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Nespěchej, když voní květy.
Chtěl bys vědět trochu víc?
Jak poznat vesmírné světy?
Teď však chmurná je tvá líc.
Že už toho víš až moc,
že ti stačí tohle k žití?
Když však přijde temná noc,
bojíš se a vše je v řiti.
Tak si vzpomeň na svou víru,
co tě drží nad vodou,
když svět pouští děs a síru.
Je to asi tou dobou.
Všichni někam spěchají,
nevidí svět kolem sebe.
V klidu se snad nenají.
Každý hledá jen sám sebe.
Nebuď taký, jak ti všichni.
Když pyl ti vlítne do chřípí,
klidně si i nahlas kýchni.
Možná se někdo dovtípí.
Ať tě láska hřeje v duši,
zpívej si zas celý den.
Okolní svět že tě ruší?
Snad neudupe ten tvůj sen.
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Božice Borotice Břežany Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov
Pravá láska
Ing. Rudolf Žilík

Pojď, ženo, posaďme se spolu na
lavičce před domem. Máme právo
odpočívat: už to bude čtyřicet let, co
jsme spolu. Je dnes tak hezký večer a hezký je i večer
našeho života. Zasloužíme
si chvíli odpočinku. Děti
se nám už dávno rozběhly
do světa, jsme zas jen sami
dva, jako když jsme začínali. Vzpomínáš, ženo?
Nic jsme tenkrát neměli, bylo to těžké začínání.
Ale měli jsme jeden druhého, a Pána Ježíše uprostřed
a věděli jsme to, a tak jsme
byli přece jen bohatí. Měli
jsme se rádi a mysleli jsme
si tenkrát, že láska je jen to
vzájemné objetí, polibky,
něžnosti.
Ale svatební čas je krátký a život dlouhý. Přišly
děti. Bylo třeba je živit,
oblékat, vychovávat, nebylo
tomu konce. Dlouhé byly ty noci, kdy
jsme se střídali u postýlky nemocného
dítěte.
A práce někdy vázla, přišla i zklamání v přátelstvích, často se zdálo, že
se nic nedaří. A jak šel rok za rokem,

někdy jsme mysleli, že to s námi jde
od deseti k pěti, jen si vzpomeň, často
jsme měli těžkou hlavu, — ale bylas

tu ty. Jaks to dokázala, žes mě vždycky
dovedla povzbudit, když jsem nemohl
dál? A to jsi ještě říkala, že máš oporu
ve mně, zatím jsem já ji měl v tobě.
Pravda, byl jsem ti věrný a vděčný
za domov a za děti, měl jsem tě rád.

A tys mi to všechno udělala snadné.
Nežárlila jsi na mne pro nic za nic,
věřila jsi mi — o to víc jsem věřil já
tobě. Teď konečně, teprve
teď, když už si leckdo z nás
myslí: co mezi těmi dvěma
ještě je? — až teď to vím,
co je vlastně pravá láska.
To jsou ta léta pospolu, to
je ten celý život; že jsme si
pomáhali, že jsme si rozuměli, že jsme si navzájem
odpouštěli slabosti a chyby
a tak Boží požehnání zůstávalo stále s námi. A teď se
to učí naše dospělé děti, na
svůj vrub.
Pojď, sedneme si, rozhlédneme se. Už zas máme
čas dívat se po večerních
červáncích,
poslouchat,
jak zpívá kos a voní růže
na zahrádce. Přitiskni se
ke mně, ženo má. Mluvit
nemusíme, nám už netřeba
slov. Jen když jsme spolu. Přijde noc,
ale nevadí, dílo je vykonáno.
Text: Cyrilometodějský kalendář
1978, Obrázek: I. Schwarzová 1994

Klement Maria Hofbauer - světec našeho kraje
Ing. Rudolf Žilík

V loňském měsíci květnu
to bylo již 100 let, co byl svatořečen rodák z našeho okolí
Klement Maria Hofbauer.
Narodil se 26. prosince
1751 v Tasovicích u Znojma
jako syn českého řezníka
Dvořáka. Vyučil se pekařem,
ale z touhy po kněžství začal
studovat. Několikrát putoval
do Říma, vstoupil tam do kongregace redemptoristů a byl vysvěcen
na kněze (1785). V letech 1787-1808
působil ve Varšavě a založil tam první
klášter redemptoristů severně od Alp.
Když Napoleon po dobytí Varšavy
zakázal všechna řeholní společenství,
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přesídlil „apoštol Varšavy” do Vídně. Jako kazatel, duchovní správce
a zpovědník měl značný
vliv na všechny vrstvy
obyvatelstva. Protože
nechtěl přijmout zásady
tehdy módního osvícenského josefinismu,
podle nichž se měla
církev stát nástrojem
v rukou panovníka, byl dán pod policejní dohled. Na sklonku života dosáhl souhlasu k působení redemptoristů na rakouském území (20. dubna
1820). Sám se však toho dne nedožil,
zemřel 15. března 1820. Jeho tělo bylo
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později (1862) přeneseno do vídeňského kostela Panny Marie Na nábřeží
a v roce 1909 byl prohlášen papežem
Piem X. za svatého.
Dne 20. května 1909 zaznělo z úst
Pia X. z kanonizační bule mj.: „Klement miloval děti a děti milovaly
jeho: když se s nimi setkal, přidávaly
se k němu a provázívaly ho až domů.
Učil je základům víry a připravoval
je na první svaté přijímání. Rodičům
důtklivě kladl na srdce, aby děti zbožně vychovávali.
Starostlivě pečoval také o chudé,
zvláště o takové, kteří o bohatství přišli a za chudobu se styděli. Aby jim
pomohl, sám se ochotně zříkal jídla.
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Nosil chudým peníze, šaty i pokrmy,
zvláště chléb.
Když Klement celý den pilně pracoval k větší slávě Boží a večer se
vracel domů, nečekal jej odpočinek,
ale nové, důležité a velmi užitečné
zaměstnání. Nalézal totiž dům naplněný přáteli a žáky: někteří studující
bohosloví, jiní lékařství nebo práva
a mezi nimi úředníci. Nestaral se jen
o všechny hromadně, ale i o každého
jednotlivě: nikomu nepochleboval,
ale otevřeně předkládal pravdu a sledoval přitom jejich duchovní užitek.
Z této večerní práce sklidil hojné
plody, protože se z tohoto domácího
kruhu přátel někteří stali horlivými
kněžími, jiní uposlechli evangelních
rad a vstoupili do kongregace Nejsvětějšího Vykupitele nebo do jiných
řeholních rodin. Ti, kdo zůstali laiky, dávali každý ve svém zaměstnání
a stavu příklad poctivosti, bezúhonnosti a zbožnosti. Ze všeho největší
význam měla díla sledující znovuoživení a upevnění katolické víry
v tomto městě, v tehdejší Vídni, oslabené a téměř ubité.
I když Klement byl od přirozenosti tělesně odolný, přece ho pokročilý
věk a nepřestávající práce vyčerpávaly.
Vždyť konal dlouhé pěší cesty v dešti
i sněhu vedru, namáhavě kázal, mno-

ho hodin denně strávil ve zpovědnici,
v noci často bděl u lůžka umírajících,
ubývající tělesné síly však nahrazovala horlivost ducha a vytrvalá láska
k Bohu i bližnímu.
Kolikrát musel s bolestí přihlížet
tomu, jak byly jediným úderem bezbožných lidí zmařeny výsledky jeho
dlouhodobých prací! Ale přestože
tolikrát viděl, že jeho úsilí bylo mařeno, nikdy ho to nezlomilo, nikdy
neklesal na mysli, protože důvěřoval
Bohu; všechnu námahu podstupoval
k jeho větší slávě. Když musel opustit
jedno místo, odcházel jinam a znovu konal tytéž práce pro spásu duší.
Budoucí generace sklízely bohaté
ovoce tolika jeho prací.“
Statečnost a horlivost tohoto
nezlomného muže plně důvěřujícího, plně odevzdaného do vůle Boží
a oddaného nezištné službě Bohu
a bližním si nevšedním způsobem
připomínají v jeho rodišti - nedalekých Tasovicích. Letošní pouť farností, pekařů a cukrářů se koná 15.
května 2010. Program začíná v 16.00
v kostele sv. Klementa Hofbauera,
který je mj. uznávaným patronem
pekařů a cukrářů. Hlavním celebrantem mše sv. v 17.00 bude P. Jindřich
Bartoš, znojemský děkan. Po zakončení duchovního programu následuje
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prohlídka a ochutnávka pekařských
a cukrářských výrobků s pohoštěním
ve vinařském kraji. Akci lze spojit
s pěším putováním po nově vybudované Svatoklementské stezce (více
naleznete na http://www.lidovemisie.
cz/ či www.farnost.katolik.cz/tasovice/). Samozřejmě se můžete připojit
i vy. Já osobně jsem ještě neměl příležitost se těchto slavností účastnit,
ale z doslechu vím, že aktivní účast
opravdu stojí za to a to nejen pro
množství a různost napečeného pečiva.
Co dodat závěrem? Nenapadá mě
v duchu už nic. Chce se mi už jen tiše
se sklonit před mocnou Boží láskou
a velebností a osobností samotného
sv. Klementa a volat: „Svatý Klemente, oroduj za nás!“
Texty z Liturgie hodin II – doba
postní a velikonoční, obr. ze jmenovaných internetových stránek
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Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva Obce Božice
Ing. Miroslav Klíč, starosta Obce Božice

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. Zhotovení pamětní desky obětem
případu „Světlana“
Zastupitelstvo obce doporučuje
schválit:
1. Návrh rozpočtu DSO NIVA na rok 2010:
rozpočtové příjmy 170.200,- Kč
rozpočtové výdaje 170.200,- Kč
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2. Zprávu o výsledcích přezkoumání
hospodaření DSO NIVA za rok
2009
3. Návrh závěrečného účtu DSO
NIVA za rok 2009
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na
pozemku p.č. 860/34 v katastr.
území České Křídlovice s E.ON
Distribuce a.s.
2. Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na
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pozemku p.č. 522/1 v katastr. území Božice s E.ON Distribuce a.s.
3. Návrh rozpočtu Obce Božice na
rok 2010:
celkové příjmy + financování
16.392.400,- Kč
celkové výdaje
16.392.400,- Kč
4. Celoroční hospodaření obce
a závěrečný účet obce za rok 2009
včetně zprávy auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření obce,
a to bez výhrad.
5. Rozpočtový výhled na roky 2011
až 2013.
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6. Hospodářský výsledek Základní
školy a Mateřské školy Božice za
rok 2009:
náklady celkem
14.024.096,24 Kč
náklady celkem
13.858.646,50 Kč
hospodářský výsledek 165.450,12 Kč
7. Návrh na rozdělení zlepšeného
hospodářského výsledku za rok

2009 Základní školy a Mateřské
školy Božice: Převést zlepšený
hospodářský výsledek v částce
165.450,12 Kč do rezervního fondu organizace.
8. Zpracování úpravy územního
plánu dle § 188. odst. 2, zákona
č. 183/2006 Sb.

9. Mandantní smlouvu s Regionální poradenskou agenturou s.r.o.
Brno.
10. Smlouvu o sdružení finančních prostředků se zájmovým
sdružením obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko – dle žádosti na
Kanalizaci Božice – II. etapa.

Historie obce za posledních 130 let
připravil Ing. Zdeněk Čurda

Podklady: Historický místopis Moravy a Slezska 1848
- 1960
Naše původní obce Křídlovice a Božice prošly od první zmínky z roku 1225 dlouhou historií, která byla popsána již v řadě publikací. Obce Křídlovice a Božice těsně
sousedící svou obytnou zástavbou, se až do 2. světové
války rozvíjely samostatně. Jejich občané měli podobné
životní podmínky, počet obyvatel se rozvíjel rovnoměrně a charakter obživy a podnikání byl většinou závislý na
zemědělské výrobě.
Udělejme si malou statistiku historických dat některých ukazatelů:

domy
201
233
319
200

Božice
obyvatelé Češi
1058
4
1122
4
1314
200
722
712

Němci
1054
1117
1104
6

ostatní
0
1
10
4

rok
1880
1910
1930
1950

domy
196
266
290
174

Křídlovice
obyvatelé Češi
1078
0
1178
4
1279
73
644
633

Němci
1078
1166
1173
4

ostatní
0
8
33
7

rok
1930
1950
2010

Božice a Křídlovice
domy obyvatelé Češi
Němci ostatní
609
2593
273
2277
43
374
1366
statisticky nezjištěno, upřesnění po sčítání lidu v r. 2011
451
1510

rok
1880
1910
1930
1950

Od 1. ledna 1950 se obce sloučily a užívají společný
název Božice. Spolupráce původních obcí se odráží také
v zakládání podpůrných spolků a hospodářských sdružení
z konce 19. století.
Tak např. pošta se uvádí již v roce 1885, záložna 1894,
železniční stanice 1885, mlýn 1848, tři cihelny v Křídlovi-
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cích 1911, lékař 1900, mlékárenské družstvo 1913, elektrárenské družstvo 1935 a další investiční aktivity, které
rozvíjeli především čeští osadníci po roce 1926.
Koncem 30. let minulého století bylo osídlení našich
obcí na vrcholu. Velký počet domů chudších vrstev obyvatel, rozdrobená zemědělská výroba a vysoká nezaměstnanost sebou přinášely sociální nespokojenost, která byla
podporována štvavou politikou henleinovců.
Mnichovská dohoda, následné události 2. světové války vyústily v roce 1945 k odsunu německých obyvatel
z naší republiky.
V padesátých letech 20. století klesl počet obyvatel
v našich obcích na 52% z předválečných let a stagnoval až
do roku 1995.
V posledních 15-ti letech obec vystavěla 130 nových
bytů, byl dán základ rozvoje výstavby rodinných domků
a technické infrastruktury.
Z typické zemědělské obce se postupně rozvíjí osídlení
moderního charakteru, bydlení se službami, které přispívají k zachování zájmu nalézt v naší obci příznivé životní
podmínky.
Jsem přesvědčen, že jsme přešli z období útlumu do
fáze sebevědomého chápání budoucnosti. Budoucnosti,
kde každý najde svůj cíl a dovede čerpat z historie, kterou
naše obec prošla a také mnohé generace našich předků.
V posledních 20 letech obec investovala do rozvoje
bydlení a infrastruktury (vodovod, plyn, kanalizace aj.)
200 mil Kč. Tato čísla nikdy nekončí. Čekají další investice, které v obci chybějí, aby se uspokojily potřeby obyvatel, jak mladé generace, tak i starších. A tak, když se
podíváme na naši obec dnes a z doby před 130 lety, tak si
uvědomíme tu historickou skutečnost rozdílů.

Infor mace z OÚ
Na obecním úřadě a v Relaxu je umístěn sběrný box na
použité baterie a akumulátory.

!

Noviny NIVA

NEBUĎTE LÍNÍ – TŘIĎTE ODPAD!
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Vítejte v KLDR
Marian Kvarda

Uběhl téměř rok od promítnutí výše uvedeného filmu. Doplněno
bylo besedou s tvůrci dokumentárního filmu. V té době nás nikoho nenapadlo, že za necelý rok po promítnutí
v místním kině se dokument zařadí do
nominace na „ČESKÉHO LVA 2009“,
kategorie „dokumenty“. Snímek byl
jmenován mezi prvními třemi filmy.
Bylo vysíláno v televizi v březnu 2010.

V zápětí na to, necelý měsíc
nazpět, se film prezentoval na
17. MEZINÁRODNÍM FILMOVÉM
FESTIVALU PRAHA, FEBIO-FEST
2010 a cenu KRISTIÁN za nejlepší
dokument roku 2009 dostal snímek
„Vítejte v KLDR“.
Na základě úspěšnosti hodlám
s Ivanem Hudcem ml. opět film promítnout někdy v květnových svá-

tečních dnech pro ty, co ho neviděli
a chtějí vidět. Je zván každý. Po filmu beseda a dotazy. Přesné datum
a hodinu sdělíme místním rozhlasem
a plakátky.
Snímek běžel několikrát v naší
televizi, je dabován do několika jazyků, běžel na BBC a HBO a samozřejmě na plátnech kin. Troufám si říct,
že obletí celý svět, mimo KLDR.

Základní umělecká škola v Božicích – co nového?
Jan a Hana Svobodovi, učitelé hudby v ZUŠ

Po delší odmlce bychom opět rádi
informovali čtenáře NIVY o činnosti
ZUŠ v Božicích a o tom, co naši žáci
v tomto školním roce pěkného dělali.
Předvánoční čas byl vyplněn mnoha
vystoupeními pro seniory a Vánočním koncertem v Kulturním domě
v Božicích. Podzim byl rovněž ve
znamení příprav na soutěž v komorní
hře komorních souborů s převahou
dechových nástrojů. Školního kola se
zúčastnily za naši pobočku tři soubory, z nichž dva, od každého z vyučujících po jednom, postoupily do Okresního kola, které se konalo 16.února
v ZUŠ ve Znojmě. Z důvodu nemoci členky jednoho souboru nakonec
naši pobočku zastupovalo kvarteto
zobcových fléten ze třídy paní učitelky Hany Svobodové. Kvarteto ve
složení Aneta Komínková, Stanislava
Zičáková, Lucie Skřivánková a Radka
Švédová všechny své soupeře nechalo

za sebou a zvítězilo. Postup do
krajského kola nebyl možný pro
omezený počet vysílaných souborů, který měla ZUŠ ve Znojmě
k dispozici. Tento výsledek je
krásným dokladem skutečnosti,
že i na zdejší pobočce jsou žáci
schopni dosahovat špičkových
výsledků, a že tu jsou, navzdory
tvrzení „rádoby odbornic“, učitelé schopni takto své žáky učit.
Výsledky práce všech ostatní žáků
měli možnost slyšet posluchači
na jarním koncertě v pobočce
ZUŠ, který proběhl 24.3. v 17:00
hod. Je potěšitelné, vidět zájem
rodičů o hudební vzdělání svých
dětí z okolních vesnic, je smutné
vidět nezájem a pohrdání některých místních.
O konání letošního absolventského koncertu budete informování plakátem.

O starých zlatých časech
Psalo se před 50 lety v „Božických novinách“
Připravila Jarmila Hudcová

Do domova důchodců přišel nedávno na návštěvu důchodce Josef Vystrčil. Přišel, aby se podíval na ta místa,
kde ve svém mládí pracoval. Sešel se
s našimi důchodci a začal se svými
vzpomínkami: „Stavěl jsem tuto budovu jako nádeník. Základy jsme kopali
v samém písku a při práci jsme museli
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hodně zabrat, aby byla malta řádně
ručně promíchána, aby základy byly
pevné. Pracovala zde i řada dělníků
z Itálie, a to byli vyhlášení dobří betonáři. Beton se míchal ručně, cihly, maltu i dřevo jsme nosili v putnách anebo
na zádech až do 4. poschodí. Byla to
dřina – a ten odpočinek nebyl lepší.

Noviny Niva

Dělníci bydleli ve stohu slámy. oběd si
vařili na otevřeném ohni.
V roce 1914 jsem zde v měsíci srpnu
prožil ohromnou bouři. Kroupy padaly jako holubí vejce, silný vítr odnášel
střechy. Ovocné stromy byly vyvráceny.
Okurky, ovoce a řepa zničena. Kroupy
vytvořily úplné závěje.“
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Připomínka k fašanku
Urbaska

Připomínka k opět vydařenému
fašanku. Tak jsme rádi, že přibývá
skalních fanoušků. Děkujeme našim
kamarádům hasičům, že jsme mohli
odložit starosti a prožít super večer,
který stál za to. Už se těšíme na další
rok, kamarádi z Klondajku.

6
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9. výstava vín v Božicích
Redakční rada

Odpolední posezení při poslechu cimbálové muziky
Dyjavánek a laickém hodnocení jednotlivých vzorků se
stalo již tradicí a přispívá ke zlepšení kulturního života
v obci. V sále KD v Božicích bylo presentováno 220 vzorků
vín vinařů z okolí i místních vinařů, zejména členů DBV.

Nejlepší odrůdová vína
Ryzlink vlašský, Mgr.Čurda Zdeněk, Božice
Veltlínské zelené, Dohnal Pavel, Lechovice
Ryzlink rýnský, Lukeštík Ivo, Božice
Sauvignon, Turoň Robert, Božice
Pálava, Lukeštík Ivo, Božice
Rulandské bílé, Havelka Josef, Hrušovany n. Jev.
Müller Thurgau, Kadlčík Petr, Hrušovany n. Jev.
Chardonnay, Čada Jiří, Božice
Rosé, Kubic Ondřej, Strachotice
Frankovka, Cihlář Zdeněk, Mackovice
Zweigeltrebe, Dohnal Pavel, Lechovice
Svatovavřinecké, Ing.Oulehla Luboš, Nové Bránice
Blauburger, Šperka Vladimír, Borotice
Dornfelder, Turoň Robert, Božice
Šampión výstavy, Ing. Litavec Pavel, Přímětice
Cena starosty obce Božice za nejlépe hodnocené víno
místního vinaře Rylink rýnský, Švéda Vlastimil, Božice

Je vidět, že naši vinaři neustále zvyšují kvalitu svých
vín a tím se vrací k historickým tradicím, které v naší obci
byly v době kolektivizace opomenuty. Rada obce Božice
děkuje všem pořadatelům, vystavovatelům a předsedovi
DBV za přínos presentace obce v této oblasti.

2/2010
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A zase včelaři
Jarmila Hudcová

Základní organizace Českého
svazu včelařů v Božicích sdružuje
společně s Čejkovicemi a Boroticemi
17 členů, kteří se starají celkem o 352
včelstev. O med přímo od včelařů je
čím dál větší zájem. První snůškou je
většinou med řepkový (pokud zemědělci pěstují řepku v okruhu do 2 km
od umístění včelstev). Tento med
velmi rychle ztuhne. V naší oblasti je
dalším a hlavním medem med akátový. O tento je velký zájem, hlavně

z důvodu, že vydrží dlouhou dobu
v tekutém stavu. Někdy i několik let.
A po vymedování akátového medu,
jsou sice včely naštvané, že jim včelař
sebral jejich zásobu, ale i tak pracují
stále dál a snášejí vše, co v přírodě najdou – nektar z květů slunečnice, lípy,
lučních květin, hořčice a všeho, co ještě kvete v pozdním létě. Tím vznikne
med vícedruhový, který časem také
zcukernatí. Většinou v něm převládá
slunečnice.

Péče o přestárlé stromy
Urbaska

Pozvánka

I chráněný strom potřebuje bezpečnostní zdravotní ořez. Ten lze
provést i bez použití těžké techniky (plošiny) a je cenově přijatelnější. Zdravotní ořez stromu provedli
C. Bažant a L. Urbánek.

ZO KSČM zve všechny občany na vzpomínkový akt, který se bude konat
v pátek 7.5.2010 v 16 hodin u Pomníku padlých v Božicích.
Po zahájení vystoupí soubor Grácie.
Akce se zúčastní ing. Forman, krajský zastupitel a kandidát do sněmovny Parlamentu ČR. Bude následovat diskuse mj. o integrované dopravě.
Ing. Vařák

DEN MATEK
Otilie Pavlíčková

Společenská komise pořádá
v neděli 9.5.2010 v KD Božice
oslavu dne matek.
V programu vystoupí žáci
MŠ, ZŠ, ZUŠ a děti z TJ Sokol.
Začátek ve 14:30 hodin.
Srdečně zvou pořadatelé.
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Vzpomínkový akt

7. května 2010 se v 18 hodin
u pomníku u kostela
uskuteční pietní akt
k uctění památky
obětem druhé světové války
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Klondajk Cup už počtvrté
redakční rada

Netradiční zápolení silných i rychlých strojů se uskutečnilo v sobotu
3. dubna v osadě Kolonie. Samotný
závod proběhl od 11 do 14 hodin.
Místní nadšenci opět zorganizovali závody traktorů továrních značek
i strojů vyrobených podomácku
– samovýroba.
Kolonie byla zaplněna osobními auty, motorkami a jízdními koly.
Dokonce se tam objevil i autobus.
Návštěvníků mohlo být na 300.
V jedenáct hodin se seřadilo
11 jezdců (někteří se svými závozníky) na 16 ha poli, aby divákům předvedli své umění.
Závodníci se rozdělili do dvou
skupin. V první kategorii byly slabší
stroje. Ve druhé soupeřily silné traktory. Závodilo se na okruhu v délce asi
880 m v serpentinách. Další disciplínou byl průjezd hlubokým a strmým
úvozem v hloubce 2 m se slalomem
a na konec tahání pásového traktoru
DT 54. Tento plně funkční pásový
traktor vyrobený v 60. letech min.
století v Sovětském svazu byl velkou
atrakcí. Zapůjčil jej pan Marian Kvarda a podal o traktoru vyčerpávající
technický výklad.
Výsledky:
A. Traktory s menším výkonem
1. místo – Jaroslav Mlček ml.
2. místo – Jaroslav Barák
3. místo – Miroslav Bětík
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Traktory tovární výroby
místo – Jan Pavlík
místo – Petr Šebela
m. – Petr Vitouch+Doník
m. – Mgr. Zdeněk Čurda
m. – Milan Prčík
m. – Rostislav Konupčík
m. – Ondřej Švajka+Glac
m. – Jaroslav Mlček – pro
poruchu odstoupil

Každý závodník bez ohledu na
umístění získal zlatou účastnickou
plaketu, sklenici s vybroušeným
emblémem (dar starosty z Pravic
pana Jaroslava Vitoucha) a diplom se
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svojí fotkou i svým závodním strojem.
První tři získali hodnotné poháry.
Ocenění „MISS Traktor“ získal
nejstarší stroj (1958) se závodníkem
Ondřejem Švajkou a závozníkem
Martinem Glacem.
Poděkování sponzorům: Břežanská dopravní společnost, p.Jiří Benkovič, Ing. Jiří Dvořák, p. Jaroslav
Vitouch, p. Jan Szabó. Občerstvení
zajistil p. Miroslav Jandásek se svou
rodinou. Reprodukovaná hudba hrála do nočních hodin. Poděkování za
nevšední zážitek patří především
organizátorům, nadšencům tohoto sportu z Kolonie a jejich manželkám a ostatním příznivcům. A tak se
můžeme těšit na další ročník.

10
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Gymnastika
Jitka Kročilová

Po roční pauze jsme se opět
zúčastnili okresního přeboru ASPV
ve sportovní gymnastice v Blížkovicích. Roční pauza byla hodně znát,
jela pouze čtyři děvčata. Soupeřky za
ten rok udělaly veliký pokrok. Nasadily nám laťku hodně vysoko, ale i tak

si děvčata dovezla medaile a diplomy.
Dívky soutěžily na lavičce, kladině,
akrobacii a v přeskoku přes bednu.
Gymnastky z Blížkovic nás hodně
inspirovaly na příští přebor, který se
bude konat u nás v Božicích.

Výsledky dívky:
mladší I.
Jačianská Šárka 2.místo,
Šafránková Kristýna 6.místo
starší IV.
Hanzlíková Iva 3.místo,
Zifčáková Nikola 5.místo

Sportu zdar!Gymnastice zvlášť!!!

Poznáte se?
Tak to vám bylo asi deset let.

2/2010
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Čejkovice Čejkovice

Čejkovice

Čejkovice Čejkovice

příspěvky z Čejkovic připravil Milan Sedlačík, starosta obce

Finanční hospodaření obce Čejkovice za rok 2009
s komentářem
- Integrovaný dopravní systém
Od 1. července tohoto roku vstoupí oblast Znojemska a tím i naše obec
do integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Jízdní
řády autobusů jsou navrženy tak, aby
byla zachována dopravní obslužnost
v takovém rozsahu jako doposud.
Dojde pouze ke změně pro cestující
do Brna, kteří budou muset přestupovat v Hrušovanech nad Jevišovkou
nebo v Lechovicích, kde jsou zajištěny přípoje. Přímých spojů do Brna
a z Brna bude minimum. Čekací doby
na přípoje budou 5-10 minut. Nové
jízdní řády budou včas zveřejněny.
Obec připomínkovala nedostatečnost
nedělních spojů do Brna a časy odjezdů do Znojma. Tyto připomínky jsou
doposud v jednání.

- Pobíhání psů po obci
Obecní úřad opět upozorňujeme
majitele psů, že volné pobíhání těchto zvířat po obci je zakázáno obecní
vyhláškou. Nezodpovědní majitelé
mohou být postiženi u trestní komise
pokutou.
- Nebezpečné odpady
Obec dvakrát ročně zajišťuje sběr
nebezpečných odpadů, včetně odběru elektrozařízení. Nevhazujte prosím staré elektrospotřebiče do popelnic nebo do kontejnerů. Tyto odpady
je možno vždy před sběrem postavit
před dům. O sběru obec informuje vždy předem v obecním rozhlase.
Sběr se uskutečňuje každým rokem
dvakrát a to v jarních a podzimních
termínech.

Z EVIDENCE OBYVATEL
K 31. 12. 2008

205 obyvatel

Během roku 2009:
Přistěhovalo se 11 obyvatel
Narodili se 2 občánci
Odhlásilo se 5 obyvatel
Zemřel 1 obyvatel
K 31. 12. 2009 bydlelo
v obci Čejkovice 212 obyvatel.

Velikonoční kopačák
Milan Sedlačík – ze vzpomínek na mládí

Zelený čtvrtek. Nazdar, nazdar,
tak dneska o půl páté u kostela. Ne
,ne. O půl páté je pozdě, už ve čtyři,
musíme se pořádně domluvit. Tak jo
hoši, všichni kdo budou letos chodit
na hrkání, sraz ve čtyři u kostela. A né
že někdo zůstanete po škole. Ale i tak
by jste to měli stihnout čtvrtým autobusem. Jasně dáme si všichni bacha.
Tak co jsme tu všichni, nikdo
nezlobil. Jo, jo, všichni. Zkontrolujte ty malé kluky, jestli mají všechno v pořádku a zavolejte je sem, ať
jim vysvětlíme na čem jsme se letos
domluvili. Tak pojďte. Poslouchejte
všichni. My starší jsme se domluvili,
že za všechen letošní výdělek koupíme
nový kopačák. Jestli s tím někdo z vás
nesouhlasí, tak může zůstat doma. Ne,
ne chceme klepat. Tak dobře a tak teda
ukažte co máte za nářadí. Ty malý,
máš ten klepač ulomený, budeš muset
hodně přitlačit, abys byl slyšet. A ještě všichni poslouchejte než začneme.
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Protože je kopačák dost drahý musíme hrkat poctivě, silněji než v loni
a taky se nahlas modlit, hlavně u křížku, tam jsme nejvíc sledovaní. Letos
žádné mumlání, Otčenáš jen si, pobili
sa Němci, ne ne pěkně jak to má být,
Otče náš jenž jsi na nebesích, posvěť
se jméno tvé,-no, však to všichni znáte.
Tak jdeme, pomodlit u kostela, seřadit, pojízdní dopředu, třikrát kolem
kostela a vyrážíme po známé trase.
Vždycky to tak bylo.
Tak první den máme za sebou, to
se nám to dneska hrkalo při tak krásném počasí, uvidíme jak bude zítra.
Tak ahoj, ráno ve čtvrt na šest.
Velký pátek . Ahoj, nazdar. No to je
ale psí počasí a ty cesty samá kaluž. Nic
na plat, hrkat se musí i kdyby trakaře
padaly. No pytle přes hlavu máme, tak
co. Ty máš pláštěnku to máš dobrý, ale
já pojedu do školy jak hastrman, když
vyleze z rybníka. No proběhneme to
i v tom dešti, malí nás zdržovat nebu-
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dou, rodiče je nepustili. Ani se nedivím. Tak jo, máme to za sebou. Teď
rychle domů, ať se stihnem, než pojede
autobus do školy, trochu osušit. Máme
na to půl hodiny. A zase si dávejte pozor
ve škole, odpoledne začínáme ve tři.
Tři tři hodiny, tři tři hodiny, ale
de nám to, i celkem těm malým. Tak
to jsme taky zvládli, ještě že přes den
přestalo pršet a večer už budou i cesty oschlé. Tak ahoj a nezapomeňte na
zítřek vzít košíky na vajíčka a pokladničku, ráno to oběhneme a jdeme
vybírat.
Bílá sobota. Tak to máme za sebou,
teď už nás čeká jen to příjemné. Já
musím ještě pro košík, zapomněl jsem
ho. Tak jdeme. Koho tady v tom baráku mají. Jarka a Máňu. Tak přestaneme rachotit a všichni nahlas říkanku..
teď. Paní mámo zlatičká, darujte nám
vajíčka, nedáte-li kupu vajec, strčíme
Vám Jarka za pec a Marušku do komína, bude černá jak slanina. Dobré ráno
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chlapci, no letos vás ale je . Tak tady
máte do pokladničky a ještě počkejte
skočím ještě pro pár vajíček. Tak tady
máte a nerozbit. Děkujeme na shledanou. Tak pojďte deme dál.
No tak jsme to zvládli. Deme to
počítat. Vy malí běžte domu, však víte,
že letos nic nedostanete. Za výdělek se
koupí kopačák. A neměli by jsme jim
přeci jenom nějaké drobné dát, vždyť
oni s námi hrát fotbal nebudou. Nic
nedostanou, dobře to věděli. Tak jo.
Tak to máme spočítané ale na
kopačák to nestačí. Ještě máme vajíčka, ale ty nám v obchodě vykoupí,
vždycky to tak bylo. Tak tam někdo
skočte, počkáme na vás.
Tak kolik vám dali za ty vajca. No
už by to mohlo stačit. Tak, a teďka
to nejdůležitější, kde ten nový balón
seženeme. Brácha dělá ve světě, dáme
mu peníze, kopačák sežene.Tak jo
domluveno a kdy by ho mohl přivézt?
No příští pátek už by jsme si mohli
zahrát. Ale příští týden je přesce pracovní sobota, to dojede v pátek? Jasně
pro světáky žádná pracovní sobota

neplatí. Tak se sejdeme v pátek po škole na Jamě. Ahoj.ahoj.
Za týden v pátek odpoledne. Nazdar chlapi, tak tady je. Ukaž, ukaž, no to
je ale nádhera,ty černé hvězdy a jak se
leskne no prostě paráda, s ním se bude
hrát jedna báseň. Tak ty starý Šněrováčku, dosloužils, schovej se támle
v trávě a nepřekážej na hřišti, teď máme
něco lepšího, máme nový kopačák.
Tak ho vyzkoušíme na penaltách, kdo
začne a kdo půjde chytat do brány. Já
začnu, já, já,já chci začít. Nehádejme
se, dáme kopačák pěkně na značku
a budeme losovat. Tak jo. Nazdar kluci
co to tady máte hm,hm kopačák a úplně nový. Půjčíte mi ho. Ale, ale, kde se
tu ten člověk vzal, vždyť zítra se dělá,
má být přece na internátě. Co tady
děláš? Nechtělo se mi po velikonocích tak maródím. Ukažte, půjčím si
ho, však Vám ho neukousnu. Zkusím
výkop, jestli ho máte dobře nafouknutý. No ale my jsme si ho chtěli vyzkoušet jako první a,a kampak to letíš milý
kopačáku. Tak vysoko a daleko. Ten
člověk musí mít v noze ukrutnou sílu

Mackovice Mackovice

Mackovice

když letíš až nad silnici. No a co ten
náklaďák, který si to supí tam nahoře. Akáty, akáty jste naše záchrana,
vy nám pomůžete a snad se ve vašich
větvích náš milý kopačák zastaví
a nedojde k nejhoršímu. Už těch balónů, které skončily pod koly aut bylo
dost. Ale vy nešťastné akáty, vždyť je
duben, jste ještě bez listí a nemůžete
zachránit náš kopačák, ,,ubohé akáty“. Ale co to kopačku, ty nepadáš pod
kola, ty padáš na korbu která je prázdná a nedaří se ti z ní vyskočit. Rychle
všichni nahoru a mávat, než náklaďák
zmizí za kostelem. Vždyť přeci odváží
náš kopačák. Ale ten náklaďák jede tak
rychle a ten kopec je tak příkrý. Stihneme to? Ne, ne, tak náhlé překvapení, ne, nemáme nárok. Tak sbohem,
sbohem náš milý kopačáku, snad si
tě někdo užije a neskončíš na skládce
nebo na nějakém staveništi.
Tak pojď ty náš starý dobrý Šněrováčku. Doteďka jsi nám dobře sloužil
a budeš muset sloužit dál. Kluci hrajem, vždyť je přece jaro , jaro v Čejkovicích roku 1976.

Mackovice Mackovice

Zahrádkáři v Mackovicích
Zdeněk Cihlář, za výbor ČSZ Mackovice

Dne 10. 4. 2010 se v pohostinství
„U Kohouta“ uskutečnila výroční členská schůze místní organizace Českého
svazu zahrádkářů v Mackovicích.
Výroční zprávu přednesl pan Jiří
Stroh. Upozornil na skutečnost ztráty
schopnosti venkova samo zásobit se
kvalitním ovocem a zeleninou. Poukázal na to, že právě do této oblasti by
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měly také směřovat aktivity a proto mu bylo toto později předáno
v místě bydliště.
zahrádkářů.
V dalším příspěvku pan
Závěrem výroční členské schůze
Oldřich Gertner seznámil byla degustace Mackovických vín.
přítomné s průběhem srážek Stalo se tak již na druhé výroční
v roce 2009. Zajímavostí je, schůzi a pevně věřím, že do budoucže pan Gertner měří srážky na vznikne nová pěkná tradice.
v Mackovicích
pravidelně již od
roku 1961.
Hlavním
bodem
mělo
být předání vyznamenání
dlouholetému a zakládajícímu členu místní organizace panu Josefu Vráblíkovi při příležitosti jeho
významného
životního
jubilea. Z důvodu pracovNa fotografii předseda pan Jiří Stroh předává
ního zaneprázdnění se
nemohl schůze zúčastnit, vyznamenání panu Josefu Vráblíkovi.

Noviny Niva
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Z jednání zastupitelstva obce
Ing. Bronislav Prudký

V uplynulých dvou měsících jednalo zastupitelstvo obce v předem
naplánovaných termínech a obvyklých časech. V březnu jsme mimo jiné
projednali a schválili závěrečný účet
obce (podrobněji viz. „Hospodaření
obce“), vyhlášení záměru o prodeji
části parcely p.č. 7/1, prodej pozemků

p.č. 104/3, 104/4, 104/5, 104/6, vstup
do občanského sdružení Biomasa
2010.
Na dubnovém zasedání jsme pak
mimo jiné schválili žádosti o dotace
místním občanským sdružením, ceny
za pronájem pozemků ve vlastnictví
obce, pokácení stromu na pozemku

p.č.253/1 a k připravované rekonstrukci
parku přijetí dotace, schválení oslovených firem pro výběrové řízení, odstranění nevhodných dřevin a v neposlední řadě plastiky „strom míru“, kterou
zastupitelstvo tímto nabízí k prodeji.

Hospodaření obce za rok 2009
Ing. Bronislav Prudký, starosta obce

Obec Velký Karlov hospodařila do schválení rozpočtu na základě rozpočtového provizoria schváleného dne
29.12.2008. Rozpočet na rok 2009 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 6.3.2009 v celkové výši příjmů 6 371,50 tis Kč, výdajů 5 134,30 tis. Kč a financování
-1 237,20 tis. Kč. Rozpočet obce byl sestaven bez vlivu
financování jako přebytkový, v předepsaném členění dle
rozpočtové skladby. Rozpočet byl v průběhu roku upravován formou rozpočtových opatření, které byly projednány a schváleny zastupitelstvem obce. Počet RO bylo
8. Jednalo se především o dotace, které nebyly zahrnuty
do rozpočtu a přesuny mezi paragrafy a položkami.
Skutečnost k 31.12.2009 s vlivem financování činila
přebytek ve výši 1 522,94 tis. Kč.
Daňové příjmy činily k 31.12.2009 4 100,50 tis. Kč,
byly tedy o 351 tis. Kč nižší než v roce 2008. Kč. ( plnění
93,42%).
Nedaňové příjmy činily 2 283,06 tis. Kč. Jednalo se
o příjmy z poskytování služeb, příjmy z pronájmů, z úroků a ostatní nedaňové příjmy. Tyto nedaňové příjmy byly
naplněny na
108,81 %.
Kapitálové příjmy nebyly v letošním roce rozpočtovány ani nenastalo žádné plnění.
Přijaté dotace činily v roce 2009 553,08 tis. Kč. Jednalo se o dotace z úřadu práce ve výši 379,44 tis. Kč na
pracovníky VPP. Z toho 145,27 tis. Kč tvořily dotace ze
SR a 234,17 tis. Kč z Evropského sociálního fondu. Dotace
z JMK - PRV 76,00 tis. Kč. Dotace na zřízení kontaktního
místa Czech Point ve výši 71,34 tis. Kč byla poskytnuta ze
strukturálního fondu ERDF. Dotace na volby do Evropského parlamentu ve výši 15,50 tis. Kč a zbytek tvoří dotace na výkon státní správy ve výši 10,80 tis. Kč.
Běžné výdaje k 31.12.2009 činily 4 858,93 tis. Kč. Čerpání těchto výdajů bylo ve vztahu k rozpočtu plněno na 94,64 %.
Oproti roku 2008 nedošlo k významnějšímu rozdílu.
Kapitálové výdaje činily 554,76 tis. Kč tj. 57,37% plnění a jedná se o tyto výdaje:
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Výdaje na akci Rekonstrukce KD ve výši 25 tis. Kč.
Výdaje na akci Rekonstrukce komunikace ve výši
25 tis. Kč.
Výdaje na projektovou dokumentaci a energetický
audit na akci Rekonstrukce centrální kotelny a nové přípojky ve výši 364,36 tis. Kč.
Výdaje na nákup pozemků ve výši 140,40 tis. Kč.
Hospodaření obce bylo v roce 2009 bezproblémové.

Plastika Strom míru
-bp-

Zastupitelstvo na svém posledním zasedání odsouhlasilo v rámci rekonstrukce parku odstranění a následný
prodej (nejvyšší nabídce) plastiky Strom míru od autora
akademického sochaře Huberta Prümmera z roku 1978.
Zájemci o tuto plastiku mohou podávat své nabídky do
konce dubna.
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Informace pro občany
Ing. Bronislav Prudký, starosta obce

Po několika méně úspěšných letech,
co se úspěšnosti při získávání dotací
týká, se na nás v letošním roce „usmálo“ štěstí hned ve dvou případech. První
je na rozšíření přípojek a rekonstrukci
kotelny včetně technologie jak jsem Vás
informoval v minulém čísle a druhá,
o které bych rád mluvil nyní je ze Státního zemědělského intervenčního fondu.
Výše uvedený projekt a žádost
o dotace jsme podávali již opakovaně
v závěru loňského roku. Projekt zahr-

nuje rekonstrukci povrchu komunikace na „spodní“ ulici včetně chodníků,
zatrubnění stávající příkopy a zbudování dalšího propustku přes komunikaci
včetně vsakovacího pole na protilehlé
straně vozovky. Současně s tím rekonstrukci stávajícího chodníku a zbudování nového do zastávky autobusu
k části obce „u mlatu“. Tento projekt
rovněž zahrnuje rekonstrukci stávajícího parčíku „u pomníku“. Ten by se
měl změnit na relaxační a odpočinkové

centrum včetně několika hracích prvků
pro děti.
Tento projekt je z velké části reakcí zastupitelů na požadavky občanů.
Zastupitelé jsou zde právě proto, aby
řešili přání a problémy občanů naší
obce, i když není zdaleka vše v našich
silách a ani pravomoci. Velmi limitujícím hlediskem jsou pak u většiny
investičních akcí finanční prostředky,
proto je pro nás každá získaná dotace
důležitá.

Tak nevím,
- šp -

je název útlé knížky Jiřího Menzela, ze které jsem si tentokrát, v čase
blížících se voleb, vybral jedno z jeho
pojednání, které nazval:
Bylo by pěkné, kdyby dorozumění mohlo nahradit to, čím dnes trpí
skoro každý veřejný činitel a co nejlépe vystihuje ohavné leč výstižné
německé slovo rechthaberei.
„Kdysi v dobách, kdy jsem hltal
každý kousek potištěného papíru, tehdy mne zvídavost a snaha dozvědět se
něco o józe, o které se ještě jen málo
vědělo, tehdy mne ta zvídavost přivedla ke knize Džaváharlála Néhrúa
„Objevení Indie“. Zůstalo mi z toho
v hlavě málo, ale jedna pasáž mne
ovlivnila, myslím na celý život. V jedné kapitole pan Néhrú líčil, jak za svého pobytu ve vězení, kdy měl dost času
přemýšlet o svých minulých činech
a aktivitách, rozjímat o činech svých
spolupracovníků i odpůrců, jak se
tehdy naučil pro svůj příští život politika jednu velice užitečnou věc. Vlastně dvě věci. Především se při svých
politických zápasech snažil pocho-

pit stanovisko protivníka a pochopit
i důvody, které ho k onomu stanovisku
vedly. A potom se také naučil vyšetřit
si z každého dne několik minut času,
aby si v klidu a pohodě zpětně vybavil svá jednání uplynulého dne, zkusil
se vcítit do situace svých protivníků
a podívat se na sebe jejich očima.
To mu velice pomohlo při nacházení
cesty z konfliktů k dohodám a přijímat nedogmatická řešení.
Trochu mne ta kniha ovlivnila.
Ne, že bych měl v sobě dost morální
sily a uměl se k tomu pokaždé přinutit, nicméně ta snaha pochopit protivníka mne často vedla ke smířlivosti
(která se mi občas vytýká) a taky mne
často v mých diskusních půtkách
oslabuje. Ale je to cesta, která dnes,
v době neustálých střetů a konfliktů,
může nejsnáze vést k tomu, co se často označuje módním slovem konsensus a pro co existuje hezké české slovo dorozumění. Slušelo by se mnoha
našim politikům trochu si ve starém
panu Néhrúovi počíst. Ve srovnání
s našimi problémy, zakládání nového

indického státu nebylo zrovna procházkou růžovým sadem.
Nevím. Když tak sleduji v novinách a v televizi ty věčné žabomyší
půtky, vzpomínám na pana Néhrúa
a na to, jak by bylo pěkné, kdyby
dorozumění mohlo nahradit to, co se
u nás vyskytuje v míře více než hojné, čím dnes trpí skoro každý veřejný
činitel, pro co čeština vhodný výraz
nemá, ale co nejlépe vystihuje ohavné, leč výstižné slovo rechthaberei.“
Tolik Jiří Menzel.
Co dodat? Snad jen to, že způsob
myšlení pana Néhrúa byl by v míře co
nejvyšší prospěšný všem, bez výhrady zda je veřejný činitel, politik nebo
„jen obyčejný občan“.
Poznámky:
Džaváharlál Néhrú, 1889 – 1964,
byl významný indický politik, jedna
z klíčových postav indického boje za
nezávislost
Die Rechthaberei - překlad z internetu uvádí hašteřivost, neústupnost,
umíněnost, osobitost

Integrovaný dopravní systém
Ing. Bronislav Prudký

Nedá mi to, abych se znovu nevrátil
k zaváděnému integrovanému dopravnímu systému (IDS) na Znojemsku.
Zajisté ani Vám neuniklo, že se i v naší
obci tak, jak na celém území Znojem-

2/2010

ska od 1.7.2010 zavádí tzv.IDS. Stejně
jako Vy jsem se i já ptal proč? Odpověď jsem našel na webových stránkách
www.idsjmk.cz společnosti KORDIS
JMK, spol. s r.o., která vytváří již výše

Noviny Niva

zmiňovaný IDS. Pro porovnání zde
tuto část cituji ze záložky „stručně
o IDS JMK“: Začátek citátu „Možná se
zeptáte, proč bylo vlastně nutné stávající
systém dopravy měnit. Hlavním důvo-
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dem byla jeho stále větší nepřehlednost
a neekonomičnost. S narůstajícím
počtem dopravců se mnozí cestující ve
složité spleti jízdních řádů a rozdílných
cen přestávali orientovat a volili pro
svou cestu raději osobní automobil. Toto
východisko bylo špatné nejen z hlediska
životního prostředí, ale se snižováním
počtu cestujících musí pochopitelně
narůstat i ceny pro ty, kteří jsou na veřejnou dopravu odkázáni.“ konec citátu.
Nyní se právem ptáte proč o tom tak
obšírně hovořím. Důvod je nasnadě.
Výše proklamované rozhodně neplatí
a to minimálně v našem případě, konkrétně v dopravní dostupnosti Města Hrušovany nad Jevišovkou - obce
s pověřeným obecním úřadem pro
občany Velkého Karlova. Pro nás se
v tomto případě nejedná jen o dostupnost úřadů, ale i přirozeného centra
regionu, dostupnosti širší sítě odborné
lékařské péče apod. Před lety se podařilo zřídit přímé spojení s Hrušovany, sice
omezené co do počtu spojů, ale přesto
fungující. Počínaje zavedením IDS toto
definitivně končí a místo něj budeme cestovat, přes proklamaci ve výše
uvedeném citátu, slušně řečeno velmi
komplikovaně a zdlouhavě. Cestování
z Karlova do Hrušovan bude od čer-

vence přinejmenším „dobrodružstvím
a sportovním zážitkem!“ Pro ilustraci
uvedu jeden z možných spojů (z časového hlediska nejlepší) ostatní včetně
zpátečních jsou podobné nebo časově
náročnější. Ráno nastoupíte v Karlově
na spoj č. 81 linky 821 a pojedete jednu
zastávku do Božic žel. st. tam vystoupíte
přesunete se na vlakové nádraží a budete čekat na vlak. Nastoupíte do vlaku
na spoj č. 4507 linky S 8, pojedete opět
jednu zastávku a vystoupíte v Hrušovanech n.Jev. žel.st. Zde snad již s menším
čekáním ( čas příjezdu vlaku i odjezdu
autobusu je totožný -7,30 hod předpokládám, že spoje na sebe vzájemně
čekají) nastoupíte na autobus linky 822
spoj č. 20, který Vás konečně odveze do
centra Hrušovan. Zdá se Vám to v rozporu s tím co je ve výše zmiňovaném
citátu? Mě taky! Kde je proklamovaná
přehlednost, s nižším počtem dopravců, snadná orientace v jízdních řádech
apod.!! Než takový způsob cestování
tak opravdu raději cestu autem, ale co
potom hledisko životního prostředí,
na které se autor citátu odvolává?! Co
se pak nákladů na jízdné týká to v tuto
chvíli nedokážu posoudit, to nám ukáže
až červenec tohoto roku. V každém případě nebude nižší a vzhledem k tomu,

že hromadnou dopravu v největší míře
využívají studenti, senioři, nezaměstnaní, ekologicky smýšlející občané apod.
dotkne se jich to jistě citelně. Ne opravdu toto není zlý sen, ale skutečnost!!
Nemohu si odpustit reakci na závěr
posledního jednání ve Znojmě se
zástupci spol. KORDIS, který sice tak
jak jej píši nezazněl přímo, ale vyplynul v náznacích. „Jste počtem obyvatel potažmo cestujících nevýznamní
a navíc mimo hlavní preferované
dopravní trasy“. V podobném duchu
bylo obci odpovězeno na písemnou připomínku (ze dne 29.6.2009)
k nevhodnosti zmiňovaného spojení.
Na opakovanou připomínku ze strany
obce (ze dne 11.8.2009) jsme pro jistotu nedostali odpověď žádnou. Následně mi na mé argumenty pánové ze spol.
KORDIS sdělili, že touto linkou jednou
v počátku ledna 2010 jeli, a z Karlova
nejel nikdo.
Věřím, že mi dáte za pravdu, že
zachování tohoto spoje má svůj nezastupitelný význam v dopravní dostupnosti
Hrušovan n.Jev. Jsem si vědom toho, že
sice naši občané autobus nezaplní a ani
to není možné, na druhou stranu není
pravda, že s ním nejezdí nikdo. PS. IDS
na Znojemsku zdar!!

Vážení čtenáři,
Vaše knihovnice

v tomto článku bych vás ráda
informovala o provozu naší knihovny
v roce 2009. V níže uvedené tabulce
se dozvíte kolik čtenářů navštěvuje
naši knihovnu, kolik knih si můžete
v naší knihovně přečíst a vypůjčit, jaký

byl přírůstek knižního fondu, apod.
Výsledky činnosti ostatních knihoven za rok 2009 najdete na webových
stránkách Městské knihovny Znojmo
www.knihovnazn.cz, v oddíle Pro
knihovny.

Dále bych vás ráda pozvala do
naší knihovny, kde si můžete vypůjčit mnoho zajímavých knih různých
žánrů nejen z našeho knižního fondu,
ale také z výměnného fondu Znojemské knihovny.

Činnost knihovny Velký Karlov
I.
počet
obyvatel
429

II.
knižní
fond
2 759

III.
sv. na
1 obyv.
6,43

IV.
V.
VI.
VII.
roční
výdaj na
čtenáři % čten. z
přírůstek dopl. KF
celk. p. obyv.
22
4,31
49
11,4
Tabulka viz. Výsledky činnosti veřejných knihoven

VIII.
výpůjčky
238
za r.v2009

Vysvětlivky: Sloupec III.: Počet svazků, který připadá na 1 obyvatele
Sloupec IV.: Přírůstek knihovních jednotek do fondu knihovny za rok 2009
Sloupec V.: Výdaj na doplňování knihovního fondu na 1 obyvatele
Sloupec VII.: Procento čtenářů knihovny z celkového počtu obyvatel
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Blahopřání
Ing. Prudký Bronislav, starosta obce

Dovolte mi abych poblahopřál
jménem svým i jménem celého obecního zastupitelstva nejstarší občance
Velkého Karlova paní Anně Bartakovičové k jejímu životnímu jubileu,

kterého se v plném zdraví dožila dne
9.dubna letošního roku. Jelikož se
u dam nesluší hovořit o věku, tak ani
já tak neučiním, ale věřte, že byste jí
to málo kdo hádal.

„Vážená paní Bartakovičová přeji Vám do dalších let hodně pohody,
klidu a hlavně zdraví, abyste nás ještě
dlouhá léta inspirovala svým elánem
a entusiasmem.“

Krásný den přejí mažoretky!
-jz-

Jako již tradičně bych vás chtěla
seznámit co nového se v našem oddílu
událo. Náš oddíl se stal v lednu tohoto roku samostatným Občanským
sdružením, nesoucí název Mažoretky
Velký Karlov. Naše řady se rozrostly
o dvě nová děvčata ve skupině juni-

or starší. V současné době máme již
27 mažoretek! Také bych vás chtěla
informovat o tom, že jsme se přihlásily na kvalifikační soutěž Mistrovství
republiky v mažoretkovém sportu,
která se koná 16.5.2010 v Moravské
Nové Vsi. Na tuto soutěž se pečlivě

připravujeme a trénujeme! Věříme, že
nám budete držet pěsti při reprezentaci naší obce na této soutěži a moc
by nás potěšilo, kdyby jste nás přijeli
podpořit a fandit!!

Historie obce
Ing. Bronislav Prudký

V minulém čísle novin Niva jsem
zaregistroval několik historických
fotografií a přiznám se, že mě inspirovali k ohlédnutí se do minulosti. Některé snímky stojí k porovnání se současným stavem popřípadě k zamyšlení
a zavzpomínání. Současně se obracím
na všechny, kteří vlastní jakýkoliv
starší (cca 20let a více) snímek obce
o jeho zapůjčení. O osud fotografie se
nemusíte obávat, fotografii si s vaším
souhlasem ihned naskenuji a originál
vrátím zpět, současně vám poskytnu její digitální podobu a fotografii
samozřejmě zase s vaším souhlasem
zveřejním. Pokud se podaří shromáždit dostatečné množství těchto snímků rádi bychom uspořádali stálou
výstavu např. v knihovně.
Předem děkuji.
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Pohled do „prostřední ulice“ dříve

Pohled do „prostřední ulice“ nyní
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MŠ Velký Karlov
Bohumila Topolčanová, vedoucí učitelka

V současné době navštěvuje MŠ
Velký Karlov 18 dětí:7 chlapců a 11 dívek. Jsou to převážně místní děti, ale
i děti dojíždějící z Dyjákovic, Hrádku
a Božic. Letos máme 4 předškoláky,
kteří v příštím školním roce nastoupí
do 1.třídy v ZŠ Dyjákovice.
Děti z MŠ se účastní mnoha kulturních akcí:
V říjnu společně s MŠ Božice
a MŠ Borotice vyrazily do Jaroslavic
na výlov rybníka. V listopadu si připravily malé vystoupení pro seniory
v KD Velký Karlov. Dále vánoční
besídku pro rodiče s nadělováním
dárků. Od ledna již 4krát navštívily
divadlo ve Znojmě a shlédly krásné
pohádky.
Ještě nás čeká výlet na místní krokodýlí farmu, besídka pro maminky
k svátku a hledání pokladu na Den dětí.
Zároveň oznamujeme, že zápis do
MŠ Velký Karlov pro rok 2010/2011 se uskuteční ve středu 28.4.2010 od 7:30 do 14.30 hodin.

Borotice

Borotice

Borotice

Borotice

Borotice

Zasedání konané 24.3 2010 v 17 hodin na OÚ borotice
Zdeněk Bobok, starosta obce

1.
2.
3.
4.
5.

Návrh rozpočtu na rok 2010
Pronájem sklepů
Hasiči klubovna
Vodné
Diskuze

Návrh rozpočtu na rok 2010 ve
výši 5.663,8 tis Kč byl jednohlasně
schválen bez výhrad. Dlouhá debata
se vedla ohledně pronájmů obecních
sklepů. Tato otázka byla odročena
do dalšího zastupitelstva. K bodu
č. 3 bylo řečeno, že vstup do klubov-

ny bude opraven a klíče od vchodu
budou pouze na OÚ Borotice.
Vodné. Starosta obce seznámil
zastupitele o příjmech a výdajích za
vodné za rok 2009. K tomuto budu se
mohl každý zastupitel vyjádřit. Bylo
odsouhlaseno, že v současné době se
vodné nebude zdražovat.
Závěr. V diskuzi starosta obce
seznámil zastupitele o blížících se volbách do Parlamentu, které se budou
konat dne 28. a 29. května 2010. Dále
se probírala situace ohledně integro-

vaného dopravního systému, která se
dotkne také naší obce.
Zastupitelstvo bylo seznámeno
s tím, že obec zažádala o 5 dotačních titulů: 1. Výstavba sportovního
zařízení. 2. Rekonstrukce chodníků
a vozovek. 3. Žádost o dotaci na
výstavbu ČOV. 4. Rekonstrukce
hasičské zbrojnice. 5. Nákup nového
vozidla pro hasiče.
Zasedání bylo ukončeno v 19
hodin.

Tříkrálová sbírka
Dana Opletalová

I přes mrazivé počasí děti v neděli
10. ledna odpoledne trpělivě zvonily
u dveří domů, rozdávaly „tříkrálové
cukříky a minikalendáře“ a samozdřejmě zpívaly známou koledu.
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Zapečetěné pokladničky putovaly
do znojemské CHARITY, kde byly
peníze spočítány.
Nejmenší koledníci vybrali do své
pokladničky 1256,- Kč.

Noviny NIVA

Větší koledníci měli po koledě
v kasičce 1449,- Kč.
Všechny děti, které se zúčastnily
sbírky, obdržely vstupenku do kina od
Charity zdarma na film „Čipmánci“.
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Božice Borotice Břežany Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov
Netradiční oslava MDŽ
hospodyňky

Dne 6.3.2010 se v KD Božice
konalo netradiční odpoledne nejen
pro ženy pořádané Borotickými hospodyňkami.
U vstupu každá žena obdržela
pozornost v podobě květiny.
K poslechu a tanci hrála skupina
Duo Guiseppe ze Znojma a o zábavu se postarali travesty show Scandal Ladies z Brna a jako třešnička na
dortě se nám představili božičtí hasiči se svou zorbou. Pro veliký úspěch

2/2010

se tato oslava protáhla do pozdních
večerních hodin. Touto cestou bychom rády poděkovaly všem, kteří
nám s touto akcí pomohli.
Děkujeme zejména p. Chlupové,
manželům Kunovým, p. Pavlíčkové,
Obci Božice za zapůjčení sálu, BDS
a samozřejmě našemu starostovi
panu Bobokovi za jeho velkou podporu naší akce.
Děkujeme za hojnou účast a doufáme, že tato akce se stane tradicí.

Noviny Niva
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Božice Borotice Břežany Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov
Vynášení zimy

Blahopřání

borotické hospodyňky

Jako tradičně jsme se sešly před
ÓÚ s dětmi z mateřské školky v Boroticích v sobotu 20.3.2010. Místní hospodyňky překvapily děti svou velkou
morénou i když každé z dětí mělo
vyrobeno svou vlastní morénku, kterou se loučily se zimou.
Po příchodu k Jevišovce se zapálila velká moréna a po vyhození do
vody jsme vynesly jarní větev ozdobenou kytky, vejci a mašličkami jako
symbol jara.

Celou tuto akci doprovodily děti
ze školky svým programem za to si
mohly vzít větvičku do školky.

Další plánované akce SBH
1.5.2010 SLET ČARODĚJNIC
5.6.2010 KOUZELNÝ LES
pro děti
Podrobné informace budou
zveřejněné na plakátech

Pravice Pravice Pravice

Pravice

v měsíci březnu:
Františka Pikartová
Vojtěch Přibyl
Jan Frlaus
Miroslav Kašpírek
Anna Onderková

65 let
66 let
68 let
70 let
70 let

v měsíci dubnu:
Božena Jačianská
Jan Kresan
Judita Litavcová

66 let
73 let
77 let

Všem blahopřejeme.

Pravice Pravice Pravice

Usnesení Ze Zasedání Zastupitelstva Obce Pravice Ze Dne 26.2.2010 - (zápis č. 2/2010)
Jaroslav Vitouch, starosta obce

ZO SCHVALUJÍ:
- počet pracovníků na VPP v roce
2010 (usnesení č. 7/2010)
- pana starostu, aby zastupoval obec
v jednání s pozemkovým úřadem

(usnesení č. 8/2010)
- dotaci pro SDH Pravice (usnesení
č. 9/2010)
ZO bere na vědomí:
- dovoz obědů pro důchodce (usne-

sení č. 10/2010)
- příspěvek na školství (usnesení č.
11/2010)

Usnesení Ze Zasedání Zastupitelstva Obce Pravice Ze Dne 25.3.2010 - (zápis č. 3/2010)
Jaroslav Vitouch, starosta obce

ZO SCHVALUJÍ:
- Rozpočet obce Pravice na rok 2010
(usnesení č. 12/2010)

ZO bere na vědomí:
-žádost na odkup stavebního pozemku (usnesení č. 14/2010)

ZO nesouhlasí:
-s prodejem akcií České spořitelny
(usnesení č.13/2010)

Informace k dopravní obslužnosti obce pravice po zavedení ids jmk od 1.7.2010
Jaroslav Vitouch, starosta obce

Dne 9. dubna se konal aktiv starostů se zástupci Kordisu ohledně
jízdních řádů autobusů a vlaků od
1.7.2010. Podařilo se prosadit dopravu dětí do školy v Břežanech, aby spoj
jezdil v takovém čase jako doposud
7:11 hodin (návrh IDS byl už v 6:45

hod). Dále se podařilo zajistit spoje
z odpoledních směn z Brna a Pohořelic. Bohužel se nám nepodařilo zrušení dlouhého čekání v Hrušovanech
n/Jev., kde budou muset cestující
z Brna čekat na připoj na Pravice.
Dále byl vznesen požadavek na

zastavení vlaku ráno v 6:09 do Brna
a s příjezdem z Brna 16:45 tento spoj
by jezdil přímo. Tolik informace
z dopravní obslužnosti. Bližší informace budou vyvěšeny na úřední desce a nástěnce u obchodu.

POZVÁNKA NA

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
DNE 30.4.2011 NA MÍSTNÍM HŘIŠTI
ZAČÁTEK VE 20:15 HOD.
SRDEČNĚ VÁS ZVE OÚ PRAVICE
A MÍSTNÍ HASIČI
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Božice Borotice Břežany Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov
Obecní úřad zahájil další etapu opravy
hřbitovní zdi, kterou provedou pracovníci
VPP

Naši jubilanti
Květen

Kadlecová Hana
Pechalová Emílie
Kohout Petr
Částka Josef
Kopeček Bohumil
Klubicová Marie
Beňová Marcela

Červen

61 let
62 let
64 let
64 let
73 let
79 let
83 let

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

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

Zmíněný oslavencům přeje OÚ Pravice vše nejlepší , hodně zdraví do další ch let a životní pohodu

3. ročník pravických závodníků
ViP

Dne 2.4.2010 probíhal na Kolonii
v Božicích již 4. ročník Klondajk cupu
či Traktoriády. Tato soutěž je rok od
roku bohatější na disciplíny, diváky
a samozřejmě i hlavní aktéry – jezdce.
Již po třetí se tohoto klání zúčastnili i zástupci Pravic, a to Petr Vitouch
– řidič, a Přemek Dolník, který měl
funkci vyvažovací.
Letošní ročník odstartoval v krásném počasí dopoledne s mírným
zpožděním, byť to vůbec nebylo na
škodu, alespoň diváci mohli obdivovat
odvážné řidiče a jejich stroje. Soutěžilo
se ve 3 disciplínách – samotný závod
na poli, slalom s jámou a tahání pásáku DT. Všechny tyto soutěže byly pro
účastníky náročné, neboť tahat doma
vyráběným malotraktorem zmíněný pásák bylo skoro nemožné, avšak
aktéři se s tím s vervou poprali. Naši
závodníci se umístili na doposud nejlepším místě ze všech 3. ročníků, a to
na místě bronzovém! Zcela jistě mezi
9 člennou konkurencí to byl úspěch co
Zetor 50 Super jen tak nezažil. V průběhu dopoledne probíhalo plno dalších soutěží, které byly vyhodnoceny
při předávání cen vítězům, za zmínku
stojí uvést např. vyhlášení „Missák“
traktor, kterým se se svým miláčkem
stal místní Ondra Švajka z Kolonie.
Nutno dodat, že to byl den příjemný
a organizátory zvládnutý, tudíž se už
teď těšíme na 5. ročník v příštím roce.

2/2010

Pořadí: Malotraktory
1. Jaroslav Mlček ml.
2. Jaroslav Barák
3. Miroslav Bětík

Noviny Niva

Velké traktory:
1. Jan Pavlík
2. Petr Šebela
3. Petr Vitouch, Přemek Dolník
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Břežany

Břežany

Břežany

Břežany

Břežany

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

Zastupitelstvo obce Břežany se
sešlo na jednání dne 11. března 2010
a vybralo pracovníky na veřejně prospěšné práce. V letošním roce jich
bude 8. Dále jsme projednali závěrečný účet za rok 2009 a seznámili jsme
se zprávou o přezkumu hospodaření,
která je součástí závěrečného účtu.
Byla podána informace o zpracování územního plánu obce a veřejném
projednání v obci Břežany, které bude
12. dubna stejně jako zasedání zastupitelstva obce, na které jsme připravili
program. Byla připomenuta platba za
užívání veřejného prostranství – od

1. 4. a důslednost při vybírání platby.
Během těchto měsíců proběhlo úvodní setkání kvůli pozemkové úpravě
a řada konkrétních setkání při určování hranic, kterých se zúčastnil zástupce obce pan Slatinský. Na zasedání dne
12. dubna bylo prvním bodem programu veřejné projednání návrhu územního plánu obce Břežany. S návrhem
územního plánu seznámila přítomné
paní Spoustová z Městského úřadu ve
Znojmě. Protože nebyly vzneseny žádné zásadní připomínky, bude připraven územní plán co nejdříve ke schválení. Dále zastupitelstvo obce schválilo

závěrečný účet obce, a to bez výhrad,
projednali a schválili jsme prodej
pozemku parcelní číslo 1065/10, dále
jsme vyjádřili stanovisko k pozemkovým úpravám a případnému prodeji
pozemků. Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu s firmou E-ON o zřízení
věcného břemene a nájemní smlouvu
na byt v č.p. 209. Byla podána informace o přípravě voleb a integrovaném
dopravním systému, v rámci tohoto
bude zřízena nová autobusová zastávka na Ležáku. Zastupitelstvo obce také
rozhodlo o stanovení oplatku za užívání veřejného prostranství v obci.

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

V současné době vrcholí kampaň před volbami. Co se ale nového
můžeme dovědět od parlamentních
stran a jejich představitelů – nic podstatného, jen pomlouvání napadání,
kecy a sliby. Ale proč to všechnu už
neudělali předtím? Jedna strana byla
u vlády 8 let a druhá asi 3 roky a více
jak rok vládnou všichni společně.
A kam nás dovedli – k obrovským
dluhům a hrozbě státního bankrotu.
A pořád slibují a rozdávají, ale z čeho.
Z našich peněz. A především myslí
na sebe. Myslím, že je zbytečné dále
o tom psát, stačí dvě úsloví: „Starého
psa novým kouskům nenaučíš“ a to
co jsem již jednou napsal: „Z h..na bič

neupleteš“. Nás by však měla zajímat,
co mají strany ve svých programech,
co se týká obcí. Myslím, že téměř nic.
A to by mělo být pro nás podstatné.
Stále jsme v obcích občané třetí kategorie v porovnání s velkými městy
v podílu daní na jednoho občana, které dostáváme, a to nemluvím o Praze.
¨“A přitom by tu řešení celkem jednoduché bylo, zrušit veškeré dotace, které jsou ( a jsou jich stovky), a rozdělit
peníze obcím podle počtu obyvatel.
Ubylo by úředníků, ubylo by korupce
a poslanci by se mohli věnovat tomu,
proč je volíme. Tvorbě rozumných
zákonů. Ovšem v tomto případě by
řada z nich ztratila zájem o posla-

necký mandát. Na závěr ještě jedna
myšlenka. Každá obec musí sestavovat rozpočtový výhled nejméně na
dva roky dopředu. Proč by poslanecká sněmovna neměla také sestavovat
výhled hospodaření na celé 4 roky. To
by úplně stačilo jako volební program
jednotlivých stran, na dvou stránkách
by bylo jasně vidět, kolik peněz získáme a jak je využijeme, a není potřeba
dalších plakátů, řečí v televizi, rozdělování lidí na obyčejné a neobyčejné apod. Já sám za sebe si přečtu
pro zajímavost volební programy, ale
určitě nebudu volit „staré psy“, spíše
stranu, která v parlamentu není, je čas
na změnu. Ale určitě půjdu volit.

Společenské akce v Břežanech
30.4. – zábavné odpoledne pro seniory
30.4. – Pálení čarodějnic
22.5. – Rybářské závody
29.5. – Dětský den v parku
17.7. – 31. 7. – Letní tábor pro děti v Čučicích – pořádá občanské sdružení Břežanská Střelka
21.8. – 22.8. – Tradiční Břežanské krojované hody
18.9. – Rybářské závody
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Noc kostelů – 28. května 2010
Mgr. Josef Rebenda, starosta obce

V pátek 28. května opět proběhne
Noc kostelů. Do projektu se zapojila
i Římskokatolická farnost v Břežanech
a také kostel Zvěstování Páně
v Břežanech. Blíže o programu budete informování v naší obci. V současné době je zapojeno celkem 300 kostelů ve všech krajích České republiky.
Další podrobnosti o tomto projektu
se můžete dozvědět na internetových
stránkách www.nockostelu.cz.

Při kácení na Kreisbergu byl
odkryt a opraven kříž, podle kterého má zřejmě tento kopec pomístní
název.

Oprava hřbitovní zdi.

CO NOVÉHO VE ŠKOLCE
Jana Surovcová

Od posledního vydání Nivy jsme
toho celkem dost zvládli. Nejen že
jsme třináct dětí zapsali do 1 třídy, ale
začali jsme krom jiného jezdit do plavecké školy v Hustopečích na předplavecký výcvik. Celý kurz se skládá
z deseti lekcí a na konci kurzu umí
část dětí i plavat. Mimo to jsme už asi
3x navštívili Jihomoravské divadlo
ve Znojmě, vyrobili jsme Morenu,
kterou jsme upálili a utopili v potoce
za Jednotou, obdarovali jsme s dětmi
pány učitele a paní učitelky k jejich
svátku, připravili jsme si před škol-
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kou skořápkovník a poctivě pokračujeme v zábavných kroužcích.
V jednom děti vesele foukají na flétničky, ve druhém se učí děti mluvit
anglicky a ve třetím zase německy. Stále pokračujeme v kroužku
logopedické prevence a dále k nám
dojíždí klinický logoped z Hrušovan
nad Jev. Nesmím také zapomenout
na to, že děti si vyrobily krásné velikonoční výzdoby-věnečky a slepičky
s vajíčky, stojánek na ubrousky se
zajíčky a hledaly poklad od zajíčka Pepíčka. Nyní nás po Velikonocích čeká opět divadlo ve Znojmě,

agentura s pohádkou O kocourkovi
a kočičce, focení dětí ke konci školního roku, příprava Pálení čarodějnic, možná vystoupení na besedě
s důchodci, cyklistický den, vycházka k ležáckému rybníčku, dětský
den, rozloučení s předškoláky, školní akademie, besídka pro maminky,
výlet s rodiči, vyrobit tablo předškoláků a spousta dalších a dalších
aktivit. Je toho hodně, nás však těší,
že děti mají to chození do školičky
zpestřené a ve školce se jim líbí. Ale
za kolektiv pedagogů si troufnu jen
říct: ,,Už aby byly velké prázdniny!“

POHÁDKOVÉ VÍTÁNÍ JARA
JS

Tohle vítání jara se uskutečnilo
v sobotu 20.3. od 14:00 hod. Letos nás
trochu překvapilo, že došlo tak málo
dětí, ale možná to bylo neštovicemi,
které vesele řádily jak ve školkách,
tak ve školách. Ale nám to nevadilo,
pořádně jsme si to tam užili. Celou
dobu si děti mohly řádit a tancovat, plnit jednoduché úkoly, které
zadávali klauni se Sněhurkou, nebo
dokonce kreslit jaro na dlouhatánský papír, který byl rozmotaný přes
celou tělocvičnu. Moc se dětem také
líbila hra na sochy a nebo Kuba řekl.
Velký úspěch sklidilo i tancování dětí
s rodiči s nafukovacím míčem mezi
čely. Největší úspěch, ale mělo dupá-

ní a praskání balónků všem dětem
okolo. To byl masakr, ale líbil se spíše
těm starším dětem. Malé dětičky si
svůj balónek pěkně schovaly a uklidily se sním někam, kde jim ho nikdo
nepraskne. Po celou dobu mohly děti
mlsat cukrovou vatu, pojídat teplé
zapékané toasty a nebo si popíjet dobrou limonádu v baru. Za soutěžení
dostaly sladké odměny a také tombola byla plná parádního překvapení. Sešlo se v ní tolik zajímavých cen.
Myslím, že děti mohly být spokojené.
A dokonce to tak také vypadalo. Když
jsme se po dvou a půl hodinách chtěli
rozloučit, moc se jim odejít nechtělo.
Ale aspoň se budou víc těšit na dal-

ší karnevalový den, který bude za
necelý rok. Na závěr bych chtěla zase
poděkovat Otovi za hezké písničky,
všem kteří přiložili ruku k dílu při
přípravách karnevalu, všem sponzorům a v neposlední řadě rodičům,
kteří přispěli cenami do obou tombol.
Děkujeme!

DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO!?
Nespokojený rodič z Břežan

Většinou se říká, že do třetice
všeho dobrého. Je to prastaré rčení, ovšem pro naše sdružení zřejmě neplatí. Když jsme v roce 2008
pořádali první zábavu pro dospělé,
přišlo nám 50 lidí. Ovšem vzhledem
k tomu, že řádila Ema, počítali jsme
s omezeným počtem. O rok později už přišlo 90 lidí a spousta masek
a parádně jsme to rozjeli. Bylo to fajn.
A tak jsme tajně doufali, že letos nás
zase o pár přibude. Bohužel -omyl.
Počet platících se letos nevyšplhal
ani na 50 a nám v hlavách zní otázka:

24

,,Má cenu něco v Břežanech pořádat?
Nenecháme to jen pro ty děti?“ Chápeme, že je krize, že nejsou peníze,
i když si myslím, že o tom to není.
Nevím proč jsou břežanští občané takoví? Každý závidí každému
a nevím co! Jeden pomlouvá druhého
a pak se staví jako kamarád. Stěží si
odpovídáme na pozdrav. Je to smutné. Jak chceme vychovat další generace, když už ta ,,naše“ nestojí za nic.
Ale vrátím se k jádru věci. Když se
na členské schůzi hlasuje o členském
příspěvku, nikdo není proti a nebo
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všichni jen potichu remcají a ve finále
příspěvek 200 korun na rodinu stejně nezaplatí. Ale na akci si pak vesele
kráčí mezi prvními, protože tam děti
určitě něco dostanou. Když pořádá
škola nějaké zájezdy a exkurze,spousta
rodičů spoléhá na to, že jim sdružení
přispěje. Ale z čeho? Z těch málo příspěvků, které se vyberou? Přispívají
na tolik věcí ať už to vezmeme od knih
a dárků pro předškoláky až po trička
deváťákům. Nemluvě o tom, že na dětský den dostane každá třída 500 Kč na
to, aby mohly děti svůj svátek oslavit
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v kolektivu své třídy, svých kamarádů,
svého učitele. Dělat zábavy je jediná
možnost jak získat nějakou korunku
navíc a potom ji poskytnout ve prospěch dětí. Podotýkám vašich dětí!!!
Bohužel taková je realita. Neumíme
se bavit, nechceme a jsme pasivní.
Každý si ,,hraje na svém písečku“
a v podstatě netuší, že svým dětem
není dobrým vzorem. A nebo to ví,
ale neřeší to. Jak to všechno skon-

čí? Nakonec se rozpadnou všechny
organizace, nikdo nebude dělat nic,
všechno bude chátrat, rozpadat se
a zanikat. Děcka si budou dělat naprosto co chtějí, protože jejich zájmy jsou
nulové. Nemají téměř žádné povinnosti. Co je zajímá? Počítač, televize,
kouření, alkohol a drogy. Nemluvě
o šikaně, kterou řada rodičů neřeší.
Jako by se jich to ani netýkalo. Teprve až se něco stane, bude se hledat

odpověď:,, Jak k tomu mohlo dojít?
Proč? Kdo za všechno může?“ Lidi
vzpamatujme se. Kde jsou sportovní,
včelařské, hasičské kroužky a skauti?
Připadá vám to jako kázání? Kdepak,
jen jsem rozhořčená, jak někdo dovede zahodit práci jiných a naprosto to
ignorovat. Jak jsme ke všemu lhostejní. Ať se děje co se děje. Kde jsou city?
Slušnost? Morálka? Rozum? ,,Dobrý
Bože stůj při nás!“

Šachová sezóna 2009/2010 v ŠK Břežany - Pravice
Miroslav Rachůnek

Do 4. soutěžního ročníku, našeho působení v okresním přeboru,
jsme vstoupili opět se dvěma týmy
A a B, tentokráte však s cílem působení dvou výkonnostně vyrovnaných
soupisek.
„Rozdělení
sil“
bylo dobrým strategickým tahem s možností
úspěchu obou našich
týmů,
kdybychom
se však nepotýkali s
takřka
pravidelnou
absencí některých hráčů, které není nutné jmenovat. Zejm.
u mužstva A je tak celkový výsledek nutno podtrhnout, neboť celou
sezónu sehráli vždy jen ve 4 lidech,
což je v boji pětičlenných týmů velká
slabina.
Tahouny
Áčka
byli R. Forman,
Z. Gabrhel, P. Bartl

a P. Musil. Béčko odehrálo většinu zápasů s pravidelnou pěticí ve
složení L. Forman, M. Rachůnek,
R. Smittal, J. Fuchs, D. Hicl, popř.
L. Novotný a J. Sedlačík. V závěru
sezóny se nám ještě podařilo sjednat hostování hráče z krajského
ŠK Tatranu Poštorná, který by, jak

Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

pevně věříme, mohl nastupovat
v nadcházející sezóně. Také dalším
zájemcům z řad vesnic DSO Niva
jsme otevřeni a rádi je s možnostmi
nenáročné soutěže nebo jen volnočasovém hraní šachu v Břežanech
seznámíme na tel. č. 731 556 278
(M.Rachůnek)

Závěrečná tabulka:
Výhry Remízy Prohry Skóre
SPgŠ Znojmo B
7
0
2
31,5
Sokol Štítary A
7
0
2
28,0
Sokol Dobšice
5
3
1
28,5
ŠK Hrušovany
5
3
1
25,5
TJ Hodonice B
3
3
3
21,0
ŠK Břežany–Pravice B
2
3
4
20,0
ŠK Břežany-Pravice A
3
1
5
19,5
Sokol Štítary B
3
1
5
19,0
SPgŠ Znojmo C
2
1
6
20,5
SPgŠ Znojmo D
0
1
8
11,5

Body
14
14
13
13
9
7
7
7
5
1

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.
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Božice Borotice Břežany Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov
Hastrmánek pořádá
přednášku pro všechny zvídavé na téma:

Jaro – naděje a výzva
ve výživě
(návrat k přirozené a jednoduché stravě),
vstupné 50,- Kč.
Kdy?: pondělí 10.5.2010 v 17:00 hodin
Kde?: Božice, Relax bazén

Prodej sazenic a květin
v době od 16 do 19 hodin.
Novotná Anna, Božice 68
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Doplňovačka s tajenkou
koupel
bahno
ďáblové
chaloupka
loďky
vydatný
starci
kadeř vlasů
vyprané
dravá ryba
vlhko
prkna
vřelé
kouřit
žvanit
tričko
malý vepř
snížení ceny
kotelník
Jiří
šnečí domek
smrad
stepní ptáci
hřib
plod borovice
tkanina
zdi
slepičí produkt
zvuky lidí
rozbřesk
velká vosa
hlemýždi
chalupa
Jan
obyčeje
prasata
Lojza
pilot
obšíti
malá noha
den v týdnu
učenec
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okraje krajíců
utíkat
pastýř
jedovatý had
tlustokožci
parno
pobízet
ošacení
somrák
indiáni

Tajenka z minulého čísla:
Pálí tě žáha, pak si sněz tučný …..

…. sýr a nebo slaninu, ale bez chleba a pij pelyňkový čaj.
Ceny si vyzvedněte v infocentru Božice.
Výherci z minulého čísla:
L. MACHÁLKOVÁ, DUBŇANY;
L. VRÁBLÍK, PRAVICE;
D. GAMBASOVÁ, BŘEŽANY;
P. KRUPICA, BOŽICE;
J. BOBKOVÁ, BŘEŽANY;
J. MLÁDKOVÁ, BOROTICE;
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

Noviny Niva
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Podpořte Základní školu Božice v projektu
„Oranžová učebna“

Projekt „Oranžová učebna“ - VĚNUJTE ENERGII DO NOVÉ UČEBNY
Základní škola podala návrh projektu na vybavení nové učebny fyziky a chemie u nadace ČEZ
v hodnotě 200 000 Kč. Projekt je zaměřen na nové vybavení učebny, tzn. zajištění nových rozvodů
elektřiny, plynu, vody do žákovských stanovišť, vybavení učebny audiovizuální technikou - počítač,
dataprojektor, vizualizér.
Projekt byl úspěšně zařazen do druhého kola výběrového řízení.
Pro úspěch v druhém kole potřebuje škola Vaši pomoc. Jedním z vodítek výběru je pro nadaci ČEZ
názor veřejnosti, resp. názor budoucích uživatelů „Oranžové učebny“ (žáků ZŠ Božice),
který můžete vyjádřit hlasováním na stránkách

www.cezregionum.cz
a tak podpořit přidělení nadačního příspěvku pro školu.

Projekt můžete podpořit od 15.4.2010 do 15.5.2010.
více na stránkách školy: www.zs.bozice.indos.cz
V jihomoravském kraji je Základní škola Božice se 700 hlasy na 6. místě z 282 škol.
To znamená, že se stále držíme v TOP TEN. Hlasujte dál !!!!
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