Vydává Dobrovolný svazek obcí NIVA

Číslo 4/2010

BOŽICE
V
O
L
R
A
BOROTICE B
K
Ý
ŘEŽANY ČEJKOVICE MACKOVICE PRAVICE VELK
Divý mak
Lahi

Keď myšlienky trápia a smútok sa o mňa pokúša,
divému maku, zdá sa, podobná je ľudská duša.
Jar odchádza – leto sa o slovo hlási,
mak divý polia i lúky odieva do farebnej krásy.
Sťa z motýlich krídiel má lupeňov plášť,
nežne ho pohladí vánok, omyje dážď.
Je krásny, na lúkach i na obraze,
odtrhnutý však vädne v rukách i vo váze.
Azda je mnoho kvetín honosnejších než mak z poľa,
no práve on ma k úvaham o bytí volá.
Ľudská duša sa možno tomu kvetu podobá,
že ako jeho kalich je krechká nádoba.
Neikedy stačí nešetrný dotyk malý,
kvet vädne, človek sa umára v žiali.
Nejeden bádateľ ľudského ducha riekol svoje Heureka,
v domení, že odhalil podstatu bytia človeka.
Žiaľ, isté je len, že človek je tvor jediný,
ktorý ničí plody svojho ducha a šliape kvetiny!
A tak naďalej počuť povesti a šíria sa chýry,
že tam na poli sa za konanie človeka divý mak červenie a pýri.
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Božice Borotice Břežany Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov
Rozšíření služeb BDS
Zdeněk Bobok, jednatel společnosti

Břežanská dopravní společnost
s.r.o. má ve svém podnikatelském
programu mimo autobusovou dopravu i jiné aktivity. Jednou z nich je také
odstraňování odpadních vod.
Naším novým zájmem je také

pomáhat v dosahu našich obcí obyvatelům s pořizováním vodovodních
a hlavně kanalizačních přípojek.
Pokud bude o tuto službu širší zájem, bude založena skupina
odborníků vybavených mechanizací

a materiálem, která by tyto přípojky
prováděla tzv. na klíč.
Informace na tel:
515 257 102
737 260 971

VLAŠTOVKA
Ing. Rudolf Žilík

Vlaštovka je velmi sympatický
ptáček. Když chodíme po venku švitoří nám nad hlavami celé léto. Když
nám však vletí někam, kam nemá,
nemáme z toho velkou radost.
Jednou vlétla jedna vlaštovka otevřenými dveřmi do kostela. A moc
rádi jsme ji tam neviděli. Zanechávala
totiž po sobě nepěkné stopy. A kdyby
se ji nepodařilo brzy vyhnat, za pár
dní by zahynula hladem.
Když jsem se ji pokoušel vyhnat,
vzal jsem dlouhý smeták a začal ji
nahánět. Bylo to marné, vrhala se sice
za světlem ale stále narážela do oken,
otevřené dveře však nenašla. Podařilo se mi ji chytit až třetí den, když už
byla zesláblá. Vypadalo to, že se hýbe
z posledních sil. Vzal jsem ji do dlaní
a pevně držel, aby se nevysmekla dřív
než ji vynesu z kostela ven. Když jsem
venku otevřel dlaně, pobízet jsem
ji nijak nemusel. Radostně vyletěla
a opět se zase mohla těšit z toužebné
svobody.
Kdyby dovedla mluvit, vyprávěla
by tento příběh docela jinak. Líčila by, jak se dostala do pasti, ze které nebylo úniku. A jak ji trápil hlad

a především hrozná stvůra, která po
ní sahala dlouhým chapadlem, … jak
se nakonec zesláblá ocitla v jejích spárech, ze kterých se jí v poslední chvíli
podařilo uniknout.
Vlaštovka ani žádné jiné stvoření nižší než člověk (v řádu stvoření)
nemůže chápat, že hrůza, kterou prožila, byla jedinou cestou k její záchraně. Ale člověk - ten by měl vidět víc,
než jen povrch věcí a událostí. Nevolí Bůh k naší záchraně někdy cestu,
kterou my chápeme jako neštěstí?
Nemusíme přitom myslet hned na
smrtelnou hrůzu.
Z životopisů
svatých známe
příhody, vlastně
zcela obyčejné
„trapasy“, které se
staly tím posledním impulsem
k
nastoupení nové cesty
v jejich životě.
Tak např. začínající
advokát
Alfons z Liguori
(1689-1787; sva-

tořečen 1839) vlastní nepozorností prohraje klientovi mnoho peněz.
Nastrojený švihák Petr Gonzales
(1190-1246, blahořečen 1741) se
předvádí divákům a kůň ho shodí
do bláta ... . Nenašli bychom i my ve
svém životě něco podobného? Člověk
by se kolikrát nejraději neviděl, myslí, že je všemu konec, a zatím možná
něco velkého právě začíná ... .
Nikdy nevěšme hlavu a ani nad
sebou (či nad druhými) nelámejme hůl! Mohli bychom totiž nejvíce
uškodit právě sobě.
Text: Cyrilometodějský kalendář

Život sv. Augustina a sv. Moniky
Ing. Rudolf Žilík

Koncem srpna, 27. srpna, si opět
po roce připomeneme v církevním
kalendáři svatou Moniku a den poté
také jejího staršího syna, velikána
starověkého křesťanského západního
světa - sv. Augustina. Je známo o sv.
Monice, že to byla žena velmi zbožná a že se vytrvale modlila se za své
nejbližší. Za svého syna Augustina
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nejdéle - 19 let. „Proč?“ si přiblížíme
v jejich stručných životopisech.
Sv. Monika se narodila v roce 331
či 332 v křesťanské rodině v Tagaste
v Numidii (dnešní Souk Ahras
v severovýchodním Alžírsku). Provdala se za pohanského muže Patricia
a měla s ním dva syny a dceru. Svou
mírností a trpělivostí dosáhla toho,
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že její muž rok před svou smrtí přijal
křest (370).
Její starší syn Augustin se narodil
roku 354 taktéž v Tagaste. Byl velmi
nadaný, vynikal hloubkou ducha,
v mládí očekával světlo od filosofie,
stal se stoupencem manicheismu.
Žil však zcela bezuzdným životem,
užíval si naprosto všeho, co tehdej-
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ší pohanský svět nabízel. A to ať šlo
o věci tělesné nebo duchovní. Sám
velmi podléhal nespoutané smyslnosti. Mnoho let žil nevázaně s dívkou,
se kterou měl později syna Adeodata.
Byl velmi ctižádostivý a velmi toužil
po slávě, uznání a kariéře.
Když odešel (383) jako učitel řečnictví do Říma a odtud do Milána,
vydala se za ním i jeho matka, aby mu
byla stále na blízku a vyprošovala pro
něj milost obrácení. Augustin pomalu
ale jistě začal vnímat pravdu a pomíjivost světských hodnot, po kterých
přestával prahnout. Po velmi vlivném setkání se svatým Ambrožem se
konečně dostává skrze Písmo svatému k celé pravdě o sobě, Bohu a Jeho
stvoření, kterou vlastně tolik hledal
a po které v posledku tolik toužil.
24. dubna 387 přijal křest spolu se
svým nemanželským synem Adeodatem a přítelem Alypiem (pozdějším
biskupem vTagaste). Pro jeho matku
sv. Moniku to byl nejradostnější okamžik jejího života. Zakrátko potom
(na podzim 387) sv. Monika umírá
v přímořské Ostii, kde čekala se synem
na loď, která je měla odvézt zpátky
Afriky. V Ostii byla také pohřbena.
(V 15. století byly její ostatky přeneseny do Říma a uloženy v kostele zasvěceném dnes svatému Augustinovi).
Augustin po návratu do Tagaste vybudoval se svými přáteli jakýsi

druh řeholní obce (388-391). V tomto období umírá jeho syn Adeodatus.
Neúnavně studuje písmo svaté i jiné
teologické disciplíny. V městě Hippo
(dnešní Annaba) přijal z rukou biskupa Valeriána (z části proti své vůli)
kněžské svěcení (391). Stal se velmi
dobrým kazatelem. Svým kázáním
dokázal zaujmout, oslovit a dávat
„světlo“ davům lidí a přes to, že jeho
mnohdy kázal více než dlouhá. Jeho
kázání byla jadrná, trefná a plná světla. Roku 395 se stává dokonce biskupem. Své biskupské sídlo proměnil
v klášter s „augustiniánskou“ řeholí:
ideálem tohoto způsobu života se
stala apoštolská činnost a vše bylo
podřízeno požadavkům pastorační
služby. Zemřel 28. srpna 430 v Hippo.
Jeho ostatky byly přeneseny nejprve
na Sardinii a později (v 8. století) do
katedrály v severoitalské Pavii.
Za svého relativně krátkého
duchovního života napsal spoustu
děl, mnohých i pro dnešní pro teologii velmi velmi významných ba
přímo nepostradatelných. Zachovalo
se nám 113 spisů, mezi nimi některé
pozoruhodně objemné, 218 dopisů
a více než 500 kázání.
Jako každého jiného svatého
můžeme i sv. Augustina bezpečně
rozpoznat podle jeho atributu. Může
jím být anděl, biskup, dítě Ježíšek,
lžíce, mušle, orel, srdce nebo šíp.
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Ale asi nejčastěji jej vídáme s hořícím srdce v ruce. Je to asi proto, jako
by měl Augustin lidem každé doby
opakovat: „neposedné je lidské srdce, dokud nespočine v Tobě, Bože.“
(Tím není myšlena tělesná smrt člověka.) Takového jej také nalezneme
i našem božickém kostele, vpravo
od hl. oltáře. Vlevo najdeme sochu
sv. Norberta. Farnost Božice byla
totiž do roku 1784 v premonstrátské
duchovní správě. (Budova fary byla
postavena Premonstráty z Louckého
kláštera ve Znojmě.) A všude, kam
přijdeme i dnes k Premonstrátům,
najdeme tyto dva významné světce.
Sv. Norbert je totiž zakladatelem řádu
a sv. Augustina proto, že sv. Norbert
nedal žádná nová pravidla pro řeholní život komunity bratří, ale převzal
je právě od sv. Augustina.
Co říci závěrem? Napadá mě říct
jediné. Také z vlastní zkušenosti vím,
že vpravdě je „neposedné lidské srdce, dokud nespočine v Bohu,“ dokud
nežije s Bohem. A ve světle této zkušenosti, a zkušenosti desetitisíce
desetitisíců, jak praví Písmo svaté, si
dovolím položit otázku: Nechceš i ty,
milý čtenáři, už nežít s neposedným
srdcem, bez Boha?
Text: Liturgie hodin IV.,
text upraven,
foto: viz. portál www.augustiniani.cz
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Usnesení 24. zasedání Zastupitelstva obce Božice, konaného dne 15. července
Ing. Miroslav Klíč, starosta obce

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu starosty o jednání Rady
obce od posledního zasedání ZO
2. Výsledek výběrového řízení na
zateplení ZŠ a I.MŠ
3. Stručný výklad zákona č. 491/2001
Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na
pozemky p.č. GP 5865, GP 6121
v katastrálním území Božice
s E-ON Distribuce a.s.
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2. Smlouvu o zřízení práva odpo- 5. Převedení zlepšeného hospodářvídajícího věcnému břemenu na
ského výsledku Služeb Božice, přípozemky p.č. 860/15, 860/40, PK
spěvkové organizace za rok 2009 ve
119/1, PK 860/1 v katastrálním
výši 780.546,78 Kč do rezervního
území České Křídlovice s E-ON
fondu organizace.
Distribuce a.s.
6. Podle zákona č. 491/2001 Sb. o vol3. Rozpočtové opatření č. 2/2010
bách do zastupitelstev obcí a záko4. Hospodářský výsledek Služeb Božice,
na č. 128/2000 Sb. o obcích, zastupříspěvkové organizace za rok 2009:
pitelstvo obce Božice stanovuje
výnosy celkem
7.649.488,16 Kč
15 členů zastupitelstva pro nastávanáklady celkem
6.676.341,38 Kč
jící volební období 2010 – 2014.
hospodářský výsledek po zdanění
780.546,78 Kč
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3 otázky místostarostovi
Redakční rada

1. Byl jste 16 let ve funkci starosty a 4 roky místostarosta. Jaké pocity máte z této životní zkušenosti?
Z historického hlediska 20 let je
číslo pomíjivé. Podíváme-li se na tuto
otázku z pohledu dvou desetiletí, je to
období už vypovídající. Zvláště, když
se mění společenské poměry. A tak se
vraťme trochu do historie.
Po sametové revoluci v roce 1989
se změnilo především politické prostředí, otevírající ekonomické a podnikatelské aktivity. Mění se způsob
myšlení lidí i charakter života na vesnici.

Do vedení obce přichází lidé
navrženi politickými stranami. Mění
se zákony, mění se charakter a způsob
samosprávy. Soutěž politických stran,
uskupení nezávislých kandidátů
a volební programy přinášejí do
obecních orgánů nové aktivity a způsob rozhodování.
Nové ekonomické zákonitosti se
obcí nevyhýbají, ba naopak. Obecní
zastupitelstvo a obec vystupuje jako
samostatný správní celek. Myslím, že
jsme po celou dobu 20 let měli zastupitele přemýšlivé, pracovité a zodpovědné. A to bylo dobře. Odrazilo se
to na rozvoji vesnice, vzhledu obce
a životních podmínkách lidí.
Byly zpracovány rozvojové programy jednotlivých oblastí, které se
dosud uplatňují v rozpočtech obce
v jednotlivých letech.
Územní plán obce vytvořil podmínky pro rozvoj bydlení, výstavbu
bytových domů a hlavně výstavbu
rodinných domků na obecních parcelách.
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V souladu s tím byly zpracovány
průmyslové zóny pro rozvoj podnikání. Získali jsme bezúplatně areál
bývalé posádky, kde je dnes 26 bytů
a provozovna Břežanské dopravní
společnosti. Stali jsme se členy Dobrovolného svazku 7 obcí NIVA. Zapojili jsme se i do dalších sdružení obcí,
kde jsme aktivními členy.
2. Ve Vašich představách byly
jistě nějaké cíle, kterých chce člověk
dosáhnout. Jak by jste to vyjádřil?
Na tuto otázku bych použil
2 podmínky, které jsou zásadní pro
dosažení cíle.
Jako první, spíše sociologická
podmínka spokojenosti občana je,
mít dobré, životní prostředí. To je,
mít vůbec zájem na vesnici žít. Privatizací statku Oseva jsme ztratili mnoho pracovních příležitostí a podobně
se rozpadl zemědělský zpracovatelský
průmysl. To je fakt, se kterým jsme se
museli vypořádat.

A to je v podstatě druhá podmínka, jak udržet zvláště mladé lidi na
vesnici. Musí být relativně bohatí, to
je musí být ekonomicky činní, musí
mít práci nebo podmínky k podnikání. Jen takoví lidé utrácejí, kupují zboží, staví si domy, zlepšují své
domácnosti. Toto se zpětně vrací do
ekonomiky obce. Pokud obec tyto
trendy podporuje, podporuje i zájem
lidí žít na vesnici.
Myslím, že se řada těchto aktivit
podařila.
Zpočátku jsme investovali do
bydlení. Bylo vybudováno 130
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obecních bytů, postaveny dva polyfunkční domy, přiveden vodovod,
plyn, telefon ke všem domácnostem.
Byla vybudována infrastruktura
(voda, plyn, kanalizace, komunikace) k zástavbě 32 nových rodinných
domků.
Změnila se architektura budov
nadstavbou bytů na základní škole a kulturním domě. V první etapě
kanalizace V. Karlov – Božice bylo
vybudováno 10 km kanalizačního
řadu s čističkou odpadních vod.
Vznikla nová osada s 27 byty na
bývalé posádce.
Budovaly se nové ekologické zajímavosti (lesopark, mokřady, rybníky), dětské hřiště, hřiště pro míčové
hry, technické zázemí pro hasiče
a sportovce.
Bylo rekonstruováno a opraveno
6 památkových objektů. Výstavba
sportovního a rehabilitačního centra
„Relax“, dům s pečovatelskou službou aj.
Hodnota investic je za těchto
20 let 210 mil. Kč, tedy v průměru
10 mil. ročně. Bylo to celkem 54 investičních celků s průměrným nákladem
3,90 mil. Kč.
Tyto hodnoty by obec z vlastních
finančních zdrojů nemohla vybudovat. Díky tomu, že byly využity státní
a evropské dotace, jsme tyto hodnoty
vytvořili za polovinu obecních zdrojů.
Peníze z příjmů obce jsme v bankách nenechali ležet. Musely přinášet
hodnoty, které slouží lidem a zajišťují
udržitelný rozvoj obce.

Za těch 20 let se zvýšil počet obyvatel o 250 osob, jsme sedmá největ-
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ší obec na okrese Znojmo, s počtem
1 500 obyvatel.
Paradoxem je, že jsme ztratili asi
100 pracovních příležitostí a přesto
lidé z naší obce neutekli, ale naopak.
Tím se potvrdila správná strategie
rozvojových programů z 90. let, kde
bylo cílem vytvořit pro obyvatele
slušné životní a sociální zázemí. Tím
se sami postarají o práci nebo podnikání, za prací dojíždějí a budují si
bydlení podle svých představ.
3. Jak se díváte do budoucnosti?
Co by jste poradil novým zastupitelům?
Za těch 20 let jsme prošli obdobím, které nás naučilo pohybovat se
v novém ekonomickém prostředí. Stačí
se podívat několik km za jižní hranici
a máme návod, jak svou vesnici vést.
Jsem optimista a věřím mladým,
kteří do vedení obce přinesou „novou
krev“.
Když využijeme všech možností,
které z fondů EU do roku 2013 máme
k dispozici, tak se staneme moderní obcí, která může svým občanům
zajistit příznivé životní podmínky.
V současné době se zatepluje
základní škola a božická mateřská

školka. Je jisté, že v roce 2011 až 2013
dobudujeme splaškovou kanalizaci
obce. Karty jsou v podstatě rozdány.
100 mil. Kč finančních prostředků do
příštích 4 let je historická investice,
která se jen tak nebude opakovat. Asi
se v příštích letech bude více zvažovat
které menší investice realizovat, co
bude důležité a na co již peníze nebudou. Ale takto to bylo i dříve, nikdy
nebylo dost peněz.
Měli bychom se vrátit do doby,
kdy ochota občanů zapojit se do věcí
veřejných byla samozřejmostí. Trochu jsme si zvykli, že orgány obce
nám všechno zajistí, my budem jen
příjemci služeb. Ono by stačilo, kdyby každý z nás se staral o svůj dům,
o nájemní byt tak, aby to byla chlouba
našeho snažení.
Toho dosáhnout, přesvědčit občana o jeho podílu na dění obce je stálá
mravenčí práce vedoucích funkcionářů. Základní pilíř si myslím byl postaven. Noví zastupitelé si musí položit
otázku, jakou obec chtějí mít a na tom
celé volební období pracovat.
Opět opakuji – jsem optimista.
Věřím, že budoucí zastupitelé dokáží
najít v sobě dost odvahy a domluvit
se na společné řeči. I toto je znakem
demokracie, znakem tolerance názo-

rů. Takto to vždy na vesnici bylo.
Politické hrátky nechme členům parlamentu. Komunální politika je jiná.
Občané se navzájem dobře znají. Je
jedno jaké politické názory sdílím.
Být zastupitelem je v podstatě řehole.
Nikdo z této funkce nezbohatne, ale
může přinést užitek druhým.
Zastupitelé obce nejsou vlastníci
obecního majetku, ale jeho správci.
Jejich vedoucí – starosta nese hlavní
zodpovědnost na tomto dění. Tak to
po staletí bylo a pokud někdo nevymyslí něco jiného, tak to bude asi
i nadále.
Na poslední otázku ještě odpovím
stručně. Rozhodně nechci nikomu
radit. Mám však přání. Přání, aby
budoucí zastupitelé našli k sobě dobré vztahy a společnou řeč. Jen tak se
dobře pracuje, přemýšlí a vznikají
prospěšné hodnoty.
A nakonec – ta popsaná minulá doba utekla jako voda. Poněvadž
to byla doba spolupráce, kdy člověk
sám moc neznamená. Chci vyjádřit
poděkování. Poděkování za spolupráci všem bývalým zastupitelům,
pracovnicím obecního úřadu a především občanům naší obce, kteří jsou
hlavním zdrojem hodnot a jsou tvůrci budoucího dění.

Postřeh návštěvnice Božic z Čech
E.Š.

Před nedávnem jsme s kamarády jen tak brouzdali po internetu,
a protože občas jezdím do Božic,
všimla jsme si stránek „probozice“. Tak jsme se tam ze zvědavosti
podívali, prolistovali pár příspěvků
a nestačili jsme žasnout. Hodně nás
šokovala náplň a úroveň těchto stránek, ať už iniciátorů či dopisovatelů
– zášť, kritika, vychloubání, podbízení. Protože do Božic už pár let jednou
až dvakrát ročně jezdím, nemohla
jsem uvěřit tomu, že takové aktivity
v této vzkvétající vesnici existují. Že
si někteří občané neuvědomují nebo
nechtějí uvědomovat, jak mnoho je
v obci budováno a zlepšováno – on
člověk zvenčí, který přijede jen občas

4/2010

na návštěvu, to vidí asi více a hlavně
nezaujatě. Dopisovatelé těchto stránek většinou jen kritizují, holedbají
se, co by udělali, umí se líbivě stavět
a slibovat, ale možná za nimi ani není
nic vidět, protože kdyby přiložili ruku
k dílu, nemarnili by svůj čas tímto
způsobem. Když ono kritizovat je tak
snadné a nestojí to žádné úsilí oproti
tomu něco skutečně dělat. Jak můžou
naznačovat, že tu bylo a je pro občany a obec málo děláno? Těch bytů, co
tu bylo postaveno, bazén se slanou
vodou, sauna, dům s pečovatelskou
službou, dvě nové budovy a posezení u hřiště, lesopark, dětské koutky,
plynofikace, kanalizace, těch akcí, co
tu každoročně míváte, atd., atd. – lec-
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které město by to mohlo závidět. A to
můžu jmenovat jen to, co jako návštěva vidím, je jistě i mnoho dalších
věcí, o kterých ví jen samotní obyvatelé. Věřím, že třeba se někdy něco
úplně nepovede, ale to je snad lidské,
nikdo a nikde to není vše dokonalé.
Aktéři stránek by se měli zajet podívat někam, kde pro lidi opravdu dělají málo, poslechnout si občany tam,
kde jsou ve vedení obce lidé, kterým
jde o všechno možné včetně vlastní
kariéry, jen ne o blaho obce a jejich
obyvatel. Važte si, občané Božic, toho,
jak je Vaše obec vedena a rozvíjena
a nenechte se otrávit neoprávněnou
kritikou, haněním a lacinými sliby!
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Platíme drahou vodu?
Ing. Zdeněk Čurda

O tom, jak se v obci provozuje
systém pitné vody a čištění splaškových vod (kanalizace) mnoho občanů
nemá jasno.
Chtěl bych se pokusit nastínit
objektivní pohled na celou historii
a současnost našeho vodního hospodářství.
Za doby trvání Místního národního výboru se začalo s výstavbou
vodovodu a do roku 1992 velká část
obce měla přístup k tzv. obecní vodě.
V této době v podstatě všechno bylo
státní a vodovody v našem okrese
spravovaly Jihomoravské vodovody
a kanalizace s.p.
V roce 1993 privatizačním projektem byl předán naší obci stávající vodovod v zůstatkové ceně 5 839 571 Kč.
V tomto roce také došlo k založení
zájmového sdružení obcí s názvem
„Vodovody a kanalizace Znojemsko“
(dále jen VKZn), kde se sdružilo
77 obcí včetně Znojma za účelem
zabezpečení zásobování pitnou
vodou, odváděním a čištěním odpadních vod (kanalizace).
Do tohoto svazku vstoupila také
Obec Božice. Svazek majetek obcí
spravuje, finančně pomáhá obcím při
rozšiřování vodovodů a kanalizací.
Provoz a údržbu vodárenských systémů svazek pronajímá úplatně akciové společnosti VAK a.s. (Vodovody
a kanalizace) a takto získané finance
se investují při rozvoji vodárenských
systémů obcí.
Od roku 1993 byly za pomoci
svazku provedeny v naší obci investice v hodnotě 18 454 tis. Kč a to kon-

krétně vodovod k nádraží, do Kolonie, do Zámlyní, na bývalou posádku,
kanalizace V. Karlov – Božice a další
modernizace našeho vodárenského
systému.
Koncem 90. let nestačila kapacita
studny zásobovat vodou obec a navíc
voda byla nekvalitní s vysokým obsahem dusičnanů. Rovněž záměr postavit Aquapark za hřištěm (koupaliště)
narazil na problém, kde vzít vodu.
Tato situace byla obdobná i v dalších
obcích Hrušovanska.
Zrodil se tedy záměr investovat
do skupinového vodovodu 7 obcí
zásobovaných vodou z Božic. V roce
2000 až 2004 byla rozšířena úpravna
vody, vystavěny dva hloubkové vrty
(100 m) a systém vodovodního řadu
do obcí Velký Karlov, Hrádek, Dyjákovice, Hevlín, Hrabětice a Šanov.
V roce 2009 byl zpracován další záměr rozšířit zdroje pitné vody
v Božicích a rekonstruovat výtlačný
řad z úpravny vody do globusu, který
neodpovídá současným technickým
podmínkám.
Když si položíme otázku, jestli bychom si mohli jako samostatná obec
dovolit tak velké investice, tak odpovím, že ano. Ale za cenu, že bychom
nepostavili těch 130 bytů, dva polyfunkční domy a jiné investice, které
přispěly ke zlepšeným životním podmínkám obce.
A nakonec odpovím na nadepsanou otázku.
Vodárenská a.s., která vodovody
a kanalizace ve sdružení obcí provozuje, si samozřejmě provádí kalkulace

jednotlivých systémů svazku.
Tak např. v roce 2009 byly náklady
na 1 m3 vodného a stočného:
ve Znojmě
11,62 Kč
v Božicích
84,09 Kč
průměr svazek VKZn 56,41 Kč
Tato cena 56,41 Kč za 1 m3 vodného a stočného byla účtována ve
všech obcí svazku tedy i Znojmu.
Obec Božice ušetřila 28,68 Kč na skutečných nákladech za kubík vodného
a stočného.
To, že 2 etapa kanalizace, která se začne v příštím roce realizovat
v nákladu 105 mil. Kč a členstvím
ve svazku ušetříme 20 mil. Kč jen na
DPH je další kapitola v novodobém
rozvoji obce.
Objevují se názory, že bychom
měli lacinější vodu, kdybychom provozovali náš vodárenský systém sami.
Na první pohled je to možná lákavé.
Ekonomické zákonitosti se však nedají obejít. Snížila se spotřeba vody, lidé
šetří. Čistička vody nejde ani na poloviční kapacitu. Náklady však jsou
konstantní, jako by celý systém fungoval na plný výkon. Nemůže nám
tedy vyjít jiné kladné číslo pro platbu
občana za vodu, pokud by obec tento
provoz nedotovala.
Vždyť i ty trubky v zemi stárnou
a budou potřebovat obnovu. A na to
se musí ušetřit.
Ze svazku můžeme kdykoliv
vystoupit a provozovat systém sami.
Můj názor je, že v současné době
by to nebylo rozumné a obci by to
přineslo jen problémy. A těch máme
i tak dost.

Zelená úsporám v ZŠ a MŠ
Růžena Baráková

Začátkem července proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby a ihned
po vyhlášení vítěze začaly v základní škole a v I.MŠ probíhat přípravné
akce: výběr typu oken a dveří, navážení
materiálu … Pozemní stavby, spol.s r.o.,
které získaly zakázku, začaly s pracemi
3. srpna.
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Nejprve se v základní a mateřské
škole začalo s výměnou oken a venkovních dveří . Zároveň v té době Firma
Hříbek začala s opravou malby v ZŠ
po havárii vodovodu v zimních měsících. Po výměně oken zedníci zapravovali ostění a od 17. srpna už probíhají
výmalby okenních stěn, malují se třídy
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a v 1. třídě byla položena nová podlahová krytina. Stále se téměř ve všech
místnostech pracuje a současně uklízí. Pracovníci jsou k sobě ohleduplní,
takže všechny práce probíhají poněkud hekticky, ale bez větších problémů. Drobné nedostatky se zatím daří
napravovat a zároveň i „dolaďovat“
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některé potřeby školy za pochodu prací
(žaluzie do počítačových učeben, tmavá skla do skladů s potravinami, sítě do
kuchyně…). Od 23. srpna začaly zedníci s venkovním zateplováním budovy
ZŠ a MŠ.
Také druhá mateřská škola bude
mít pěkně opravenou fasádu budovy
a ošetřeno vlhnoucí zdivo. Děkuji

externím pracovníkům i všem našim
paním uklízečkám a kuchařkám v ZŠ
a MŠ za dobrou práci a „vytrvalý boj
s prachem„. Nám pedagogickým pracovníkům držím pěsti, aby se nám
nový školní rok podařilo zahájit s dobrou přípravou. Už se těšíme, jak žáčky
a děti mateřských škol přivítáme v pěkném prostředí.

foto Jar

Oplocení školy
Růžena Baráková

Kdo se pohybuje v okolí školy, si jistě všimne, že za
naší školou se buduje oplocení. Není to žádná zvůle,
jak vzít veřejné prostranství dětem, ale nutnost chránit majetek školy a vlastně tím obce. Již dnes neustále necháváme zasklívat rozbitá okna školy, plastová
by stála mnohem víc a prokopnutá nová fasáda školy
a tělocvičny, kde se lepí dvaceticentimetrový polystyrén, by možná byla jen velmi nákladně opravitelná.
Oplocením získá ZŠ část vlastního pozemku pro potřeby žáků a může si prostředí upravit podle svého (lavičky, zázemí pro družinu, hrací kouty). Dětem zůstává za
školou dostatečně velký prostor s nově vybudovaným
zázemím pro menší děti a s volně přístupným hřištěm
pro starší.
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Knihovna informuje:
Marie Balážová

V roce 2010 byl stav knižního fondu rozšířen o tyto
nové knihy:
Dětské knihy
Název
Autor
Říkadlika brnkolenky
Soňa Forgáčová
Druhá knížka Dědečka Večerníčka
Jozef Pavlovič
Zlobilky
Martina Drijverová
Pohádky
Ludvík Aškenazy
Chodské pohádky
Jindřich Šimon Baar
Pohádkový slabikář
Závadová, Kateřina
G-Force
Sierra Hartmann
Vzhůru do oblak
Disney – Pixar
Princezna a žabák
Lisa Ann Marsoli
Svět ulity. W.i.t.ch. expedice
Eva Varvani
Hrad Jednorožec. W.i.t.ch. expedice
Eva Carvani
Kuchařka Medvídka Pú
Disney Enterprises
Šíleně divocí andílci
Thomas Brezina
Monstra vs Vetřelci
DreamWorks Animation L.L.C
Hraničářův učeň. Ledová země
John Flanagan
Hraničářův učeň. Výkupné za Eraka
John Flanagan
Hraničářův učeň. Nositelé dubového listu John Flanagan
Hraničářův učeň. Čaroděj na severu
John Flanagan
11.55 p. m.
Jana Kawuloková
S láskou a tajemnem se nežertuje
Věra Řeháčková
Hra o Milana
Petra Lázničková
Čarodějky
Barbora Hrůzová
Už nejsem hodná holka
Veronika Jansová
Dívka se zvláštními schopnostmi
Věra Řeháčková
Napotřetí ho ulovím
Irene a Hans-Günther
Zimmermannovi
Alice a -- Dóóóst dobrý lovestory Karen McCombieová
Já, Sindy
Irena Brandejsová
Detektiv Sventon na poušti
Ake Holmberg
Frankensteinův mrakodrap. Čtyři kamarádi v Thomas
Brezina

Valčík na rozloučenou
Žít svůj život
Ostružinové polibky

foto Jar
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Zuzana Francková
Zuzana Francková
Sharon Creechová

V podzimním čísle novin NIVA uvedu širokou nabídku
knih pro dospělé.

Noviny NIVA
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Božické hody
Jan Szabó

Tradiční hodová nálada prvních
prázdninových dní již vyprchala
a život v obci dál běží svým letním
tempem. Nezbývá než se poohlédnout
za uplynulými hodovními radovánkami. Již podruhé se této akce ujalo
SDH Božice. Stávající i noví členové
a členky našeho sdružení se po společných poradách snažili zvládnout
organizačně tuto náročnou událost.
Příslibem zlepšení kvality společenského zázemí bylo vybudování zastřešeného posezení na místním hřišti.
Ukázalo se, že investice, vložené do
tohoto projektu jsou přínosem pro
všechny občany, kteří se chtějí aktivně
bavit. Bude jedině dobře, když se toto
místo stane centrem dobré zábavy,
společenského vyžití a bude sloužit
ke společným přátelským posezením.
Vždyť „člověk nejen prací živ jest“.
Příprava hodů je časově dlouhodobější záležitost, na níž se podílí mnoho lidí. Máme radost, že se na našich
akcích stále více podílí zejména naši
mladí hasiči. Bez jejich pomoci bychom se často neobešli. Je třeba, aby
u všech organizátorů převládala ochota připravit něco pro druhé, nechyběla osobní zodpovědnost
a fyzická kondice. Vždyť navštívit
osobně všechny občany Božic, pozvat
je na hody, zazpívat a zatančit – to je
opravdu zápřah! V této činnosti nám
byla oporou krojovaná mládež, která
se ochotně a s radostí pustila do ulic
a uliček naší obce. Se slavnostně
foto Jar
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vyzdobeným hodovním věncem se
nejprve sešla ke krátké mši v místním
kostele a odtud za doprovodu dechové hudby zamířila mezi občany Božic.
Svého úkolu se zhostili velmi dobře
a zodpovědně. Patří jim za to velké
poděkování!
Večerní zábava byla uvedena stylovým předtančením krojované chasy za zpěvu Hasičské polky. Nutno
podotknout, že výuka hodovních písní byla součástí společného nacvičování! První tóny byly sice nesmělé, ale
časem se určitě i tato část vylepší. Je
dobré sledovat, jak sama mládež má
velkou snahu po zdokonalení, často
přináší nové nápady a sama si organizuje vzájemná setkání.
Prostřednictvím této spolupráce
se navzájem obohacuje více generací, dochází tak nenásilně k předávání tradic a vzájemné uspokojení ze
společného díla upevňuje občanskou
soudržnost.
To, že se na hřišti sešlo po „jednou

střechou“ tolik lidí, je důkazem, že
tato cesta má správný cíl.
Těší nás, že se lidé dokázali bavit
až do časných ranních hodin. Takové
občasné odhození starostí a smutků
je určitě prospěšné každému. K dobré zábavě patří i dobré občerstvení. To
zajistili letos pořadatelé ve spolupráci
s fotbalisty. Určitě si každý přišel na své.
Nedělní hodování začalo slavnostní mší v místním kostele, kterou
ozvláštnil pěvecký sbor ze Znojma
pod vedením W. Türka. Pro všechny zúčastněné to byl opravdu krásný
zážitek.
Odpolední taneční zábavu zahájili žáci 4. ročníku ZŠ, kteří předvedli
část Moravské besedy. Bylo vskutku
místy i dojemné pozorovat, s jakou
snahou činí první taneční kroky na
veřejnosti. Příjemným překvapením
se stalo i vystoupení mažoretek, obojí
pod vedením paní uč. Miriam Kočí.
Je třeba pochválit jejich píli a dovednost!

Na závěr této bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na zdárném
průběhu slavnostních dní a zasloužili
se o pěkné zážitky všech zúčastněných.
Těšíme se na další společně prožité dny.

Smíšený pěvecký sbor
redakční rada

Svůj repertoár předvedl božický
Smíšený pěvecký sbor 8. července na
Vavřineckých slavnostech v Hrušovanech nad Jevišovkou. Vystoupení se
povedlo a i když začalo mírně pršet,
byla dobrá nálada a jen málokdo spěchal domů.
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Hasičská liga 2010
Členky SDH Božice

Každým rokem se účastní družstvo
našich žen Hasičské ligy – soutěže
v požárním sportu. V současné době
je třeba již rozlišovat družstvo „ A“ tzn.
věkově mladší ženy a družstvo „ B“ –
věkově zralejší ženy. Družstvo „ B“ se
této soutěže ještě nezúčastňuje, neboť
soutěž je časově náročná a mnohdy
se členky pro svou vytíženost nemohou sejít. Toto družstvo soutěže teprve
čekají. První z nich je soutěž o Pohár
starosty Oleksovic, dále pak soutěž
v Hrádku a Slupi. Členky „ B“ týmu
nastoupí v nových dresech a přilbách,
které pořídily z darů sponzora z Brna.
My mladší jim to pořádně závidíme!!!
Páni sponzoři, přijďte se na nás
podívat a podpořit nás ! Jsme docela

šikovné a snaživé.
V letošní sezóně jsme však utrpěly pořádnou ránu. Jedna naše členka odjela pracovně do ciziny a tak
nezbylo nic jiného, než se snažit ránu
zacelit. Podařilo se nám získat výbornou posilu v Jitce Kročilové a to hned
ve dvojím vydání! Závodila s námi jak
maminka, tak dcera. A že jim to šlo!
Ne vždy se však dařilo. Někdy
nás zradila technika- např. utržená
hadice,rozbitý koš,utržený omezovač,
jindy naše tělo. Ne a ne poslechnout!
Čím víc se chce, tím víc to někdy nejde. Některé časy útoků byly dobré,
jiné horší. Ale nás to neodradí!
Závodní sezónu jsme zahájily
v domácím prostředí, ale nejlépe by
bylo zapomenout. Vůbec se nám

nedařilo. Vše jsme napravily závody
ve Vémyslicích, kde se nám podařil
útok za 20,11 s. Útoky v Loděnicích
a Chvalovicích byly za 23, 35 a 23,75
s. Lépe se dařilo v Pravicích s časem
20,65 s.
V celkovém hodnocení jsme
skončily na krásném třetím místě. To
je dobrý důvod ke spokojenosti, ale
i výzva pro další rok. Děkujeme všem,
kteří se na tomto úspěchu podílí.
A co nového u našich mužů?
Dochází k výměně generací a naše
družstvo mužů je velmi mladé. Zatím
sbírají zkušenosti na závodech ligy.
Jejich snaha je zúročena pěkným
9. místem na okrese Znojmo.
Přejeme jim také mnoho úspěchů!
Jsou zdatnou posilou SDH Božice.

Mají si kde hrát
Návštěvníci Božic se diví, co se u nás všechno děje.
Nové domy, přístavby, nadstavby, opravy, rekonstrukce. Hodně věcí je tu nových nebo vylepšených. Někdo
si všimne nových rodinných domků, někdo zase opravy
školy, školky a rodiče s dětmi si možná všimli nových
upravených zákoutí a prostranství, na nichž se objevily
různé prolézačky, houpačky, lavičky, ..... no stručně konstatováno: kdo si chce posedět na vzduchu v příjemném
prostředí, tak má možnost.

4/2010
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Tajemství božického vota
Mgr. Ladislav Nevrkla

Někomu se to možná zdá věc
notoricky známá a jasná, já, který se
o tyto záležitosti zajímám, ji za tak
známou a jasnou nepovažuji.
Na
webových
stránkách
www.probozice.wz.cz jsem se v roce
2008 věnoval „enigmatickému návrší
v Kolonii“, které bylo v roce 1995 cílem
grantového archeologického průzkumu dr. J. Kovárníka. Oblast božické
Kolonie (oficiální název zní Kolonie u Dvora) však není jenom toto
návrší jihovýchodně nad Jiráskovým
domem. Božická Kolonie se do dějin
české a světové archeologie zapsala
úplně jiným objevem, a to mimořádně významným nálezem keramického skladu (depotu) 13 nádob kultury
nálevkovitých pohárů. Kultura nálevkovitých pohárů patří do pravěku, do
doby, kdy se přes naše území valily
hordy kočovných kmenů, střetávali
se u nás různí lidé s různou úrovní
znalostí a dovedností i s odlišným
způsobem života. Tato kultura patří
do období tzv. eneolitu – pozdní doby
kamenné a řadí se do 4. století př. n.
l. Tehdejší kočovníci přišli na katastr
dnešní Kolonie od západu a severozápadu a splynuli s domácím, zde již
usazeným lidem. Tito kočovníci byli
nositeli starší vlny pohárových kultur,
tzv. kultury nálevkovitých pohárů.
Název je odvozen od typicky utvářeného hrdla nádob, které jsou hlavním charakteristickým rysem celého
tohoto rozsáhlého komplexu. Božický sklad nádob zachránil v roce 1935
tehdejší kustod (dnes bychom řekli
správce sbírek) znojemského muzea
Anton Vrbka. Ten rovněž nález zpracoval a napsal o něm v roce 1936.
Nejnovější výzkumy nádob (např.
v letech 1978 nebo 1989) svědčí o tom,
že nositelé této kultury měli kontakt
s oblastmi středního Porýní, kde tato
keramika tzv. michelsberského rázu
vznikla. Božický depot byl v minulosti často srovnáván se severským
Beckerovým AB horizontem, který
snad představuje nejstarší nálevkovité poháry vůbec. Řada archeologů
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se ovšem proti takovému srovnání
ohradila a nesouhlasila s ním.
Je prostě svým způsobem záhadou, kde se na území dnešní božické Kolonie na zahradě za domem
Zatloukalových vzal takový zvláštní
a vzácný nález. Na druhou stranu:
Božice zvláštnosti a nevšední, zajímavé a svérázné lidi vždycky přímo
přitahovaly a přitahují dodnes. A nejsou to jenom eneolitičtí kočovníci
z Porýní …
A záhada našeho keramického
depotu? Nález z roku 1935 je pozoruhodný tím, že objekt má čtyřúhelníkový tvar a že v jeho přibližném středu
byl roku 1935 objeven onen keramický sklad nálevkovitých pohárů. Tento
božický půdorys však zatím bohužel
stále není přesněji datován.
Výzkum dr. J. Kovárníka
v roce 1995 jiného kruhového
objektu (rondelu) s dvojitým
příkopem na návrší nad Jiráskovým domem totiž nepotvrdil přímou souvislost mezi
oběma příkopy. Ten čtyřúhelníkový za Zatloukalovými
je eneolitický (ze 4. stol. př. n.
l.), ten kruhový nad Jiráskovým domem je raně dějinný
(z 1. třetiny 15. století, tj.
z doby husitských válek).
Víme, že čtyřúhelníková, astronomicky orientovaná „stavba“ má i časoměrnou funkci
a hodně takových „staveb“ se
nachází v dnešním Bulharsku.
Dr. J. Kovárník píše v jiné své
práci o nejznámějším a nej-
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cennějším božickém archeologickém
nálezu skladu keramických nádob
v Kolonii v roce 1935, že se tím potvrzuje teorie genia loci, kdy se významné nálezy nacházejí na stejné lokalitě
a hovoří o tzv. božickém keramickém
votu.
No a abych učinil spekulacím
zadost, připomenu, že tyto „čtyřúhelníky“ jsou tvarově podobné čtvercovému uspořádání etruských měst,
podle nichž byl údajně založen antický Řím – urbs quadrate!
Snad bude jednou vhodný čas
(a především peníze), aby se čtyřúhelníková „architektura“ za stodolou rodiny Zatloukalovy důkladně
prozkoumala. Jinak zůstane záhada božického keramického depotu
neboli božického keramického vota
nevysvětlená asi navždy.
Použitá literatura:
1. Vlastivěda moravská: Pravěké dějiny Moravy, 1993
2. J. Kovárník: K významu pravěkých
kruhových příkopů, 1997
3. Redakční kol: Průvodce krajem
a jeho kulturou, Waldviertel, Weinviertel, jižní Morava, 1999
4. J. Kovárník: Letecký objev dvou příkopů v místě nálezu božického vota

Reprofoto z uvedených publikací
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Florbalová sezona 2009/2010 za námi
Miroslav Fojtík

Od minulých informací z božického florbalového prostředí již uběhla doba, ve které stačil letošní ročník Znojemské amatérské florbalové ligy dospět k vrcholu. Proběhly boje o postup do play off, ve kterých náš tým nakonec po
napínavém závěrečném turnaji bohužel neuspěl. Do play
off se božičtí florbalisté nedostali, a závěrečné boje o celkové pořadí této sezony proběhly bez nich.
Vítězem základní části byl tým Fbc Black Dogs. Z prvního místa společně s druhým týmem, kterým byl ZnojemskySeznam.cz, postoupil přímo do semifinále. Ve čtvrtfinále
se utkaly týmy Guanyadors - BSC Aligátoři a Fbc Litrpůl Fbc Bar U Slimáka. Po velmi zajímavých zápasech se nakonec podařilo hráčům z Fbc Black Dogs uhájit těžkou roli
favoritů a stali se mistry amatérské ligy pro tento ročník.
Bodování našich hráčů
P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Hráč
Fojtík Miroslav
Procházka Petr
Weiss František
Šperka Filip
Horák Stanislav
Vítek David
Šmahaj Jiří
Musil Vladimír
Procházka Vladislav
Zifčák Jakub
Kutlák Petr
Novák Jan
Dokulil Ondřej
Sedlák Bronislav
Veselý Jakub (G)
Dechet Jan (G)
Široký Tomáš (G)

Tur G A
10 34 21
9 20 10
7 19
8
7 19
7
10 11
9
9
9 10
8
3 11
6 10
3
8
7
3
4
7
1
7
2
6
7
2
4
6
0
3
5
0
1
6
0
1
1
0
0
0
0
0

Hráč
Meduna Pavel
Janský Ivo
Jakub Lukáš
Řezanina Jakub
Šnyrch Kamil
Štraus Petr
Koza Robin
Fojtík Miroslav
Latner Filip
Telesz Michal
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Tým
ZnS
BlD
BlD
Lit
Lit
ZnS
Gua
Bož
Gua
Blh

Tur
9
10
9
9
10
7
7
10
8
5

G
68
51
49
44
41
43
34
34
43
32

A
48
52
22
23
26
17
23
21
9
20

Statistiky zápasů našeho týmu ze základních skupin
turnajů

výhry:
8 (4 x Fbc Blackhawks, 2 x Fbc Bar U Slimáka, 1 x Fbc
Litrpůl, 1 x Guanyadors)
remízy:
7 (1 x Fbc Blackhawks, 3 x Fbc Bar U Slimáka, 2 x BsC
Aligátoři Znojmo, 1 x ZnojemskySeznam.cz)
prohry:
15 (3 x Fbc Black Dogs, 3 x Fbc Litrpůl, 2 x Guanyadors,
2 x Fbc Bar U Slimáka, 2 x Fbc Blackhawks, 2 x ZnojemskySeznam.cz, 1 x BsC Aligátoři Znojmo)
nejvíce vstřelených gólů v zápase:
B
8 (Fbc Božice - Fbc Blackhawks
8 : 2 4. turnaj)
55 (Fbc Božice - Fbc Blackhawks
8 : 0 8. turnaj)
30
nejvíce obdržených gólů v zápase:
27
8
(Fbc
Blackhawks - Fbc Božice
8 : 6 10. turnaj)
26
(Fbc Bar U Slimáka - Fbc Božice
8 : 4 2. turnaj)
20
19
vítězství o více než jeden gól:
7
zápasy s nulou:
1
14
13
10
8
8
6
3
1
1
0
0

Deset nejproduktivnějších hráčů ligy
P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ZAFL 2009/2010 v číslech

B
116
103
71
67
67
60
57
55
52
52

Celkové pořadí týmů
1. Fbc Black Dogs
2. Guanyadors
3. Fbc Bar U Slimáka
4. ZnojemskySeznam.cz
5. Fbc Litrpůl
6. BsC Aligátoři
7. Fbc Blackhawks
8. Fbc Božice
I když jsme doufali v lepší umístění, tak vzhledem
k počátečním problémům, které byly spojeny se
založením našeho týmu a s premiérovým účinkováním
v takovéto soutěži, jsme podle mého názoru nepředvedli
výkon, za který bychom se museli stydět. Během roku
se také objevilo mnoho lidí, díky jejichž pomoci jsme
mohli v naší činnosti pokračovat a své výkony zlepšovat. Do této řady se od minulého článku přidala finanční podporou Společenská komise OÚ – pí Pavlíčková.
Částkou byla pokryta část startovného na příští ročník
ligy. Celý tým tímto děkuje!
Získali jsme spoustu užitečných zkušeností a vytvořili
dobrý základ, který je připraven k dalšímu rozvoji. Příští
sezona začne již v září a přinese spoustu novinek. V lize
se objeví několik nových týmů. Hrát se bude již s pěti
hráči v poli a odpadne systém turnajů. Pozitivním kro-
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kem je také to, že se zápasy odehrají
v městské sportovní hale (Manhattan)
s mantinely a oficiálními rozhodčími.
Těmito kroky se zvedne úroveň celé
ligy a počet diváků. Znamená to pro
nás také zvýšení nákladů na startovné
a na nutné větší tréninkové zázemí.
My se budeme snažit ve druhém ročníku soutěže předvést hru, na kterou
se bude dobře dívat, ze které budeme
mít radost a která povede k dobrému
konečnému umístění.
Náš tým se bude během roku také
účastnit jiných turnajů a zápasů. Pro
ty naše předsevzetí platí také.
Od minulého článku se výrazně

zlepšilo prostředí a příležitosti pro
mladší božické florbalisty. Kromě již
minule zmíněné účasti obou věkových kategorií v okresní soutěži, se
nejmladší florbalisté zúčastnili prvního ročníku turnaje Kids floorball
CUP. Zde hráli také ve dvou kategoriích a předvedli výborný výkon. Oba
týmy se umístily na druhém místě. Na
jejich prvním turnaji hráči předvedli
florbal, za který si zaslouží můj obdiv.
S tímto turnajem se dobře vypořádali

i rodiče, když vypomohli s dopravením hráčů.
Starší žací měli také možnost
porovnat se s jiným týmem. Sehráli velmi kvalitní přátelské utkání
s týmem z Pohořelic. I těsně před letními prázdninami dokázali sebrat síly
a svést vyrovnaný boj s tímto týmem,
který už má zkušenosti z místní ligy.
Od příštího roku bude pro starší
a mladší žáky založena okresní liga.
Podařilo se také domluvit několik
přátelských utkání jak s již zmíněným týmem z Pohořelic, tak s týmy
z Miroslavi a Znojma. Myslím, že
toto všechno umožní
mladým božickým
florbalistům dostatečně se florbalově vyžít. K tomuto
vývoji kupředu přispěli také rodiče.
Rodičovské sdružení
ZŠ
Božice
(pí
J. Pavlíková) věnova-

O všech našich týmech (mladší žáci, starší žáci a tým mužů) se
můžete dočíst vše důležité, a dokonce
i něco navíc, na našich nových internetových stránkách fbc-bozice.webnode.cz. Dozvíte se zde mimo jiné, že
nadále hledáme nové zájemce o tento
sport a nové větší tréninkové zázemí.
Budeme vděční za podporu a pomoc
s týmy mládeže a týmem mužů jak po
stránce organizační, tak po stránce
finanční. Tento rok můžeme případným sponzorům nabídnout již více.
Stále však o nejdůležitějším budeme informovat na stránkách, které
nám jako první pomohly vnést florbal do božického povědomí. Jedná se
o stránky www.probozice.wz.cz.
Mnohých plánovaných akcí se
mohou zúčastnit i lidé, kteří se florbalu chtějí věnovat jen občas. Pro ty se
konají pravidelné otevřené tréninky.
Je možné se k nám připojit i během
pravidelných běhů a jiných sportovních aktivit.

ným peněžním
darem. Peníze
byly použity na
výdaje spojené
se zápasy a na
startovné
pro
následující ročník
žákovské
ligy. Tímto za
mladší florbalisty děkuji!
Vděční také budeme za vytvoření divácké kulisy prozatím na
přátelských
zápasech
a v příští sezoně na
zápasech ligových. To
se netýká pouze týmu
mužů, ale i zbylých dvou
božických týmů žáků.
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„O krásu a jednotnost mužského těla“
Připravil Mgr. Ladislav Nevrkla

Po loňském úspěšném „nultém“
ročníku fotbalového turnaje na Škárkovce se letos v sobotu 14.8.2010
konal 1. ročník turnaj „O putovní pohár Škárkovky“ s podtitulem
„O krásu a jednotnost mužského
těla“. Pořadatelé v průběhu sezóny
upravili terén, změnili orientaci hřiště, vyseli trávu a vytvořili zázemí pro
diváky. Šestice přihlášených mužstev byla rozdělena do dvou skupin,
z nichž do finále postupovali první
dva ze skupiny. Hrálo se systémem
3+1 s hokejovým střídáním a 2x10
minut s dvouminutovou přestávkou.
Finálové zápasy se hrály na vítězství
a v řadě zápasů o něm rozhodoval
penaltový rozstřel. Zápasy střídavě řídili Petr Fiala, Patrik Šotkovský
a Jiří Čada.
Ze zápasů ve skupinách:
Škárkováci – SSSR 2:0

Hasiči – Všehochuť 3:3
Středočeši – SSSR 1:0
Traktoristi – Všehochuť 5:3
Škárkováci – Středočeši 3:2
Traktoristi – Hasiči 2:1

4. Traktoristi
5. Všehochuť
6. SSSR
Speciální poděkování patří hlavním organizátorům Robertu Šotkovskému a Jiřímu Čadovi, jejich rodinným příslušníkům, Bohuši Esterkovi,
Petru Fialovi a Honzovi Řezáčovi za
pípou!

Zápas o 5.a 6.místo:
SSSR – Všehochuť 1:2 na penalty
Zápasy o 1.-4.místo:
Škárkováci – Hasiči 3:2 na penalty
Středočeši – Traktoristi 4:3
na penalty (a to Traktoristi
vedli po 1.poločase 0:3)
Středočeši – Hasiči 4:0
Hasiči – Traktoristi 4:2
Středočeši – Škárkováci
2:1 na penalty
Celkové pořadí:
1. Středočeši
2. Škárkováci
3. Hasiči

Čejkovice Čejkovice

Čejkovice

Čejkovice Čejkovice

Zprávičky obecního úřadu
Zprávy připravil Milan Sedlačík, starosta obce

Stoletý smrk padl
Jeden z nejstarších stromů na území naší obce nevydržel nápor červnové bouřky s poryvem vichřice a poroučel se k zemi. Dvanáctého června v nočních hodinách tak
došlo k poškození několika pomníků na místním hřbitově.
Náhrobky však neutrpěly větší poškození. Celkové náklady oprav sedmi poškozených náhrobků nepřesáhnou třicet tisíc korun. Osud stále stojícího bratra byl však touto
událostí zpečetěn. Oba stromy byly odstraněny a uzavřela
se tím jedna etapa vzhledu místního hřbitova.
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Voda
Extrémní výši hladiny spodních
vod v naší obci nepamatují ani ti nejstarší obyvatelé. Jarní deště neúměrně zvedly hladiny spodní vody a zem
nasáklá jako houba odmítala toto
vodu vsáknout. Obec musela přistoupit v některých částech k obnově
odvodňovacích struh a také vybudovat nově provizorní příkopy. Tento
problém bude obec v budoucnu řešit
trvalým odvodňovacím systémem.
Volby
Komunální volby do obecního zastupitelstva Čejkovice se budou konat ve dnech 15 a 16 října. Volební místnost
bude v zasedací místnosti obecního úřadu. Pro volební období 2010-2014 se bude volit tak jako v minulosti sedm
členů zastupitelstva.

Čejkovické kulturní léto v obrazech
Dětský den s kouzelníkem čárymáryfukem
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Neckyjáda
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Tradiční hody
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Borotice

Borotice

Borotice

Borotice

Borotice

Zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.7.2010
Zprávy připravil Zdeněk Bobok, starosta obce

Zastupitelstvo obce se sešlo na
svém jednání 21.července 2010, na
kterém byla schválena:
- žádost paní M. Hučíkové
o odkoupení pozemku p.č.304/9
a p.č.304/10
- žádost paní P. Petrůskové
o napojení na současnou kanalizaci
pro odvod dešťové vody
- smlouva o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcné-

mu břemeni Západomoravské elektromontážní společnosti, spol. s.r.o.,
o umístění nového kabelového vedení NN na pozemku p.č. 65/1 v k.ú.
Borotice n/Jev.
- dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci Programu rozvoje venkova na opravu budovy hasičské zbrojnice
Zastupitelstvu bylo předloženo
a schváleno rozpočtové opatření č.1.

Schválen byl i návrh na oplocení
hřiště,které bude uhrazeno z dotace
DSO NIVA a vybudování parkoviště před bytovkou č.81 dle finančních
možností. Termín výstavby rok 2011.
Zastupitelstvo dále stanovilo počet
členů zastupitelstva pro volby do
zastupitelstev obcí pro volební období 2010 - 2014.

Práce na obci
Pracovníci na VPP se velkým
dílem podílejí na zvelebování veřejných prostranství v obci. Za toto jim
patří dík. Viz foto:
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Dětský den
Den dětí má sice své místo
v kalendáři 1. června, ale my jsme si
jeho oslavu nechali na závěr školního roku na sobotu 3. července 2010.
Přípravu a organizaci tohoto dne mají
na starosti obecní úřad, dobrovolní hasiči a místní hospodyňky. Děti
měly opět možnost soutěžit v několika soutěžích, za které dostávaly různé odměny. Ty, které soutěžení příliš
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nenadchlo, mohly skákat na trampolíně, posedět si ve vláčku, který zapůjčil pan Halouzka a jako v loňském
roce okouknout a i vyzkoušet prostory policejního automobilu. Novinkou
pro děti a nejen pro ně byl stánek se
sladkostmi a cukrovou vatou, díky
které byly na hřišti bazénky s vodou na
mytí ručiček, ale i k brouzdání. Sobotní odpoledne zpestřil fotbalový zápas,
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kde své síly změřili svobodní proti
ženatým. Konečnou tečkou sobotního
dne byla zábava, kde k poslechu a tanci hrála skupina DUO GUISEPPE.
Na závěr bychom chtěli poděkovat
všem sponzorům, kteří se na přípravě
a průběhu dětského dne jakýmkoliv
způsobem podíleli.
A že se snad dětem líbil, o tom
svědčí pár fotografií.
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Turnaj o pohár starosty

Ze soutěže: 7 v 1. V příštím čísle
novin zveřejníme více.

Naši prvňáčci
Konec prázdnin každý prožívá
trochu jinak. Někdo si stále říká:
škola je daleko... Ale sám ví, že to
není pravda. Někteří se pilně připravují: učí se, obalují si učebnice,
připravují si penály... Každý má svůj
způsob, ale jedno je jisté:škole se
nevyhneme.

Významné životní
jubileum oslavili občané
Červenec
Baláž Emil
Portlová Marie

82 let
83 let

Srpen
Opletal František

67 let

Jubilantům přejeme ještě mnoho
spokojených a šťastných let.
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Velký Karlov

Velký Karlov

Velký Karlov

Z jednání zastupitelstva obce
Ing. Bronislav Prudký, starosta obce

I přesto, že jsou prázdniny a dovolené v plném proudu, zastupitelé se
sešli k jednání dvakrát i mimo původní plán veřejných zasedání. Zasedání
proběhlo 25.6.a 6.8. v obvyklém čase
tj. v 19,00 hod. Jednání si vynutila
neodkladnost některých rozhodnutí
u připravovaných investicí.
Na červnovém zasedání jsme mimo
jiné schválili závěry výběrové komise na dodavatele stavby rekonstrukce
parku v rámci projektu dotovaného
se SZIF a dodavatele rekonstrukce
a modernizace centrální kotelny. Současně zastupitelstvo schválilo zadávací podmínky pro výběr dodavatele
rekonstrukce místních komunikací

I. etapa. V souvislosti s přípravou projektu rekonstrukce CK jsme schválili
nemovitost pro zajištění úvěru u SFŽP.
V neposlední řadě zastupitelé schválili
návrh textu pro zápis do obecní kroniky, počet členů nově voleného OZ
v podzimních komunálních volbách
a žádost Správy železniční dopravní
cesty o objízdné trase po dobu rekonstrukce žel. přejezdu v Božicích.
Na srpnovém zasedání jsme mimo
jiné schválili dodavatele stavby rekonstrukce místních komunikací, který
skončil jako vítěz výběrového řízení.
Dále jsme schválili výběr bankovního
ústavu pro poskytnutí úvěru na dofinancování rekonstrukce CK, posky-

tovatele stavebního dozoru pro akci
– rekonstrukce CK, zplnomocnění
právního zástupce obce pro výkon
exekučních řízení k vymožení pohledávek. Zastupitelstvo schválilo nový
návrh jízdního řádu zohledňujícího
částečně připomínky obce na dopravní obslužnost s městem Hrušovany nad Jev. a uzavření nové pojistné
smlouvy. Současně zastupitelstvo projednalo žádosti občanů a občanských
sdružení.
Příští zastupitelstvo se koná opět
podle plánu a to první pátek v měsíci září v obvyklém čase v 19,00 hod
a všichni občané jsou zváni a jejich
připomínky vítány.

Až se zima zeptá
Ing. Bronislav Prudký, starosta obce

Tak jako již předchozích deset
roků, je i letos pro nás druhá polovina
léta ve znamení zabezpečení dostatku
kvalitního paliva na zimu. V našem
případě balíkované slámy. Kvalita,
především pak vlhkost rozhoduje
nejen o výhřevnosti, ale i o minimalizaci problémů s dopravou slámy do
kotle. Proto ve spolupráci s dodava-
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telem slámy, zemědělským podnikem
Agro Jevišovice a.s. dbáme na kvalitu po dobu sklizně. Letošní rok je
z pohledu počasí tak trochu zvláštní.
Dlouhé období dešťů, pak tropická
vedra a v tomto období (sklizně obilovin) opět v naší oblasti poměrně
časté srážky.
Přesto si dovolím v tuto chvíli již
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tvrdit, i když není zdaleka ještě všechna sláma pod střechou, že pro nadcházející topnou sezónu máme slámy
dostatek a v dobré kvalitě. Za to patří
jistě dík všem, kdo se na sklizni slámy
podíleli, protože museli často přizpůsobit svoji pracovní dobu povětrnostním podmínkám, ono to nakonec
v zemědělství jinak nejde.
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Informace o průběhu investic
Ing. Bronislav Prudký, starosta obce

Tak jak jsem již informoval čeká
nás v letošním a příštím roce nemalý
úkol, co se do investičního rozsahu
týká.
Je to jednak kompletní rekonstrukce komunikace na spodní ulici
včetně zbudování nových chodníků
pro pohodlný přístup občanů z části ulice pod mlatem do centra obce.
Tyto práce by měly započít začátkem
měsíce září. Této stavbě pak předcházelo zbudování prvních tří přípojek
tepla z plánovaných třiceti tak, aby
nebylo nutné do opravené komuni-

Pracovníci zahradnické firmy při práci

kace zasahovat.
Další z akcí je rekonstrukce stávajícího lesoparku na park pro aktivní
i pasivní odpočinek a relaxaci. Tato
akce je již v plném proudu a měla
by být dokončena rovněž v průběhu
měsíce září. Vznikne tak místo pro
posezení v klidné části obce s umístěním několika herních prvků pro děti
a relaxací pro dospělé v příjemném
prostředí „vodního prvku“ a intimního osvětlení.
Poslední a svým rozsahem největší akci rozhodlo zastupitelstvo přesu-

nout až na jarní období příštího roku
z důvodů složité administrace a také
vyvarování se případných problémů
s odstávkou kotelny v topné sezóně. I tato akce je však již v tuto dobu
z větší části administrativně zajištěna,
alespoň co se týká úkolů pro orgány
a pracovníky obce. Čekáme ještě na
jeden znalecký posudek a následně
budeme aktualizovat veškeré ekonomické a účetní podklady včetně
finanční analýzy. Tyto pak jako celý
soubor předáme opět na SFŽP ke
kontrole.

Postup rekonstrukce parku

Co je zdarma a za co se neplatí
- šp -

Hloupá otázka? Snad. Přes to se
domnívám, že je možno se poněkud zamyslet. Zvláště dnes, v době
zatím pokračující krize, kdy valná
část „obyčejných lidí“ obrací každou korunu, než se uvolní ji vydat.
V době kdy obzvláště téma drahoty a zdražování je častěji na pořadu
dne jak sdělovacích prostředků, tak
i těch a zvláště těch „obyčejných
lidí“.
Co je tedy zadarmo? Jsem pře-
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svědčený, že nic a pro nikoho.
Dnes, nebylo dříve a nebude ani
nikdy v budoucnu. Za všechno se
musí zaplatit. Samozřejmě to nemusí být vždy jenom penězi.
A za co se neplatí? No za to co už
je zaplaceno nebo co za nás zaplatí
někdo jiný. Jak jednoduché.
Proč o tom vůbec píši. Z jednoho prostého důvodu. Nejsem si
jistý, že všeobecně naše vyjadřování je korektní, přesné, že vyjadřuje
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pravý stav věcí. A mám na mysli nás
„obyčejné lidi, ale i tam „ty nahoře“.
Nejsem studovaný ekonom, ale také
jen „obyčejný člověk“. A tak se jen
obyčejně pokusím své přesvědčení
vysvětlit.
Ministr školství současné vlády
prohlašuje, že za účelem ušetření
vládou stanovených 10% nákladů
ministerstva školství bude muset jít
„až na dřeň“.
To ministr obrany ve stejném
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úkolu bude pouze „ořezávat sádlo
a nepůjde do masa“.
Ještě jiné dva spolu související
výrazy, „věci zbytné a věci nezbytné“ použil ekonom- analytik, tuším
České spořitelny v rozhovoru na
téma „jak se lidé poučili z právě
probíhající krize“. On sám potvrdil,
že podstatně více sleduje a rozlišuje
věci nezbytné a zbytné.
Ty první dva výrazy, které mně
v nedávné době zaujaly. Co mají
společného? Vyjadřují vůli, snahu,
potřebu, třeba i nutnost jít až na
samou podstatu věci. Na tu hranici, za kterou lze sice jít, ale už jen
s rizikem. Varováním. Něco není
v pořádku. Může dojít k poškození,
havárii, v krajním případě ohrožení
života. To podle povahy věci.
Dva výrazy stejné povahy, přesto přece jen poněkud odlišné. Jít až
na dřeň je určitě způsob nejdrastičtější protože jde až za hranici věcí
nezbytných. „Ořezat sádlo a ponechat maso“ je méně drastické, je na
hranici nezbytnosti, ale neponechává žádnou rezervu. Žádný z těchto
výrazů nepřipouští volbu.
Výraz věci nezbytné je nejméně
drastický, připouští volbu. Volbu
hranice mezi věcmi nezbytnými
a zbytnými. Volbu, kterou může

ovlivnit řada osobních vlastností
jednotlivců i skupin obyvatelstva.
Schopnosti fyzické, psychické, prostředí do kterého jsme se narodili,
ve kterém žijeme a s kým žijeme.
Do nezbytnosti, věcí pro život
nedůležitých nebo méně důležitých
můžeme zahrnout ty, které jsou
možná ušlechtilé, osobní libůstky, stejně jako škodlivé zlozvyky.
Ty první jsou pro krásu a potěšení. Druhé možná někomu, někdy
přináší i dočasné potěšení. Většinou jsou ale škodlivé, nejen jeho
nositeli, také jeho nejbližším lidem
a okolí, narušováním vzájemných
vtahů.
Jsme v krizi, říkají odborníci. Lidově v bryndě. Jsme prý na
rozcestí a proto máme vládu rozpočtové odpovědnosti. Musíme se
uskrovnit, říkají. Je to těžké? Samozřejmě. Dospěli jsme do nějakého
stadia, životního standartu a teď se
máme uskrovnit. Co zvolit? „Jít na
dřeň“, „Ořezávat sádlo“ ? Byť jsou to
jen příměry (alegorické výrazy), tak
to už je dnes asi za hranicí přijatelnosti. Zbývají věci nezbytné. A tady
vidím určitý problém. Jsme ochotni
respektovat dobrovolně a když, tak
do jaké míry opatření, vynucená
okolnostmi (stávající krizí) nebo

která jsou nám byť v dobré víře
vnucovány (koaliční vládou)?
Tady se vracím k tomu přemýšlení. Přemýšlení o věcech nezbytných.
Je jich hodně, na které jsme si zvykli, které nám usnadňují i zkvalitňují
životní podmínky, hodnoty které
nás civilizují. Ten problém vidím
v tom, jak a které a v jaké míře
využíváme nebo je často, zbytečně
a ke své škodě zneužíváme.
Teď nevím. Nechce se mě věřit,
že by to byly lidem věci neznámé.
Jsou to jevy z minula, čas od času se
opakující. Snad trocha v jiné podobě, kdy se museli lidé uskrovnit
někdy si sáhnout na samé dno.
Zapomínáme. Zapomínáme,
že vždycky je něco za něco. Třeba
dar za civilizaci. Řetězení příčin
a následků. Příkladně. Vymyslíme
auto, musíme postavit silnice, zvyšující se doprava zahlcuje obce, stavíme dálnice. Ty pak narušují krajinný ráz, také vadí ekologickým
aktivitám a můžeme pokračovat.
I v jiných podobných příkladech.
Nevím. Asi předbíháme dobu,
určitě své možnosti. Ne všichni
stejnou měrou. Jak kdo přemýšlí,
uvažuje a jedná. Nejen dnes, ale
i v minulosti. Přemýšlejme.

Historie obce
Vážení příznivci historie a obce Velký Karlov, dalším ze snímků z historie a současnosti naší obce bych rád dokumentoval změny, jež se za posledních 20 a více let v naší obci udály. Věřím, že Vás tato rubrika potěšila a pomůžete mi
v jejím pokračování zapůjčením některých historických fotografii z vašeho alba. I tentokrát pochází dobový snímek
z alba p. Josefa Třetiny.

Historie
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Krásný den přejí mažoretky!
Za mažoretky Jana Zifčáková

I když je čas prázdnin a dovolených, i po tuto dobu naše mažoretky
nezahálely. Jako obvykle jsme měly
na programu několik vystoupení.
První nás čekalo 7.8.2010 v Hrušovanech nad Jevišovkou při příležitosti
Vavřineckých slavností bez hranic
2010. I přes nepřízeň počasí se těchto
slavností zúčastnilo mnoho diváků.
Dne 14.8.2010 následovalo vystoupení v Dobšicích, kde se konal II.ročník
setkání Sapík Cup. Jednalo se o sraz
mopedistů a historických vozů. Naše
mažoretky byly zpestřením celé akce.
Koncem prázdnin, konkrétně dne
28.8.2010 nás čeká vystoupení na
Jevišovských slavnostech.
Tímto vystoupení to ale nekončí.
4.9.2010 vystoupí mažoretky v Hevlíně a 18.9.2010 nás čeká postupová
soutěž v Ivančicích. Touto cestou bychom Vás rády pozvaly na naše další
vystoupení a především na soutěž,
na kterou bude zajištěna autobusová
doprava. Zájemci ať se hlásí u pí Zifčákové.
Přejeme Vám klidný zbytek prázdnin a děkujeme za zájem a Vaši podporu!

Připravovaná úprava jízdního řádu IDS na lince 821 a 822
- šp -

Na základě připomínek Obce Velký Karlou, na zcela nevhodné a nedostatečné spojení Velkého Karlova do
Hrušovan nad Jev. v rámci IDS, došlo
k jednání se zástupci firmy Kordis
a zástupců Jihomoravského kraje
k řešení situace. Výskedkem byl návrh
úpravy na lince 821 s ukončením provozu na spojích 13, 24, 25 a 32 v úseku
Velký Karlov – Božice. Výměnou bylo

navrženo spojení pro cestující z Hrušovan nad. Jev do Velkého Karlova na
lince 822 spoj čís. 57 s odjezdem v 11,13
hod. z Hrušovan n. Jev a příjezdem na
Velký Karlov v 11,42 hod. Návrat do
Hrušovan n. Jev. v 11,49 hod., příjezd
12,08 hod. Změna po vyjádření souhlasného stanoviska Vekého Karlova
bude zavedena od 1.9.2010.
Výslednou úpravu jízdního řádu

považuje zastupitelstvo Obce Velký
Karlov za prozatimní a nedostatečné
řešení. Domnívá se, že má li integrovaná doprava splnit lepší dostupnost
občanů za deklarovanou možností výběru školy, lékaře, zaměstnání
služeb apod. měla by tento úkol plnit
alespoň přiměřeně i pro občany menších obcí vzdálenějších od dopravních
tepen a sídelních center.

Deštivá, ale veselá fotbalová sobota
(PeťaS a Jířa)

V sobotu dne 24.7.2010 se v naší
obci i přes nepřízeň počasí konal, po
delší odmlce, fotbalový svátek. A to
zápas, kdy proti sobě nastoupili na jed-
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né straně svobodní a na druhé straně
ženatí pánové. Počasí sice ze začátku nepřálo, avšak odhodlání hráčů
na obou stranách zvítězit bylo větší
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a tak mohli vyběhnout na trávník. Obě
družstva nastoupili v dobrém fyzickém i psychickém rozpoložení, někteří již posilněni lahodným mokem,
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kdy pitný režim se samozřejmě musel
doplňovat i během samotného zápasu. Po úvodním hvizdu rozhodčího,
převyšovala hra svobodných, hlavně
podotknout mladých kluků, kteří ze
začátku motali hlavu svým soupeřům.
Avšak po chladném začátku tomu
vzali za své i ženatí páni. Nakonec se

i počasí uskromnilo a hráči předvedli divákům „srandamač“ jak má být,
který skončil jak jinak než remízou
5:5. Ovšem na dramatický penaltový rozstřel vyhráli svobodní. Ti si za
vítězství naplnili a nechali kolovat
jako první pohár šampaňským. Hned
po té je následovali i ženatí. Ještě po

zápase se mezi hráči i s diváky probírali veškeré góly a příležitosti při
příjemném posezení až do pozdních
večerních hodin. Děkujeme všem
divákům, že se přišli na nás podívat
a pobavit i přes nepříznivý počasí.
Touto cestou chci poděkovat i organizátorům. SPORTU ZDAR.

VIII. ROČNÍK NOHEJBALOVÉHO TURNAJE VELKÝ KARLOV
(PeťaS a Jířa)

Vážení milovníci sportu dne
17.7.2010 se v naší obci konal již
8. ročník tradičního nohejbalového
turnaje. Na letošním ročníku se prezentovalo 10 družstev, kdy z dosavadních ročníků bylo nejvíc družstev
z jiných obcí a dokonce i z okresního města. Již tradičně k nám zavítalo
družstvo ze Znojma, kteří se na náš
turnaj rádi vracejí. Dále pak dva týmy
z Hodonic, dva z Jaroslavic a jedno z Dyjákovic. Bohužel letos bylo
pouze jedno družstvo smíšené, kdy
se zúčastnila jedna žena. Věříme, že
příští rok si s námi zahraje více žen.
Byly vylosovány dvě tabulky, kde se
hrál systém každý s každým, kdy první dva týmy z každé tabulky postoupily do semifinále, kde si to v krásných
a vyčerpávajících zápasech rozdaly
o medaile a krásný putovní pohár.
Bylo opravdu nač se dívat, kdy při
slunečném a teplém počasí startující
týmy předváděly nádherné výměny.
Některé odehrané míče a zákroky braly dech, přišlo i na úsměvné či někdy
až akrobatické kousky. Nakonec však
přišla i velká bojovnost a výdrž dostat
se na stupně vítězů. Až v odpoledních hodinách jsme se prokousali
k stupňům vítězů. Na prvním místě se umístili hráči z Hodonic, tým
s názvem Sajgon bar. Hráči se našeho
turnaje účastnili poprvé a doufáme, že
ne naposledy, protože si domů odvezli
náš krásný putovní pohár, který hodláme v příštím ročníku vyhrát zpět do
naší obce. Na druhém místě skončili
hráči ze Znojma, tým s názvem SMS
160, u kterých to vypadalo, že prokleté druhé místo z předešlých ročníků již překonají. Bohužel to nevyšlo ani tentokrát, avšak finále bylo
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nádherné plné dlouhých
výměn. Na třetím místě
se umístili domácí hráči,
tým s názvem Dřeváci ve
složení Leoš Zoubek ml.,
Stanislav Mach ml. a Petr
Stehlík, kteří hájili čest
z domácích týmů. Ostatním týmům za krásný
sportovní výkon DÍKY.
Sportovcům i divákům
bylo zajištěné občerstvení se skvělou obsluhou.
Touto cestou chci poděkovat
organizátorům
turnaje a všem, co nám
poskytli dostatek jídla
a pití s úsměvem na tváři.
Ti, kteří nás přišli podpořit a kterým se turnaj líbil
děkuji. Byla to odměna
a hnací motor pro nás
a další ročníky turnaje.
Na závěr přehled ostatních umístění: 4. místo
Chuck Norris – Jaroslavice, 5. místo TJ Hodonice,
6. místo Náplava – VK,
7. místo Vražedné Pobřeží
- VK, 8. místo Fešáci
– Dyjákovice, 9. místo
Trubci – VK, 10. místo
Striptéři – Jaroslavice.
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Pravice Pravice Pravice

Pravice

Pravice Pravice Pravice

Usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 29.6.2010 č.6/2010
Jaroslav Vitouch, starosta obce

ZO-souhlasí
se změnou č.1 ÚP obce Pravice (usnesení č.29/2010)
-schválili Závěrečný účet obce za rok 2009 (usnesení
č.30/2010)
-schválili rozpočtové opatření č.2/2010 (usnesení
č.31/2010)
-schválili prodej pozemků manželům Kůřilovým (usnesení č.32/2010)
-schválili prodej pozemků manželům Novotným (usnesení č.33/2010)

-souhlasí s revokací usnesení č.16/2010 (usnesení
č.34/2010)
-souhlasí s prodejem pozemků firmě FIPS (usnesení
č.35/2010)
-schvaluje počet zastupitelů pro příští volební období
(usnesení č.37/2010)
ZO bere na vědomí:
-žádost o odkoupení pozemku
-žádost o příspěvek na IDS

Dětský den
Den dětí jsme se rozhodli po
domluvě s rodiči oslavit výletem.
Rodiče si vybrali výlet do Westernového městečka Boskovice.
Na tento den 3.7. jsme se všichni moc těšili. Obecní úřad objednal
autobus od BDS a ráno v půl osmé
jsme všichni společně vyrazili. Každý si vzal nějakou tu malou svačinku,
pití, aby po cestě neumřel.
Byla tam spousta zajímavých věcí
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a spousta zábavy. Děti si mohly zakoupit dolary a za ně si mohly pořídit
třeba kozu, kterou si mohly vodit na
vodítku, tato atrakce se ukázala jako
nejzajímavější. Dále tam byla krásná
pistolnice, Zoro mstitel a jeho milá.
Po představeních jsme dětem koupili občerstvení, děti si vybraly klobásku a zmrzlinu.
Kolem 13 hodiny jsme se rozhodli
opustit toto krásné místo a odebrali

Noviny NIVA

jsme se do věčných lovišť. Myslím si,
že tento výlet se nám vyvedl jak počasím, tak i výběrem místa a doufáme,
že rodiče i děti byli spokojeni a těší se
na další rok, kdy si spolu zase vyrazíme, a to na místa
kam se budou chtít podívat ,, proto věřím, že si během roku rozmyslíte,
a poradíte kam vyrazit další rok“.
Těším se na vás Andrea Strešková
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Pozvánka na

pravické krojované hody,
dne 23.října 2010
Naši jubilanti
Září:
Kovářová Milada
Řeháček Stanislav
Sváčková Marie
Kocůrková Anna
Švancarová Jarmila
Říjen:
Patočková Zdeňka
Horák Pavel
Vago Ludvík
Surovec Miroslav
Surovcová Ludmila
Bilková Milada
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61 let
63 let
64 let
78 let
65 let

60 let
60 let
61 let
62 let
63 let
63 let

Vaňková Věra
Horák Karel
Švancara Miroslav
Jůzek František

66 let
67 let
70 let
77 let

Nejstarší občankou obce Pravice je
paní Emílie Mašková,
která 15.10.2010 oslaví 99 let.

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

Břežany

Břežany

Břežany

Břežany

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

Během prázdnin se Obecní zastupitelstvo obce Břežany nesešlo, další schůze bude začátkem září a ještě
proběhne do voleb jedno zasedání
obecního zastupitelstva. Děkuji místostarostovi a všem členům zastupitelstva obce za jejich čtyřletou práci
v tomto volebním období, které patřilo k velmi úspěšným. Co se nám
všechno podařilo?
Podařilo se nám zpracovat a schválit nový územní plán obce, který platí od června letošního roku, a proto
veškerá řízení našich občanů by měla
probíhat bez větších problémů.
Dále se nám podařilo prodat většinu sklepů v obci a konečně vyřešit
problém jejich vlastnictví. V roce 2007
jsme dokončili zpevněnou plochu
a parkoviště u obecního úřadu, cestu

ke hřbitovu a chodník na hřbitově. Byl
vybudován a připojen náhradní vrt
v naší úpravně vody a tím máme zajištěn dostatek vody. V současné době
se připravuje výstavba vodojemu.
V letech 2007 – 8 jsme dokončili
2. etapa kanalizace včetně přípojek,
čímž je hotova celá obec a téměř
všechny domy připojeny na kanalizaci. V roce 2008 a 2009 proběhla
rekonstrukce elektrického vedení ve
větší části obce a zároveň jsme zde
opravili místní rozhlas a veřejné osvětlení. V roce 2008 a 2009 jsme opravili
místní komunikaci kolem staré mateřské školy a ke hřbitovu a kolem mateřské školy, dále zde byly vybudovány
nové chodníky ze zámkové dlažby. Do
konce letošního roku bychom měli
dokončit chodník od mateřské školy

a parkovací plochu. Dále byla provedena sanace sklepů pod ulicí, takže již nejsou ohroženy některé domy. Byly provedeny opravy na školních budovách,
především nové záchody v mateřské
škole a pak oprava budovy základní
školy čp. 174. V loňském roce jsme
opravili zdravotní středisko a od letošního dubna zde pravidelně dvakrát
týdně ordinuje praktický lékař. Toto je
jenom stručný výčet nejdůležitějších
akcí. V tomto volebním období se nám
velmi dařilo, ovšem rozhodující proto
bylo získání dostatečného množství
finančních prostředků. Přestože jsme
si vloni vzali nový úvěr ve výši 3 mil.
korun na opravu místní komunikace ke hřbitovu a kolem MŠ, podařilo
se nám snížit úvěrové zatížení obce
o 1 150 000 Kč proti roku 2006.

Volby do obecního zastupitelstva 15. a 16. října 2010
Mgr. Josef Rebenda, starosta obce

V pátek 15. října a v sobotu 16. října 2010 proběhnou volby do obecního zastupitelstva. V naší obci kandidují
3 volební strany – Sdružení nezávislých kandidátů – Břežany, Břežanské ženy a Sdružení nestraníků.

Letní tábor
Mgr. Josef Rebenda, starosta obce

V letošním roce uspořádalo od
18.7 do 30.7. občanské sdružení
Břežanská Střelka opět letní tábor pro
děti. Letos se uskutečnil v krásném
prostředí u řeky Oslavy v blízkosti
obce Senorady. Zúčastnilo se ho 28
dětí a osm dospělých, kteří se starali
o to, aby tábor dobře fungoval a děti
měly o zábavu postaráno. Tábor jsme
měli vypůjčený od břeclavských skautů, kterým jsme ho na konec pomohli
zbourat a uložit do stodoly, kde bude
do příštího roku. Během celého tábora
hrály děti hru, která byla motivována
celým rokem a jednotlivými měsíci
a jejich zvyky. Poznali jsme okolí tábora, koupali jsme v krásné řece Oslavě
a vůbec nikomu nechyběla televize
nebo počítač. Přestože nám dvakrát
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naše kuchyně
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příjezd na tábor

tábor navštívil i Mikuláš

odjezd domů

pořádně zapršelo, bylo jinak počasí
dobré a nálada také. Chtěl bych proto poděkovat všem dospělým – paní
Kuncové, Juřeníkové, Rebendové,
Podané, Vlčkové, Kohoutkové a panu
Podanému, kteří zajišťovali běh tábora i jeho program a byli zde v době
svého volna nebo dovolené zadarmo.

Velký dík patří také rodičům a příznivcům tábora, kteří nám pomohli
s dovozem a odvozem věcí a s bouráním tábora. Doufám, že se také
většině dětí na táboře líbilo, a pokud
budou mít zájem, můžeme si ho
v příštím roce zopakovat.

koupání v řece Oslavě

Společenské akce v Břežanech
18.9. – Rybářské závody
26.11. – Slavnostní rozsvícení vánočního stromku
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Mackovice Mackovice

Mackovice

Moudrost nad zlato
Blaze člověku, jenž nalezl moudrost,
blaze člověku, jenž získal rozvahu!
Přináší lepší zisk než stříbro,
její výnosy jsou nad zlato.
Její cena je nad perly vyšší,
nic, v čem si libuješ, se jí nerovná.
Soudnost a prozíravost ať nesejdou ti z očí,
jak vzácný poklad je opatruj.
Bezpečně pak půjdeš svojí cestou,
tvé nohy nebudou klopýtat.
Až půjdeš spát, nic nebude tě strašit,
až usneš, tvůj sen bude příjemný.
Nebudeš se bát náhlého děsu
ani zkázy, jež čeká ničemy.
Neodpírej dobrodiní těm, kdo je potřebují,
když je v tvé moci něco učinit.
Neříkej bližnímu: „Přijď jindy,“
když právě teď mu můžeš pomoci.
Nechystej proti bližnímu nic zlého,
když k tobě chová důvěru.
Nežaluj nikoho pro nic za nic,
když ti neprovedl žádné zlo.
Nezáviď člověku, jenž páchá násilí,
nesdílej žádnou z jeho cest.
Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí;
kdo miluje hojnost, nemá nikdy dost.
Kdo pracoval, ten sladce spí,
ať jedl málo nebo moc;
boháč však nespí pro sytost.
Pýchu následuje ostuda,
moudrost je tam, kde pokora.
Poctivé vodí jejich upřímnost,
proradné zničí jejich falešnost.
Když se spravedlivým daří, ve městě je radost,
když hynou darebáci, koná se oslava.
Požehnáním poctivých se pozvedá město,
ústy darebáků bývá bořeno.
Kdo nemá rozum, bližním opovrhuje,
rozumný člověk raději pomlčí.
Mluvka roznáší tajemství, kudy chodí,
zodpovědný člověk je umí zachovat.
Kde schází jasný směr, lid upadá,
ve množství rádců je však záchrana.
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Se zlou se potáže, kdo za cizího ručí,
slibům se vyhýbat je vždycky jistější.
Laskavý člověk odmění i sám sebe,
surovec ani sám sebe nešetří.
Pro klamný výdělek darebák dře se,
kdo seje spravedlnost, má mzdu trvalou.
Zlatá ozdoba na sviňském rypáku
je krásná žena bez špetky rozumu.
Někdo rozdává – a ještě bohatne,
jiný škudlí až běda – k vlastní chudobě!
Štědrý člověk bude jen vzkvétat,
kdo jiné svlažuje, sám bude zavlažen.
Kdo hledá dobro, nalezne přízeň,
kdo čeká neštěstí, také dočká se.
Kdo doufá v bohatství, takový padne,
spravedliví ale jak poupě pokvetou.
Unáhlené řeči bodají jako meče,
jazyk moudrých je ale jako lék.
Zlomyslní mají v srdci jen faleš,
mírumilovní žijí v radosti.
Pracovitým rukám bude svěřena vláda,
zahálčivost však vede k porobě.
Starosti člověka tíží v srdci,
laskavé slovo ale radost navrátí.
Spravedlivý najde i pro bližního cestu,
cesta darebáků ale končí blouděním.
Lenoch si žádný úlovek neupeče,
píle je pro člověka cenný majetek.
Milovník poznání miluje poučení,
jen tupý mezek si nedá domluvit.
Darebáctví nikomu jistotu neposkytne,
kořen spravedlivých však nikdo nevyrve.
Úmysly poctivých jsou spravedlivé,
rady darebáků však zákeřné.
Slova darebáků jsou smrtelná léčka,
poctivé vysvobodí jejich řeč.
Čím je kdo rozumnější, tím více bývá ceněn,
muž křivé povahy však bude pohrdnut.
Lépe být přehlížen, ale mít služebníka,
než tvářit se důležitě a nemít na chleba.
Spravedlivý cítí i s dobytčetem,
srdce darebáků je ale bezcitné.
Kdo obdělává pole, nasytí se chlebem,
kdo ztratil rozum, honí vidiny.
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Darebák závidí kořist zlosynovi,
kořeny spravedlivých však plody přináší.
Ovoce svých úst každý hojně sklidí,
vlastní skutek se k člověku navrátí.
Hlupák je přesvědčen, že jde správně,
kdo je však moudrý, dá si poradit.
Hlupákův hněv se projeví ihned,
rozvážný člověk snese urážky.
Pro potěšení:
Šalomounova píseň písní
Pověz mi ty, kterého z duše miluji,
kde paseš stáda svá,
kde o polednách uléháš?
Proč zahalená bloudit mám
kolem tvých druhů a jejich stád?
Nehleďte na mne, že snědá jsem,
to slunce se do mne opřelo!
Nevíš-li sama, ty nejkrásnější z žen,
jen vyjdi v patách ovečkám
a svoje kůzlátka nech pást
tam, kde pastýři mají stan.
Jako lilie mezi bodláky,
tak je má milá mezi dívkami.
Ach, jak jsi krásný, milý můj,
jak jsi líbezný!
Jako jabloň mezi stromy lesními,
tak je můj milý mezi mládenci.
V jeho stínu sedím s rozkoší,
jeho ovoce mým ústům lahodí.
Kéž mě uvede do síně hodovní,
praporem své lásky kéž mě zaštítí!
Osvěžte mě rozinkami,
posilněte mne jablky,
neboť jsem láskou nemocná.
Jeho levice pod hlavou mou
a pravicí mě objímá.
Vstaň, lásko má, má překrásná, a pojď!
Hle, zima už skončila,
průtrž přestala a je pryč.
Kvítí se ukazuje po zemi,
čas prozpěvování je tu,
hlas hrdličky zní po kraji.
Fíkovník nasytil své plody mízou,
révový květ svou vůni vydává:
Vstaň, lásko má, má překrásná, a pojď!
Holubičko má v rozsedlinách skalních,
ve skrýši nad srázem,
dopřej mi spatřit svůj obličej,
svůj hlas mi dopřej uslyšet.
Tvůj hlas je tolik lahodný,
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tvůj obličej tak líbezný!
Můj milý je můj a já jsem jeho,
když pase v liliích.
Ještě než s vánkem přijde den
a rozprchnou se stíny,
vrať se, můj milý!
Na lůžku jsem toužila za nocí
po tom, kterého z duše miluji.
Hledala jsem ho, ale nenašla.
Kéž by mne zlíbal polibky svých úst –
nad víno lahodná jsou milování tvá!
Prodchnutá myrhou a kořením,
celičká voní dálkami.
Ach, jak jsi krásná, lásko má,
ach, jak jsi krásná!
Tvé oči pod závojem jsou jako holubičky,
tvé vlasy jako stádo koz.
Tvé zuby jsou jak stádo ovcí skvoucích,
když vycházejí z koupadla.
Jako karmínová šňůrka jsou tvé rty,
tvá ústa tolik líbezná!
Jak plátky granátových jablek
jsou pod závojem spánky tvé.
Dvojice prsů tvých dvojice kolouchů je,
srnčí dvojčátka,
jež pasou se v liliích.
Ještě než s vánkem přijde den
a rozprchnou se stíny,
na horu myrhy vyjdu si,
na pahorek vonných koření.
Celá jsi krásná, lásko má,
jsi dokonalá, bez vady!
Srdce mé zajalas, má drahá nevěsto,
srdce mé zajalas jediným pohledem,
řetízkem jediným na hrdle svém.
Ach, jak jsou krásná milování tvá,
má drahá nevěsto!
Nad víno lahodnější jsou milování tvá.
Tvé rty, má nevěsto, kanou nektarem,
mléko a med máš pod jazykem.
Zahrada zamčená jsi, má drahá nevěsto,
studnice zamčená, pramen zapečetěný.
Tvé údy jsou sadem jabloní granátových
s rozkošným ovocem,
s nardem a šafránem,
s puškvorcem a skořicí,
se všelijakým kořením,
s myrhou a aloí
a nejlepšími balzámy.
Jsi pramen zahradní, studnice živých vod.
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Policie varuje
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.

!!! !!! !!!
Prodám podkrovní byt
v osobním vlastnictví v Božicích.
Kontakt: 728 229 683
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Doplňovačka s tajenkou:
R
P

O

J
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A
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najednou
flink
posvátné
rebel
chlapci
neznaboh
obyčeje
míč
mládě lva
lední sport
část vesnice
část plodu
dohromady
šplíchat
miřík
kdesi
psota,slota
sekat kosou
pošlá (ryba)
stavební hmota
velké vzdálenosti
žertování
děvčata
část trupu
padlý anděl
lastura
kousek skla
kanadský strom
pojmenování
přebývat
v pravém úhlu
obsah
laciná
výčep
stepní ptáci
s nechutí
bílý sport
malý býk
rádo si hrající
boj
volán
zápach

závěr
okamžik

CH
CH
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na konci
písčitá oblast
tatran.nár.park
odvážná
bázlivé
hříbek
utíkat
nedovolení
samec kozy
zrní k setí

Tajenka z minulého čísla:
Někdo se pachtí moudře a zručně, ale svůj úspěch
odkáže tomu, kdo se s tím nepachtil.
Ceny si vyzvedněte v infocentru Božice.
Výherci z minulého čísla:
Marie Bočková, Brno,
Marie Babáčková, Oleksovice,
Ladislav Čurda, Božice
Blahopřejeme a přejeme Vám všem zábavné luštění naší
další doplňovačky.
Tajenku zašlete na e-mail: info@infoniva.cz
nebo nahlašte v infocentru - knihovna Božice,
tel.: 515 257 010
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