující práce, ta
příjemnější, čekala na VPP pracovnice
a pomocnice z řad občanek, aby nakoupené rostliny vysázely. Bohudík, že naši
chlapi zvládnou vše, budou mít za úkol
ještě přes nový parčík vybudovat chodník
a pergolu s dalším záhonkem, ve kterém
budou vysazeny keříčky levandulí. Doufáme, že se park bude našim občanům
líbit a budou jej využívat pro svůj odpočinek.

3/2010
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AKCE: KULTURNÍ DŮM
Andrea Strešková, místostarostka

Jelikož je náš kulturní dům neustále využíván na různé společenské
i soukromé akce a setkání, zastupitelstvo obce se rozhodlo, že by zasloužil
trošku zrenovovat. Prvotním úkonem
na opravě byla výměna starých dřevěných oken za okna nová, plastová.
Po výměně oken byla nutnost celý
kulturní dům patřičně vymalovat.
Tato činnost je velice nesnadná, neboť
je potřeba stávající malbu seškrabat
a omítky zapravit. Tuto práci neprovádí soukromá firma, nýbrž naši VPP
zaměstnanci i ochotní občané obce.
Práce na opravě kulturního domu by
měly být dokončeny začátkem července.

Jak ten čas letí
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Z jednání Obecního zastupitelstva v Břežanech
Mgr. Josef Rebenda, starosta obce

Zastupitelstvo obce Břežany
se sešlo na zasedání již po měsíci
13. května, kde hlavním bodem jednání bylo vydání územního plánu
Břežany. Zastupitelstvo obce schválilo
usnesení o vydání územního plánu
Břežany a po vyvěšení na úřední tabuli
je územní plán obce platným a závazným dokumentem od 29. 5. 2010. Naše
dvouleté snažení bylo úspěšně ukončeno. Zároveň jsme také schválili žádost
na Pozemkový fond ČR o bezúplatný
převod pozemků a pověřili starostu
obce jejím vyřízením. Zastupitelstvo
obce dále schválilo přijetí dotace z PRV
Jihomoravského kraje, záměr prodat pozemek p. č. 407 zahrada a část

pozemku p.č. 3698/1 PK. Byla podána informace o IDS, nové zastávce na
Ležáku, o jednání ohledně upřesnění
hranic pozemků a o práci pracovníků na VPP. Na zasedání dne 17. června byla podána informace ředitelkou
školy o její činnosti, počtech žáků jak
v ZŠ tak v MŠ, zatím jejich dostatek,
také jsme byli informováni o změnách
v učitelském sboru a o problémech
s chováním žáků, které však nejsou
pouze problémy naší školy. Poté paní
ředitelka odpovídala na dotazy členů
zastupitelstva. Byl schválen bezúplatný převod pozemku z majetku státu
na obec, projednána a schválena účetní závěrka Břežanského vodovodu,

s.r.o. za rok 2009, projednána smlouva o zajištění financování systému
IDS JMK a stanovisko obce k dopisu Pozemkového fondu ČR ohledně
přechodu pozemků na obec. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové
opatření č. 1/2010 ve výši 640 300,00
na straně MD a Dal a pověřilo starostu obce schvalováním rozpočtových
opatření týkajících se dotací. Protože
v době, kdy vyjde toto číslo časopisu Niva, budou již prázdniny, přeji
všem dětem, ale také nám dospělým
pěkné prázdniny. A po prázdninách
čeká naše děti další školní rok a nás
dospělé opět další volby, tentokrát do
obecního zastupitelstva.

Volby do parlamentu 28. 5. a 29. 5. 2010
Mgr. Josef Rebenda, starosta obce

Volby do parlamentu skončily,
a jestli dopadly dobře nebo špatně,
ukáže čas. Jeden nejmenovaný politik
byl na mnoha místech na plakátě, který hlásal, že budeme regulovat ceny
energií a vodného a stočného. K cenám
energií bych chtěl dodat, že jsou regulovány neustále, máme dokonce na to
zřízen celý úřad. A dle mého názoru
především díky regulacím ceny energií
neustále rostou. Např. cena elektrické
energie se skládá ze tří složek: ceny za
přenos, ostatní služby (včetně podpory
obnovitelných zdrojů – letos 16 haléřů z každé kWh, zvyšuje především
fotovoltaika), cenu za přenos a ostatní
služby stanovuje energetický regulační úřad, jsou tedy regulovány. Třetí
složkou je cena za silovou energii – tato
není regulována. A zde si každý může
vybrat dodavatele podle ceny. Obdobná situace je i u plynu. Naše obec má
vybrány jiné dodavatele než JMP a Eon. A samozřejmě jsme ušetřili, např.
silovou elektrickou energii nakupujeme za ceny, který byly v roce 2006, ale
vzhledem k tomu, že další dvě regulované složky se zvýšili, velká úspora to
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není, ovšem pokud bychom neměli jiné
dodavatele, platili bychom ještě víc.
Daleko více mě však zaujalo, že
chtějí regulovat a snižovat ceny vodného a stočného. Tyto ceny jsou také určitým způsobem regulovány, ale hlavně
stanovení jejich výše záleží na obcích
a městech, které většinou vlastní nebo
alespoň vybudovaly a financovaly vodárenská zařízení. Pokud spočítám přímé
náklady v naší obci na vodné a stočné,
tj. pouze na provoz, bez nějakých režijních nákladů, jsou tyto náklady na 1 m3
pitné vody 8,00 Kč a na vyčištění 1 m3
odpadní vody 14,20 Kč. Pokud započítáme také ztráty ve vodovodním řadu
a technologickou vodu (např. praní filtru, odkalování, čištění apod.), náklady
na 1 m3 pitné vody činí 9,70 Kč. Další 2,00 Kč činí poplatek za odebranou
vodu, který se odvádí na finanční úřad.
Pokud naši občané platí 30,00 Kč za
vodné a stočné včetně DPH, jsou to
vlastně provozní náklady. Další složkou
ceny jsou náklady na pořízení vodovodu a kanalizace. Tyto náklady by se
měly do ceny promítnout v odpisech
vybudovaného zařízení, činily by asi
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30,00 Kč na 1 m3 vodného a stočného,
tudíž reálná cena je asi 60,00 Kč za 1 m3.
Měli bychom mít cenu zhruba stejnou, jaká je v obcích, které jsou ve svazku vodovodů a kanalizací. Je zde ovšem
podstatný rozdíl, pokud by se naše obec
rozhodla zvýšit vodné a stočné na cenu
60,00 Kč, zůstalo by naší obci z každého
kubíku 30,00 Kč, tj. je asi 1 mil. Kč ročně, které bychom mohli využít pro naši
obec. Ovšem obce ve svazku vodovodů
a kanalizací tyto peníze nedostanou,
přestože stejně jako my pořídily vše
z vlastních peněz, dotací a půjček, které také musí splácet. Myslím si, že obce
si měly vodovody a kanalizace nechat,
a pokud je nechtěly samy provozovat,
mohly si najmout provozovatele, což by
bylo pro obce výhodnější.
Naše obec tato zařízení neměla, ale
podařilo se nám je vybudovat. Vodovod nám slouží 10 let a ČOV už 8 let,
kanalizace byla dobudována ve dvou
etapách. Buďme rádi, že toto zařízení máme (i když budeme splácet úvěr
do roku 2021) a že se o jeho provozu
a hlavně o cenách můžeme rozhodovat
sami v naší obci.

27

Božice Borotice Břežany Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov
Zábavné odpoledne
pro seniory
Mgr. Josef Rebenda, starosta obce

Tradičně již několik let po sobě
proběhlo 30. dubna zábavné odpoledne pro seniory. Letos se o program
a zábavu starala kapela Bucharka, jejíž
muzikanti jsou již také seniorského
věku. Kdo chtěl, mohl se jít podívat
i na pálení čarodějnic, nebo se pobavit, zazpívat či zatančit. Děkujeme
všem, kteří se podíleli na tomto zdařilém zábavném odpoledni.

Společenské a sportovní
akce v Břežanech

Západ slunce nad Majerákem

3.7. Fotbalový turnaj
Memoriál Josef Poláška,
večer taneční zábava v parku
21.8. – 22.8.
Tradiční Břežanské krojované hody
18.9.
Rybářské závody
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Zpráva o průběhu realizace projektu z operačního programu OPVK na ZŠ Břežany.
Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.09/02.0039
Celkové výdaje: 689 764,-Kč
Doba realizace : 1.3.2010 – 29.2.2012
Uplynuly 3 měsíce od zahájení realizace projektu Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ
Břežany prostřednictvím využití moderních vyučovacích
pomůcek ve výuce.
Co všechno jsme za tu dobu zvládli?
1. Sestavili jsme realizační tým a pustili se do tvorby
pracovních listů pro žáky se SVP. V praxi jsme pak ověřovali, zda jsou nastaveny dobře či nikoliv. Vydatně nám při
tom pomáhala Mgr. Renata Abrahamová, speciální pedagog, kterou jsme přizvali ke spolupráci. Paní Abrahamová
nám poopravila některé nepřesnosti a diskutovala s námi
o praktickém využití pracovních listů.
2. V polovině dubna jsme vyhlásili výběrové řízení
na nákup výpočetní techniky, která bude sloužit dětem se
SVP. Bude umístěna v počítačové třídě a ve dvou třídách
1.stupně ZŠ. Do výběrovky se přihlásily 2 ze 6 obeslaných
firem. Tříčlenná komise nabídky prostudovala, posoudila
ze všech stran a vybrala firmu BNSoft ze Znojmo. Smlouva o dodávce počítačových sestav bude podepsána v červ-

nu a do konce téhož měsíce budou dodány PC.
3. Také bylo objednáno proškolení pedagogických
pracovníků při práci se SW a interaktivní tabulí. Školení
probíhá ve 4 – 5 blocích. Učitelé se seznamují s možnostmi programu HotPotatoes, učí se sestavovat testy, cvičení,
anagramy apod. k procvičování učiva. Proškolení vede
paní Ing. Ludmila Brestičová ze SSŠ Brno.
4. Uspořádali jsme dvakrát Den pro rodiče. V květnu přišlo na schůzku asi 14 rodičů ze třiceti pozvaných,
v červnu pouze 7. První schůzka měla informativní charakter, druhá byla individuální.
Proč přišlo tak málo rodičů si nedovedeme vysvětlit.
Pozvali jsme všech 30 rodin. Někteří se omluvili, jiní ne.
Snad se příště dostaví většina.
Realizační tým se schází pravidelně 1x za měsíc a projednává další postup.
Jsme teprve na počátku. Většinu učitelů práce s novými moderními metodami „chytla“ a pustili se do ní s vervou a nadšením. Všichni se stále učíme.
Zapsala: Mgr. Jitka Čermáková
Financováno z prostředků EU a ze státního rozpočtu

Dětský den v tělocvičně
Jana Surovcová

Blížil se konec května a nám nezbylo než řešit, zda udělat dětský den
v termínu, který jsme si předem stanovili a nebo termín přesunout, aby
bylo lepší počasí. Pokud se ale lepšího
počasí vůbec dočkáme. Sešli jsme se
na schůzce a domluvili jsme se, že nebudeme nic odkládat, že to bude líto
nejen dětem, ale mi z toho budeme
mít hlavu jak se říká ,,v pejru“. Náhradní řešení bylo následující:
Dětský den se udělá v hale, děti
se přezují, aby neponičily podlahu
a sportovní dráhy se udělají přes
celou halu. Nachystá se malé občerstvení v baru a bude to v termínu.
Takže v pátek 28.5. po čtvrté hodině najela auta naplněná sportovními pomůckami, sladkostmi, jídlem
a vším možným. Všechno co mělo
ruce se dalo do práce a začalo s pří-
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pravami. V hale pomáhala děvčata z
8. a 9. třídy, která si seskládala sportovní dráhy, připravila si odměnu
a celou dobu zde kralovala. Zatímco se
před tělocvičnou začali scházet rodiče s dětmi, v tělocvičně už bylo téměř
vše hotové. Stanoviště byla v plné
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parádě, v baru byly připravené nápoje, brambůrky, hranolky a také pan
s cukrovou vatou. V 17:00 to všechno
vybuchlo. Při vstupu dostaly děti igelitové pytlíky a balónek a pak už bylo
jen na nich, které z deseti stanovišť si
projdou jako první. Stanoviště byla
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rozmanitá: od jízdy na koloběžce,
přes vožení na kotoučcích, skákání
na trampolíně, válení sudů, skákání
v pytlích, prolézání obručí, vylézání na
žebřiny ke zvonečku, prolézání strachovým tunelem a v neposlední řadě
stanoviště s obličejovými barvami, kde
byla stále pěkná fronta. S akcí nám
hodně pomohla již zmiňovaná děvčata, členové OSR Břežany, paní kuchař-

ka Vyskočilová a paní učitelka Fajmonová. Částečně nás letos podpořila
také paní učitelka Pechalová z 1.třídy.
Zatímco děti plnily pytlíky sladkostmi
a absolvovaly mnohdy husarské kousky,
paní kuchařka smažila hranolky jako
divá, pan cukrář motal vatu na papírové kornouty a rodiče se bavili. Popíjeli
limonádu nebo kafe, zobali brambůrky
a vypadalo to, že jsou všichni vyloženě

spokojení. A my jsme byli také. Vždyť
neodsunout dětský den i v takovém
počasí, se jen tak nevidí. Doufáme, že se
vám naše akce hurá, také líbila a nakonec vám ani nevadilo, že se nekonala na
místním ,,mokrém“ hřišti. Děkujeme
ještě jednou všem pořadatelům, všem
sponzorům za sladké ceny a ostatním,
kteří se na dětském dni jakýmkoliv
způsobem podíleli.

Dětský den v MŠ
Jana Surovcová

Dětský den ve školce jsme zaměřili na dopravní výchovu. Tím, že
máme před školkou novou silnici,
po které během dne neprojede více
než pár aut, nebylo počasí pro náš
dětský den problémem. Říkali jsme
si, že snad nebude pršet. Dětem jsme
napsali na dveře, že den dětí oslavíme jízdou na čemkoliv a čekali jsme
co se bude dít. Že si někdo doveze
čtyřkolku na baterku, to jsme tedy
ani v nejmenším nečekali. Ale stalo
se. Kromě této atrakce jsme zde měli
několik koloběžek, odrážedel, kol
s kolečky i bez nich. Naštěstí nikdo
nedorazil s kolečkovými bruslemi.
Takže jsme během jedné hodiny měli
školku obeskládanou nejrůznějšími
stroji a několik nejvzornějších mělo
dokonce i ochranné přilby. Hned jak
jsme zbaštili svačinku, šli jsme se teple obléknout a hurá před školku. Připravili jsme dětem dráhu s barevnými kužely a několika značkami, jejich
význam jsme si zopakovali a připomněli. Potom už jízdy mohly začít.

30

Děti věděly, že vyjet můžou pouze
na zelenou na semaforu, před značkou dej přednost v jízdě, že se musí
rozhlédnout na obě strany, na značce
stop, že musí zastavit a okolo značky
zákaz vjezdu děti jen projely a vracely se zpátky na start. Tuto jízdu jsme
absolvovali někteří i třikrát a pak už
jsme pospíchali do tříd, kde nám paní
uklízečka připravila sladké a slané
pohoštění a k tomu ještě dort od jed-
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né naší holčičky, která zrovna na den
dětí slavila své 6. narozeniny. Na úplný závěr dopoledne děti dostaly pytlíky se sladkostmi a vyfotily se. Den
dětí jsme završili rozdáváním lístečků
na zmrzlinu, kterou dětem k jejich
svátku darovali pan a paní Žákovi.
Poděkování za dobroty pro děti ve
školce patří mamince od Alexandra,
babičce od Viktorka a mamince od
Honzíka a Vendulky.
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Poděkování sponzorům
Jiřina Vyskočilová

Vedoucí stravování břežanské školní jídelny děkuje touto cestou všem, kdo přispěli sponzorskými dary na stravování.

Jak to bude s dětmi v MŠ od září 2010?
Jana Surovcová

Zápis do mateřské školy proběhl dne 27.4. Zapsat se
do školky přišlo 8 dětí. Vzhledem k tomu, že do školy
odchází 12 dětí, tak nám celkové počty trošku klesnou.
V tuto chvíli je celkový počet dětí přihlášených k 1.9.2010
- 39 dětí. Z toho je 34 dětí přihlášeno na celodenní docház-

Velký Karlov

ku, 1 dítě na polodenní docházku a 4 děti na docházku
5ti denní. Z tohoto počtu je 10 dětí z Mackovic, 7 dětí
z Pravic, 1dítě z Litobratřic, 4děti z Hrušovan , 1 dítě
z Jevišovky, 1 dítě z Dyjákovic a 15 dětí z Břežan. No
nevím, nevím co bude dál s naší hezkou školkou?

Velký Karlov

Velký Karlov

Z jednání zastupitelstva obce
Ing. Bronislav Prudký, starosta obce

Zastupitelé se sešli ke svému jednání v souladu s plánem konání OZ
a to 7.5. a 4.6. vždy od 19,00 hod.
Na květnovém zasedání jsme
mimo jiné projednali a schválili
dohodu s obcí Božice o úhradě neinvestičních nákladů za žáky dojíždějící
z Velkého Karlova, poskytnutí dotace
OS Karlovská chasa.
Jedním ze zásadních bodů bylo
projednání dopadu zavedení IDS pro
dopravní dostupnost občanů naší

obce do města Hrušovany nad Jev.
a informace o postupu příprav na
investici rekonstrukce kotelny a zřízení nových přípojek.
V červnu jsme pak rozhodovali
mimo jiné o komisi pro výběr dodavatele prací na “Rekonstrukci parku“
v k.ú V.Karlov, a „Rekonstrukci a modernizaci centrální kotelny na biomasu a rozšíření rozvodů obce Velký
Karlov“ včetně schválení zadávacích
podmínek, schvalovali podané žádos-

ti o přidělení bytů. Zastupitelstvo dále
projednalo a schválilo návrh směnné
smlouvy s p. Simonyiovou, návrh
smlouvy o bezúplatném pronájmu
kontejnerů na separovaný odpad,
kupní smlouvu k nákupu pozemků
parc. čís. 1050 a 1068 (ležící pod komunikací V.Karlov - Šanov).
V neposlední řadě jsme pak rozhodli o nové pojistné smlouvě, která
řeší změny a současně aktualizuje stávající ceny.

Informace občanům
Ing. Bronislav Prudký

Zastupitelstvo rozhodlo o rozšíření počtu nádob na sběr separovaného
odpadu a současně o zvýšení počtu míst
s umístěním těchto nádob. V současné době již máme v obci čtyři lokality
s celkem 21 ks nádob na separovaný
odpad. Tímto krokem došlo k završení
v pokrytí obce „hnízdy“ s kontejnery
na separovaný odpad a nepočítáme

s dalším rozšiřováním. Jen bych si
dovolil na vás apelovat, že v případě,
že kontejner v blízkosti vašeho bydliště
je plný využijte prosím jiný v jiné části
obce. Z vlastní zkušenosti vím, že nejsou všechny využívány rovnoměrně
a dochází pak při „přetékání“ jedněch,
k malému naplnění jiných.
Nezbývá než si přát, aby stávající

podmínky ke třídění odpadu občané
využívaly a přispívaly tak hmatatelně
k ochraně životního prostředí. Domnívám se, že nejen v této oblasti ochrany
dělá obec více, než některé organizace,
které si životní prostředí daly do názvu.
Na závěr snad ještě jedna prosba
„třiďte odpad, je to normální“ a využívejte

Den dětí na Velkém Karlově
A. Juhaňáková

Den dětí u nás proběhl 30.5.2010.
Bylo špatné počasí, pršelo, a proto
jsme museli být v kulturním domě.
Všeho bylo dostatek. Soutěží
i mlsků, nanuků i párků v rohlíku.
Zároveň mě mrzí, že bylo tak málo
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dětí, ani polovina těch domácích.
Přišlo ale dost dětí z okolních vesnic,
nikomu to nevadilo a doufám, že se
jim u nás líbilo.
Chci poděkovat všem organizacím, sponzorům i Obecním úřadu za

Noviny Niva

příspěvky a věcné ceny.
Za půl roku se doufám sejdeme
zase a bude nás víc. Na Mikuláše
a na rozsvěcování Vánočního stromu
– našeho Karla. Zveme už teď všechny rodiče a děti.
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Ještě jednou IDS
Ing. Bronislav Prudký

Nedá mi to se ještě jednou nezastavit u nově zaváděného „integrovaného dopravního systému“ na Znojemsko a tím i do naší obce.
Já osobně a ani zastupitelé obce se
nechceme smířit a nesmíříme s direktivním rozhodnutím zrušit, ač jediné,
přímé autobusové spojení do Hrušovan n.Jev. Na posledním zasedání OZ
se rozhodlo zastupitelstvo požádat
o pomoc a podporu Mikroregion
Hrušovansko, což jsem neprodleně
učinil na nejbližším zasedání Mikroregionu. Na to pak zaslal předseda Mikroregionu Judr. Nosek dopis na odbor
dopravy krajského úřadu. Současně
jsem já zaslal další již třetí v pořadí na
provozovatele IDS společnost Kordis.
Na základě této iniciativy proběhlo

jednání za účasti vedoucího odboru
dopravy JMK, ředitele spol. Kordis,
předsedy Mikroregionu a mě dne 7.6.
Asi naivně jsem se domníval, že
budeme společně hledat řešení vyhovující občanům naší obce a možnosti
jak stávající linku zachovat. Bohužel
musím konstatovat své zklamání
z tohoto jednání, protože místo očekávaného jsme s p. předsedou slyšeli
jen snůšku argumentů a pseudoargumentů, proč to nejde, jak moc se
musí doplácet na dopravní obslužnost naší obce vůči průměru kraje,
jak je málo využívána zmiňovaná
linka apod. Naše argumenty a připomínky nebyly brány v potaz ač jsem
přesvědčen, že vycházely ze znalosti
místních podmínek a hlavně potřeb

občanů. „Vážení pánové, ne všechny
Vaše rozhodnutí z centra a od stolu
jsou správná“!!
Závěr z jednání je bohužel ten, že
od 1.7.2010 nebude již do Hrušovan
n.Jev. přímé spojení, ale bohužel jen
zdlouhavé nepohodlné a dražší tak
jak jsem jej popsal minule. Naopak
bude např.nově jezdit spoj. Č.33 ve
22,36 ze Znojma o němž jsem osobně přesvědčen, že bude mnohem více
ztrátový než výše zmiňovaný. (Mimo
jiné pro dokreslení mi na tento argument bylo řečeno, že pokud se mi
tento spoj nelíbí může končit v Dyjákovicích). Co dodat?! Snad jen to, že
ani po 1.7. svět nekončí tak jak nebude končit naše snaha o obnovení spojení do Hrušovan n.Jev.

Informace k dopravní obslužnosti

Schůzky karlovských seniorek

Ing. Bronislav Prudký

A. Juhaňáková

Podle sdělení představitelů kraje a spol. Kordis budou všichni občané
o změnách v dopravě s dostatečným předstihem informováni formou tištěných materiálů do každé domácnosti. Předpokládám, že se tak i stane zvlášť,
když musí každá obec na tuto kampaň „dobrovolně“ přispívat ze svého rozpočtu nemalou částkou. Přesto pokud budete potřebovat jakékoliv informace
o dopravě a budeme je mít k dispozici rádi vám je poskytneme a jistě zdarma.
Ptejte se nás.
Jako úlitbu jsme pro část občanů obdrželi „volné“ jízdenky na první čtyři dny
po zavedení IDS. Tato jízdenka je čtenářům novin Niva vložena uvnitř výtisku.
Tak šťastnou cestu!!

Chci se podělit o své dojmy z našich sezení seniorek.Probíhají každých 14 dní a stále je o čem se bavit.
I když nás už dvě opustily, což nás
moc mrzí, ale co se dá dělat, nemůžeme nikoho nutit, není to povinné.
Ale práce neuteče, počká. Pořád nás
je dost, abychom se scházely a oslavovaly naše narozeniny.
Zveme Vás další mezi nás !!!

Krásný den přejí mažoretky!
Vaše mažoretky

Opět jsme tu, abychom Vám přiblížily, co všechno jsme za uplynulý měsíc stihly. Především to byla krásná vystoupení, kterých bylo v tomto měsíci
poměrně dost. Začalo to vystoupením
dne 1.5.2010 v Hraběticích, při příležitosti otevření nové cyklostezky, která
vede z Brna do Vídně. Dne 8.5.2010
jsme vystupovaly důchodcům v Pravicích a následující den, tedy 9.5.2010 ve
Velkém Karlově na dni matek. Především jsme se ale připravovaly na postupovou soutěž, která nás čekala dne
16.5.2010 v Moravské Nové Vsi.
Odjížděly jsme v neděli téhož dne
v 6 hodin ráno. Autobusem nás cel-
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kem jelo 34, z toho 11 rodičů a také
naše trenérka. Ostatní rodiče nás
přijeli podpořit a fandit nám v odpoledních hodinách až při samotném
vystoupení. Na místo jsme dojely o
půl osmé ráno a domů jsme přijely o
půl sedmé večer. Z důvodu špatného
počasí probíhala soutěž v hale místní
sokolovny. Soutěž začala o půl deváté
a zahajovalo ji sólo formace mažoretek
(děti, kadetky, juniorky a seniorky).
Dále následovaly série sestav mini mix
mažoretky již zmíněných kategoriích.
Samotná soutěž, respektive její slavnostní zahájení začalo ve 13:30 hod přivítáním starostkou města, která nejprve
přivítala porotu skládající se z 15 členů.
Porota především posuzovala choreografii, pochod, pohybové formace,
vizáž a celkový dojem. Za všechny tyto
vlastnosti získávaly mažoretky cenné
body. Opět se začínalo od kadetek, přes
juniorky a seniorky. My jsme soutěžily
ve skupině junior. Nejprve v pódiové
formaci (sestava) a poté následovalo
trio, které se skládalo z tří soutěžících
děvčat. I když jsme se velmi snažily

a za pódiovou formaci jsme obdržely
celkem 57 bodů z celkových 65 možných stačilo to pouze na 7.místo, ale
ani toto nás neodradilo a budeme se
i nadále snažit na jiných, také tak příjemných soutěžích o minimálně stejný,
ale raději ještě lepší výsledek. Organizace soutěže byla velmi dobrá a i přes
nepřízeň počasí přišel velký počet diváků, kteří fandili a podporovali mažoretky při jejich vystoupeních a proto
i atmosféra na této soutěži byla výborná! Z této soutěže jsme si přivezly
spoustu krásných zážitků, rad a nových
zkušeností.

V tomto měsíci nás čekají ještě tato
vystoupení. 11.6.2010 v Břežanech,
na zámku Emin, 18.6.2010 v Jaroslavicích důchodcům a 7.8.2010 v Hrušovanech nad Jevišovkou u příležitosti hrušovanských slavností. Čeká nás
také další soutěž, která se uskuteční
dne 18.9.2010 v Ivančicích. Na všechny tyto akce Vás velmi srdečně zveme
a byly bychom velice rády, kdybyste
nás přijeli podpořit!
Touto cestou bychom také rády
poděkovaly sponzorům, příznivcům,
zúčastněným rodičům a všem těm,
kteří nás přišli podpořit.

„ČARODKY“
Dana Chmelová

Tak jako každý rok proběhlo posledního dubna už tradiční pálení čarodějnic. Díky zdatným členům naší TJ byla
postavena tradiční „Májka“ a postavena velká vatra, která byla po posledním soudu čarodějnic zapálena. Kolegyně
čarodějnice se sešly v hojném počtu s dobrou náladou s vyleštěnými koštaty a potřebnými doplňky. Proletěly vesnicí,
dolétly na hřiště kde proběhl rej a již zmiňovaný poslední soud. Po celou akci bylo zajištěno výborné čarodějnické občerstvení. Děkujeme všem za účast a vytvoření dobré nálady.
„SLETU ZDAR“

Den matek
Dana Chmelová

V neděli 9. května 2010 se uskutečnilo vystoupení dětí uspořádané
ke Dni matek. Vystoupení otevřely
Karlovské mažoretky pod vedením p
Jany Zifčákové. Mimo jiné předvedly
i svoji soutěžní sestavu v nových kostýmech.
Po jejich krásném vystoupení se
představily děti z mateřské školky,
které přednesly básničky a zazpívaly písničky pod vedením p učitelky
B.Topolčanové.
Dále se nám předvedly roztleskávačky a děvčata zatančila taneček
s deštníky. Nakonec hromadně zazpí-
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valy písničku.
Děti svým vystoupením poděkovaly maminkám za lásku, kterou jim
dávají a popřály jim mnoho zdraví,
radosti, síly, lásky a pohody v kruhu
těch, které mají tak rády. Pro všechny byla přichystaná květina, kterou
osobně předal každé mamince p. starosta. Maminky a babičky dostaly od
dětí ten nejkrásnější dárek.
Všem přítomný se vysoupení líbilo a odcházeli s pocitem pěkně prožitého odpoledne. Celým pořadem
provázela sl. Hanka Hovorková.

Dětský den zpestřili hasiči

POZVÁNKA NA KARLOVSKÉ HODY 2010

Dana Chmelová

Dana Chmelová

V neděli 30.května se v kulturním
domě sešel slušný počet dětí, které zde
v průběhu deštivého odpoledne oslavily svůj svátek. Děti se mohly například
projít na chůdách, vystřelit si ze vzduchovky a zůčastnit se různých soutěží.
Kolem třetí hodiny přijeli dobrovolní
hasiči z Dyjákovic, aby předvedli svou
techniku. Děti měly možnost prohlédnout si hasičský vůz a práci s hadicí.
U každé soutěže čekala nějaká ta
dobrůtka nebo malý dáreček, takže
málokdo odešel s prázdnou.
Doufáme, že se děti bavily a těšíme se na další „Dětský den“.
AHOJ za rok

Vážení spoluobčané,
občanské sdružení Karlovská chasa si dovoluje Vás pozvat na Karlovské
hody, které se budou konat dne 14.srpna 2010
Něco o programu:
9.30 hod. - požehnání od pana faráře pod májkou
10.00 hod. - předání práva
10.30 hod. - průvod krojované chasy po vesnici v doprovodu Krojované hudby
Brno
14.00 hod. - tanec a zpěv pod májkou,fotbalové utkání
20.00 hod. - zahájení taneční zábavy krojovaným tancem malých i velkých,
k tanci a poslechu bude doprovázet skupina „Kolovrat“a „DJ
Martin“
24.00 hod. - překvapení večera
Po celý den bude zajištěno občerstvení a program zpestří bohatá tombola.

Historie obce
Ing. Bronislav Prudký

Tak jak jsem se v minulém čísle pokusil otevřít novou
rubriku s názvem „historie obce“ tak i v tomto pokračuji
v prezentaci historických fotografii v konfrontaci se současností. Dobový snímek je tentokrát ze soukromého alba
pana Josefa Třetiny, kterému tímto děkuji za jeho zapůjčení a opětovně se obracím na všechny, kteří vlastní jakýko-

liv starší (cca 20let a více) snímek obce o jeho zapůjčení,
věřím, že si najdete chvíli času a prohlédnete svá domácí
alba a jistě nějakou dobovou fotografii najdete.

Pohled na ulici „u hříště“ kdysi

a dnes
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Meteorologické pozorování se záznamy z Velkého Karlova
připravil C.Špalek

Teploty
PĜehled o zimních teplotách – hlavní þásti topné sezóny
zima - 01 / 02
mČsíc

zima - 02 / 03

prĤmČr. den. teplota

zima - 03 / 04

prĤmČr. den. teplota

nejnižší

nejvyš.

nejnižší

nejvyš.

listopad

-0,6

10,7

3,9

0,5

16,4

7,8

prosinec

-14,6

4,4

-1,4

-7,6

8,4

-9,7

11,2

1,5

-8,3

7,3

leden

Ø

zima - 04 / 05

prĤmČr. den. teplota
Ø

nejnižší nejvyš.
2,2

12,7

-0,6

-6,0

0

-11,8

zima - 05 / 06

prĤmČr. den. teplota

Ø

nejnižší nejvyš.

prĤmČr. den. teplota

Ø

nejnižší

nejvyš.

1,9

11,8

2,4

-4,8

5,4

1,1

2,3

-14,0

3,2

-4,4

7,2

-1,1

14,2

5,7

8,4

1,6

-4,4

6,9

4,4

-1,4

-3,0

7,4

Ø
5,2

únor

2,2

12,2

6,2

-5,4

2,4

-1

-5,9

11,0

2,2

-8,1

5,7

0,7

-10,8

3,7

-0,5

bĜezen

1,8

10,8

7,0

0,0

14,2

5,9

-2,5

14,4

5,0

-5,3

14,1

4,0

-6,2

18,7

3,2

zima

3,4

2,3

zima – 06 / 07
mČsíc

zima - 07 / 08

prĤmČr. den. teplota
nejnižší

2,9

nejvyš.

zima - 08 / 09

prĤmČr. den. teplota
Ø

nejvyš.

zima - 09 / 10

prĤmČr. den. teplota

prĤmČr. den. teplota

nejnižší

nejvyš.

nejnižší

nejvyš.

-0,9

12,5

8,4

-1,5

12,7

4,1

0,5

15,7

8,2

1,4

11,9

7,4

prosinec

-3,0

10,4

4,4

-2,8

9,7

2,0

-4,7

8,3

3,6

-10,9

9,6

1,6

leden

-5,2

11,5

5,4

-2,4

11,4

3,8

-10,9

3,7

-1,2

-13,9

4,7

-2,1

únor

3,0

9,0

5,6

-3,4

11,4

7,3

-2,6

10,4

2,1

-3,9

8,0

1,1

bĜezen

1,3

12,1

7,9

1,5

12,2

6,6

1,6

13,9

9,7

3,0

14,1

6,6

6,3

Ø

0,9

listopad

zima

nejnižší

3,0

Ø

4,8

3,9

Ø

2,9

PĜehled roþních teplot
PrĤmČrná teplota celoroþní
Nejnižší nebo naopak nejvyšší absolutnČ dosažená teplota v uvedený den
rok 2001

rok 2002

Ø roþ. tep.

rok 2003

10,7

absol. tep.
dne

11,6

34,9

-13,9

33,6

-15,6

36

14. XII.

15. VII.

14. I.

23. VI.

12. I.

13. VIII.

rok 2004

rok 2005

Ø roþ. tep.

rok 2006

10,7

absol. tep.
dne

9,5

-13,6

10,7

11,3

-14,8

30,6

-11,1

34,2

-17,2

35,2

6. I.

20. VII.

28.II.

29.VII.

24.I.

20.VII.

rok 2007

rok 2008

Ø roþ. tep.

rok 2009

12,3

12,7

11,9

absol. tep.

-8,7

35,0

-7,1

35,5

-15,1

34,1

dne

26.I.

16.VII.

29.XII.

22.VI

21.XII..

2.VIII.

DešĢové srážky
MČsíþní dešĢové srážky v mm 2001 až 2009
r/m

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII. VIII.

IX.

X.

XI.

XII. celk.

2001

12

7,5

51

44,5

80

38,5

57

51,5

125

9

12

20

508

2002

2

10

38,5

58

17,5

123

71

184

75

75

56

22

732

2003

28

2

13

28

83

44

54

32

51

55

27

39

456

2004

59

33

71

27

46

161

40

27,5

52,5

57,5

35

13

623

2005

24

68,5

8

59

109

41

104

107

74

11

18,5

53

677

2006

36

36,5

88

62,5

65

120

6

159

6

15

15

14

623

2007

35

39

72

0

35

61

53,5

30,5

138

43

44

29

580

2008

23

12

36

30,5

46

42

71

51

45

21

29

30

437

2009

13

42

74

6

46,5

101

101

40

25

19

50

33

551

V množství dešĢových srážek jsou zahrnuty srážky snČhové v pomČru 1 cm snČhu 0,7 mm deštČ + - 30%
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
ve dnech 28.5. – 29.5.2010 v obci Velký Karlov
Volební účast: Z 347 zapsaných voličů volilo 155, to je volební účast 44,47 %
Výsledek hlasování:
Pořadí Strana
Platné hlasy %
1. Česká strana sociálně demokratická
47 30,71
2. Komunistická strana Čech a Moravy
28 18,30
3. Věci veřejné
22 14,37
4. Občanská demokratická strana
14 9,15
5. TOP 09
10 6,53
6. Křesťanská demokratická unie-Čs. str. lid. 8 5,22
7. Suverenita- blok Jany Bobošíkové
7 4,57
8. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
5 3,26
9. Strana zelených
4 2,61
10. Moravané
4 2,61
11. Česká pirátská strana
3 1,96
12. Volte pravý blok www,cibulka.net
1 0,65

Mackovice Mackovice

Mackovice

Volební komise pro letošní
volby tvořily samé ženy

Mackovice Mackovice

Dětský den v Mackovicích
Marie a Martina Hoffovi

V neděli 6. 6. 2010 ve 14 hodin se
u nás na hřišti, uskutečnil tolik očekávaný den dětí. Po deštivých dnech
se na nás konečně usmálo sluníčko
a byl nádherný letní den, který si
všichni náležitě užili. Veselá hudba
se nesla do daleka a už z dálky svítil
žlutý skákací hrad, na kterém se děti
s chutí vydováděly. Před představením v podání místní skupiny „Komedianti na káře“. Proběhlo malování,
nasazování škrabošek, takže se kolem
nás proháněli nejdrsnější kočičky
pejsci, broučci, motýlci a další zvířátka. Poté se děti usadily pohodlně
do trávy a napjatě sledovaly pohádku
o princezničce Krasavě a to, že se jim
líbila bylo znát na potlesku. Po skončení se děti rozutekly k jednotlivým
soutěžím, které jsme pro ně připravili
– skákání s míčem, shazování plechovek, slalom, jako vždy měla úspěch
střelba ze vzduchovky u těch starších
a u malých bylo velkou zábavou prolézání tunelem. Za každou disciplínu dostali všichni sladkou odměnu.
Velkou radost měly děti z hasičského
auta, s kterým přijeli na hřiště místní
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hasiči za hlasitého houkání. Roztáhli
hadice a každý si mohl sám vyzkoušet sílu při zásahu. A protože bylo
opravdu teplo, tak hadice sloužila
i k osvěžení. Z některých dětí se stali
hastrmani a po takové bitvě je hlad,
tak hurá opékat špekáčky k ohni, na
zapití limonáda, nanuky do ruky, do
druhé melouna, do kapes bonbony
a nakonec dostaly všechny děti památeční diplom za účast a mackovské
děti navíc tašky s dárky. A odměnou
úplně pro všechny byla jízda hasičským autem kolem hřiště s houkáním.
Byla to nádhera sledovat je, s jakou
radostí a pýchou tam seděly. Není nic
krásnějšího, jak vidět ty šťastné, rozesmáté a spokojené tvářičky. Doufáme,
že se jim ten jejich den líbil a jestli se
našel nějaký nespokojenec, tak nás to
mrzí, snažili jsme se všichni a proto
bychom chtěli ještě jednou poděkovat
obecnímu úřadu v Makovicích, místním hasičům, všem rodičům a dětem
za pomoc při soutěžích, sponzorům
za příspěvky, „komediantům na káře“
za bezplatné vystoupení – no prostě
všem, kdo se na přípravě dětského
dne podíleli. Děkujeme.
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Mackovičtí hasiči
Marie a Martina Hoffovi

15. 5. 2010 se zúčastnili naši hasiči okrskové soutěže v požárním sportu v Pravicích. Přes velkou snahu skončili na
šestém místě. Zato v druhé soutěži hasičském útoku DSO Niva se jim dařilo již lépe. Bylo z toho již hezké druhé místo. To
vůbec nevadí, že jste nevyhráli, ale zúčastnili jste se, a dali to toho své srdíčko a to je důležité. Jste dobří. Děkujeme
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Jak cestovat od 1.7.2010 v IDS
Zdeněk Bobok, jednatel společnosti BDS

Vážení cestující, od 1. července
2010 bude zahájen integrovaný dopravní systém JMK, který se dotkne
v plné míře i našich obcí, proto bych
chtěl apelovat na to, aby každý občan
si důkladně přečetl noviny, které obdržel od JMK.

40

Nejdůležitější v těchto novinách je
poslední stránka, „Jak a jakou koupit
jízdenku“.
Dále uprostřed těchto novin najdete pamětní jízdenku, kterou si vystřihnete a s tou můžete od 1.7 do 4.7.
2010 cestovat bez zaplacení. Jízdenka
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platí pouze v den na ní vyznačený označovačem. Bez označení je neplatná.
Toto je kolektiv řidičů Břežanské
dopravní společnosti, který vás bude
provázet integrovaným dopravním
systémem. Doufáme, že s našimi
službami budete spokojeni.
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Nově otevřený obchod se stavebním materiálem v Čejkovicích.
Zahájení provozu 1.7.2010
Nabízí širokou škálu
stavebního materiálu a nářadí.
Materiál, který není skladem zajistíme
v krátkém časovém úseku.
Možnost dopravy materiálu na místo.
Po dohodě nabízíme drobné
stavební práce.
Kontakt: tel.:515 277 028
fax: 515 277 029
e-mail: info@stavebninycek.cz

Restaurace U Želvy v Čejkovicích
Denní meny za 60,- Kč
Speciality, Pizza, Kopečková zmrzlina
Restaurace nabízí:
Firemní školení s možností využití dataprojekce
Firemní večírky s rautovým občerstvením –
možnost grilování selete
s využitím samostatného baru
svatby, narozeniny, křtiny, slavnostní obědy
Ubytování zajistíme po dohodě
Kontakt: tel: 515 277 030
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Policie varuje
Pozvánka
Zveme Vás na pĜednášku
poradce fa. M i s s i v a spol. s. r. o.,
která se zabývá výrobou
ekologických produktĤ.
PĜednáška se bude konat
17.7.2010 ve 14 hodin
v zasedací místnosti
na hĜišti.
Váš zájem bude ocenČn
ukázkou produktĤ.

Policie ČR, obvodní oddělení Hrušovany nad Jevišovkou,
upozorňuje občany naší obce na skutečnost, že opět dochází ke krádežím finančních prostředků a šperků z rodinných
domů, kdy v okolí domů se pohybují osoby, vykazující znaky
romského etnika.
Pachatelé páchají trestnou činnost v denních hodinách,
využívají toho, že v domech jsou buď děti nebo starší spoluobčané. Pohybují se ve skupinách a vždy nejméně jedna
z osob odláká pozornost obyvatele domu a ostatní dům prohledávají.
Upozorňujeme občany, že je především v jejich zájmu,
aby si vstupy do svých obydlí řádně zamykali i v denní době
a nepouštěli do svých domovů cizí osoby.
V případě výskytu podezřelých osob v obci volejte ihned
na Obecní úřad nebo na linku 158.

Prodej syrového kravského mléka ze dvora
(mléčný automat)
Božice, farma Klíčovi
každý den od 7:00 do 17:00 hodin
cena 1 l plnotučného mléka je 15 Kč.
automat nevydává lahve a nevrací mince
Informace: tel.: 607 984 937
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DoplĖovaþka s tajenkou: Je to marnost a hrozná vČc:
ukazovat zuby

zdi

polední jídla

svČtová strana

lední sport

hodnČ

þásti atomĤ

B

jedlá houba

divadelní závČs

povídat

ýeská republika

loupit

nevidomá

dolovat

Ž

domácí odČv

Ž

nenasytná

znaþka traktoru

skákavý cizopasník

to i ono

lihovina ze žita

ponurý

mládČ konČ

synové dcery

septiky

koĜenová zelenina

Lojza

starý chlap

pentle

ocasy

závar do polévky

vysetí

V

bodavý hmyz

slap

Z

úplnČ

snížení ceny

P

hudební dílo

drahý kov

haluz

olizovat

uctívati

velký ještČr

þerpadlo

písþitá oblast

kovový prvek -Zn

þást dne

minulého dne

Honzík

prasata

mládČ psa

data

provdaná

bratr

JOKER

þást nože

odplata za vinu

jedovatý had

pádlo

vylovení

horník
slepice krocana
divoká
hrad ve Štramberku
italská sopka
svČtová strana

Tajenka z minulého þísla:
Zármutek si k srdci nepĜipouštČj a všechny potíže drž si od tČla.
Ceny si vyzvednČte v infocentru Božice. Výherci z minulého þísla:
Marie ýermáková,Borotice,, Jan Gambas,BĜežany ,, Alena Suchánková, Božice
BlahopĜejeme a pĜejeme Vám všem zábavné luštČní naší další doplĖovaþky.
Tajenku zašlete na e-mail: info@infoniva.cz
nebo nahlašte v infocentru - knihovna Božice, tel.: 515 257 010
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