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Probouzí se
Hevajo

Hle, zima už skončila,
chladno přestalo a je pryč.
Kvítí se ukazuje po zemi,
čas prozpěvování je tu,
hlas hrdličky zní po kraji.
Révový květ
svou vůni vydává.
Pochytejte nám lišky,
ty lištičky maličké,
co na vinicích nám škodí,
když kvete vinohrad!
Ještě než s vánkem přijde den
a rozprchnou se stíny,
Pospěš,
srnci či kolouchu se podobej!
Zvedni se, větříku severní,
ach, jižní vánku, přijď!
Prožeň se mojí zahradou,
její balzámy ať zavanou.
Do zahrady své vcházím,
sbírám své koření,
svou plástev medu jím,
své víno i mléko popíjím.
Do sadu ořešáků sešel jsem
spatřit, co raší v údolí,
zda pučí réva, pohlédnout,
jabloně zda už rozkvetly.
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Starosta obce pan Milan Sedlačík převzal od předsedy poslanecké sněmovny
Ing. Miloslava Vlčka dekret o udělení znaku a vlajky obce Čejkovice
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Božice Borotice Břežany Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov
Kdo se nemodlí?
Ing. Rudolf Žilík

,Během trhu se jeden vesničan
zastavil na jídlo v přeplněné hospodě, kde se obvykle scházel „výkvět“
města. Vesničan si našel místo u stolu, u kterého už seděli jiní strávníci.
Objednal si jídlo, a když mu ho hospodský přinesl, udělal nejdřív kříž
a nahlas se pomodlil. Pustil se s chutí
do jídla. Ti, co s ním seděli u stolu,
ho pozorovali a s posměškem jeden
z nich řekl: „To u vás doma děláte
před jídlem všichni?“ Vesničan,
který už začal klidně jíst, odpověděl: „Ne, u nás se úplně všichni
nemodlí.“ Mladík se ušklíbl: „Ach
ták. A kdo se nemodlí?“ „No,“
pokračoval vesničan, „tak například, … , můj pes, moje prasata,
moje slepice, ….“´
Příběh, který jsme nyní četli,
mluví o modlitbě. Povězme si tedy
dnes o modlitbě něco zajímavého.
Co to vůbec modlitba je? Modlitba je vlastně takový specifický
rozhovor. Když s někým mluvíme
a to ať už osobně či prostřednictím telefonu, tak nazýváme tuto
aktivitu (roz)hovorem. Ale když
mluvíme s někým, koho právě
nevidíme (fyzickýma očima) ani
neslyšíme (fyzickýma ušima) tedy
např. se svým andělem strážným,
Pannou Marií či přímo se samotným
Pánem Bohem, pak takový rozhovor
nazýváme modlitbou. A jak probíhá?
Nejprve je třeba si najít vhodné místo
pro modlitbu, pak se ztišit, zklidnit
a soustředit své nitro (tzv. usebrát se).
Dobrý úmysl, postoj pokory a upřímnost jsou předpokladem pro přijetí
modlitby oslovovanou bytostí. A pak
je možné nahlas či v duchu pronést
pár slov či vět. A nemusí to být nutně v mateřštině, Pán Bůh i nebešťané ovládají jazyky všechny na Zemi.
Přirozeně i ty andělské, kterým nutně nemusí rozumět ani jeden člověk
na Zemi. Co je ovšem nezbytné, je se
pro modlitbu svobodně rozhodnout
a zapojit také své srdce. Bez toho modlitba nemá žádnou cenu, váhu. Prostě
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se modlit z lásky. Bez lásky totiž Pánu
Bohu není nic milé. Sv. Terezie Ježíškova říká: „Pro mě je modlitba vzlet
srdce, je to prostý pohled k nebi, je to
zvolání vděčnosti a lásky ve zkoušce
i radosti.“
Modlitba je skutečně pohnutí
celé mysli, celého srdce ba celé duše
k Bohu a to v každém čase. Když si
pročítáme knihu Žalmů, zjišťujeme,

že se dotyčný (žalmy připisujeme
králu Davidovi) nacházel aktuelně
v různých duchovním stavech. Ať už ve
samovzletné radosti či si před Pánem
vyléval své srdce plné bolesti, strachu,
obav a jiných různých těžkostí.
Forem modlitby je celá řada.
A modliteb samotných, které sestavili
různí lidé – v dětském věku až po ty
v nejpokročilejším věku, lidé různých
životních stavů, zasvěcení či stupňů
svěcení (jáhnů, kněží, biskupů) je
nespočet. Takže si každý může přijít
na své, když se necítí právě na to, aby
se modlil vlastními slovy. A přece
existuje ještě velmi ojedinělá a vzácná
modlitba, která se modlí asi nejčastěji a nejvíce. A tou je modlitba „Otče
náš“. Tuto modlitbu se modlíme také
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při každé mši svaté. Obsahuje oslovení a sedm nejzákladnějších proseb, ve
kterých je vystiženo to nejdůležitější,
o co člověk pro sebe a své bližní má
prosit. Dostali jsme ji přímo od Pána
Ježíše, který ji řekl už svým učedníkům po té, co Jej prosili, aby je naučil
modlit se. O nutnosti modlitby nepochyboval ani On ani oni. Modlitba je
totiž pro duši totéž, co pro tělo dech.
A dobře víme, že bez dechu člověk být nemůže. Kdo nedýchá,
tělesně nežije. Kdo se nemodlí, duchovně nežije. Modlitbou
vyjadřujeme také to, že o Boha
stojíme. A že Jemu na nás záleží je
bez pochyby. Vždyť proč bychom
jinak tady byli? Proč by jinak učil
své nejbližší se modlit? Proč by
jinak dbal celá ta století na to, aby
se např. i tato modlitba, obsažena v evangeliích, která byla přece
v minulosti tak složitě sepisována,
různě překládána atd. a přitom se
zdravá, neporušená, nezpotvořená a nezavádějící dostala třebas
až k nám, žijícím dnes na Jižní
Moravě?
Když bych měl říci úplnou
pravdu, tak musím říci, že Bůh je
vlastně vždy první, kdo probouzí
naše nitro k modlitbě. A činí to tak
tajemně skrze Ducha Svatého, kterého
nám dává. V podstatě je to Bůh, kdo
je původcem i všeho jiného pohnutí
k dobrému v našem srdci. On je první, kdo touží po naší lásce, po tom,
abychom žili ve spokojenosti, radosti
a jednali se sebou i s druhými dobře.
A přeje si to víc než my si myslíme ba
dokonce víc, než nám jen kdy v životě
může přijít na mysl. Proto je důstojné
a spravedlivé, abychom Mu děkovali také za to, že máme denně co jíst
a netrpíme hladem. Nebo snad neděkuješ, milý čtenáři, svému dárci, když Ti
dá něco, co Ti prospěje nebo Tě potěší?
Příběh z knihy Bruna Ferrera:
„Příběhy pro potěchu duše“,
Obrázek nakreslila paní Irena
Schwarzová
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Božice Borotice Břežany Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov
Oslavil své 80. narozeniny
Ing. Rudolf Žilík

Vám všem, kteří jste se do Božic mi těžká a tvrdá. A tak zřejmě nebylo
či okolních vesnic přistěhovali teprve jiné cesty než dostudovat katolickou
nedávno, jméno Boleslav Chroboc- teologii v Praze. Také v Praze přijal
zek asi nic neřekne. Ale všem nám jáhenské svěcení v kapli sv. Václava
ostatním - božickým i jiným „pamět- pražské katedrály roku 1953 z rukou
níkům“ - není však toto jméno vůbec tehdejšího pražského světícího biskuneznámé. Co možná nám všem spo- pa ThDr. Antonína Eltschknera. Rok
lečně neznámé asi je, je jeho život nato, přesně 27. 6. 1954 přijal od steja životní trampoty. Mám za to, že ného světitele také svěcení kněžské.
jsem člověkem, který byl a je Otci Tentokrát to muselo být v katedrále
Chroboczovi blízký a ani já, i přesto, že se setkávám s tímto knězem
od svých 12-ti let a měl tak hodně
příležitostí a možností více poznat
tohoto kněze, jsem zdaleka nevěděl to podstatné a o jeho osudu až
do letošního měsíce února. Když
jsem ho nedávno navštívil, sdělil
mi tolik nových informací, že jsem
až žasnul. A tak mi dovolte, milí
čtenáři, se s vámi o ně podělit.
Otec Chroboczek se narodil
29. listopadu 1929 v Horní Suché
(5 km od Havířova) v okrese Karviná v rodině horníka. Maminka
pracovala celý život v domácnosti. Celá rodina žila hlubokým
náboženským životem. A tak již
od útlého mládí začal on i jeho
mladší bratr poznávat Boha a jeho
všeobjímající lásku. Rodiče je tak Foto Ludmila Vidlářová
naučili to, co nejcennějšího jen
mohou rodiče dítě naučit – žít z víry. sv. Špěpána v Litoměřicích a nutně už
Po absolvování 4. měšťanky vstou- co by diecézní kněz. Důvod byl prostý
pil ve svých 19ti letech k Minoritům – hrozba nevydání státního souhlasu,
(větev Františkánského řádu). To bylo což tehdy hrozilo nejen kdekteréjiž po 2. sv. válce a psal se rok 1948. mu řeholnímu knězi, jak současnéByl to zlomový rok nejen pro něj, mu tak potencionálnímu. Nadále se
ale také pro celou naši vlast. Rodiče tedy musel smířit s tím, že bude tedy
mu v jeho rozhodnutí nijak nebránili jako kněz žít mimo komunitu bratří.
a nastavení jeho srdce pro duchovní Přesně toho chtěla docílit u každého
službu tušili. Po jednoletém noviciá- řeholního kněze Stb. Po různých úvatu v Opavě složil 13. 9. 1949 první, hách kam dál byl nakonec ustanoven
časné sliby a přijal od představené- do tehdejší Těšínské apoštolské admiho tehdejší komunity nové řeholní nistratury (dnešní Ostravsko-Opavjméno Česlav. Pak přišel do brněn- ská diecéze). Tím se dostal zpět do
ské komunity bratří, kde začal spolu svého rodného kraje. Jako novokněz
s diecézními bohoslovci v tehdejším nastoupil do Vratimova (u Ostravy),
brněnském semináři studovat teolo- a protože se nechoval z pohledu Stb
gii. Souběžně začal být v klášteře for- dostatečně „rozumně“, byl do roka
mován pro kněžský život a službu.
odvezen do jesenického pohraničí
Padesátá léta byla pro církev vel- konkrétně do Domašova. Oficiál-

1/2010

Noviny Niva

ně však byl veden od 6. 9. 1955 jako
kaplan v Třinci. Ve hře byl opět státní
souhlas. Ale ani v Domašově dlouho nesloužil. Jednou pro odsloužení
mše svaté pro německé poutníky byl
odvezen do Těrlicka a dle postupů
Stb musel byl náležitě přeškolen, aby
se opět „umoudřil“. Teprve pak mohl
tedy 2. 2. 1956 nastoupit do Třince. Zde sloužil s plným nasazením
a odhodláním přesně 3 léta. Že
byl dobrým zpovědníkem a kazatelem se rozneslo rychle. A to se
mu opět stalo osudným. V zimě
3. 2. 1959 byl Stb převezen opět
do jesenického pohraničí, tentokrát do studených Ondřejovic
u Zlatých Hor. Tam i v okolí pastoroval 11 let. Tato doba byla pro
něj trochu klidnější až do chvíle, kdy v roce 1970 navrátil zpět
do svého milého a ztraceného
domova – minoritského kláštera v Brně. Žili zde 3 bratři a pro
Stb to bylo opět trnem v oku.
Z Brna měl být odvezen tentokrát
někam na Jihlavsko, ale jednání
s Stb dopadlo nakonec jinak.
A tak 18. 2. 1973 přichází do
Božic, již rok neobsazené farnosti a stává se řádným duchovním
správcem božické farnosti. Božice
byly spravovány tehdy P. Antonínem
Burešem z Břežan. „Tehdy chodilo na
nedělní bohoslužbu průměrně asi 120
lidí,“ vzpomíná Otec Chroboczek.
„V kostele tehdy vypomáhal i P. Rozárek Antonín Petr, Dominikán žijící
v klášteře u Sester Boromejek. To byla
dobrá duše. Na něj rád vzpomínám,“
dodává. Ten opustil Božice v roce
1975, poslední Sestřičky pak v únoru
1979. Otec Chroboczek proti své vůli
zůstává opět sám. Za necelých 10 let
v roce 1982 se stává děkanem hrušovanského děkanství. Zpočátku spravoval pouze Božice, ale časem mu
byly přidány i okolní filiální kostely
či bývalé farnosti – Práče, Prosiměřice, Mackovice, Lechovice, Hrušovany
a Pravice. V Božicích také příliš klidu od Stb neužil, ale zase na druhou
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Božice Borotice Břežany Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov
stranu z církevních tajemníků má
velmi dobré vzpomínky na p. Ladislava Nevrklu pro jeho přímost. U nás
sloužil necelých 35 let a pro nemoc
musel nakonec božickou faru nadobro opustit. Od podzimu roku 2006
žil necelé 2 roky v domě s pečovatelskou službou, odkud odešel na penzi
do Charitního domu s pečovatelskou
službou ve Frýdku – Místku, nacházejícího se hned u Baziliky Navštíve-

ní Panny Marie. Zde žije spokojeně
dodnes. I pro jeho příbuzné, přátele
a známé je to tak dobré, protože to
nyní mají k němu kilometrově mnohem blíže než do dosti vzdáleného
znojemského pohraničí.
Také vám ještě na něj prozradím,
že vždy když měl jít na nové místo, ať
to bylo kamkoliv, nikdy se nebál. Velmi rád četl a jezdil na kole. Jeho oblíbené poutní místo je Svatý Hostýn

Božice Božice Božice

Božice

a v životě velmi toužil podívat se alespoň na pár hodin do Říma. To se mu
také a dokonce ještě před sametovou
revolucí splnilo. Návštěvu tohoto věčného města prožíval velmi intenzivně.
Nedávno oslavil své 80. narozeniny a já jsem byl velmi rád, že jsem
mohl spolu se svou sestrou, matkou
i otcem, mu přijít popřát do jeho dalších let, hodně zdraví, spokojenosti
a Boží požehnání.

Božice Božice Božice

Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva Obce Božice
Ing. Miroslav Klíč, starosta Obce Božice

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Zprávu o jednání kontrolního
výboru
2. Zprávu o jednání komise životního prostředí
3. Zprávu o jednání společenské
komise
4. Zprávu o jednání Rady obce od
posledního zasedání zastupitelstva obce
5. Dodatek smlouvy č. 25 s firmou
AVE komunální služby s.r.o.
6. Žádost o dotaci na MMR ve výši
600.000 Kč
7. Žádost o dotaci DSO NIVA
z programu rozvoje venkova ve
výši 300.000 Kč
8. Smlouvu o dočasném užívání
pozemku s TJ Sokol Božice
9. Plánovací smlouvu č. 1/2010
s panem Bronislavem Sedlákem
10. Inventarizační zápisy majetku,
pohledávek, závazků a účtů
k 31.12.2009
11. Nájemní smlouvu se ZUŠ Znojmo na rok 2010
12. Vyřazení DHIM, DDHIM dle

inventarizace k 30.11.2009
13. Žádost o dotaci z MMR na rekonstrukci sociálního zázemí obecního úřadu a komunikace
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Prodej parcely č. (GP) 5769
o výměře 2.061 m2 v katastrálním
území České Křídlovice panu
Oskaru Watzeckovi, bytem Božice 326. Cena 50,- Kč/m2.
2. Odkoupení parcely č. 3399/30
o výměře 711 m2 v katastrálním
území Božice od pana ing. Ivo
Durdy, bytem Jungmanova
1624/23, Znojmo. Cena 100,- Kč/m2.
3. Prodej parcely č. 3399/30
o výměře 711 m2 v kat. území
Božice panu Františku Machačnému, bytem Želenická 79/52,
Děčín VII. Cena 250,- Kč/m2.
4. Odkoupení parcely č. 522/6
o výměře 125 m2 v kat. území
Božice od pana Jiřího Škrabala,
bytem Božice 374. Cena 50,- Kč/m2.
5. Prodej parcely č. 3425/5 o výměře 30 m2 a p.č. 3399/52 o výměře

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Dotaci od Dobrovolného svazku
Znojemských vinařských obcí
Daníž,
a) která má být použita na opravu památníku padlých a zhotovení pamětní desky našim občanům odsouzeným v procesu
s odbojovou skupinou „Světlana“.
Tato deska bude umístěna
u památníku.
b) Nápis na desce bude upřesněn na
dalším zastupitelstvu
2. Změnit status, název a obsazení
Společenské komise
3. Zrušení odměn neuvolněným
zastupitelům

Statistika obyvatel:

Poděkování
Touto cestou děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a důstojném
rozloučení s panem Ladislavem Švancarou. Zvláštní poděkování patří SDH
Božice, BDS, Obci Božice a panu ing. Zdeňku Čurdovi za projev.
Děkuje rodina Švancarova
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12 m2 v kat. území Božice panu
Davidu Martincovi. Cena 50,- Kč/m2.
6. Rozpočtové opatření č. 8/2009
7. Změnu vyhlášky č. 2/94 v článku
8, odst. 5 a 6 takto: uživatel přilehlé nemovitosti nahrazují slova
vlastník pozemku.
8. Zajištění přivítání opravených
památek do obce.

Noviny NIVA

Počet k 01. 01. 2009
Počet k 31. 12. 2009
narození
zemřelí
přihlášení
odhlášení

1488
1515
13
15
51
22
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Božice Borotice Břežany Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov
Investice na zateplení škol
Ing. Zdeněk Čurda

Udržení optimální klimatizace
nebytových prostorů budov je vždy
problémová otázka, která je spojena
s mnoha okolnostmi.
V případě obecních budov jsou
to na prvním místě naše školy, kde
je obec zřizovatelem a hradí veškeré
náklady na jejich údržbu a provoz.
Čím starší budova, tím je zpravidla energeticky náročnější, má na
1 m3 prostoru velkou spotřebu energie
na vytápění. Dnes se klade u projektů
a výstavby budov velký požadavek na
úsporu energie při jejich využívání.
To u starších staveb i z hlediska jejich
stavebních prvků a materiálů nebylo
tak důležité. Energie nebyla tak drahá
jako dnes, stavby nebyly dostatečně

tepelně izolovány, a dnes nám to dělá
tzv. vrásky na čele. Náklady na provoz
a údržbu našich škol, ceny elektrické
energie a plynu jsou dvojnásobné
proti předešlým 15 letům.
Rada obce v minulém roce nechala odbornou firmou zpracovat energetický audit budov základní a první
mateřské školy.
Na základě těchto odborných
studií byly získány podklady, které dokazují, že vynaložená energie
je neefektivní. Jde především o únik
tepla obvodovými zdmi, okny, dveřmi
a stropní konstrukcí. Byl zpracován
záměr základního řešení a to „snížení
energetické náročnosti budov škol“.

Obec využila možnosti získat ze
Státního fondu životního prostředí podporu na zateplení budov škol
a uspěla. Celkové náklady na tuto
investici jsou vypočteny na 14 mil. Kč.
V současné době víme, že můžeme
získat finanční dotace ve výši 63,2 %
celkových nákladů, tj. 8,8 mil. Kč.
Vlastní finanční zdroje obce však
představují 5,2 mil. Kč.
Touto otázkou se bude ještě zabývat zastupitelstvo obce. Je to jistě
značná částka peněz, které ovlivní
rozpočet obce na několik let. Na druhou stranu se ušetří energie, kde její
cena v budoucnosti zcela určitě nebude klesat.

Takoví jsme byli ...
zaslal: Mgr. Ladislav Nevrkla

Na Vlachovce s Josefem Zímou.
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Dětský karneval
Gabrhelová Jitka

Jako již tradičně každým rokem,
i letos pořádala I.MŠ v Božicích dětský karneval. Sál zaplnilo mnoho
rozmanitých masek z říše pohádek
a dětských filmů, dětí všech věkových kategorií. K tanci a poslechu
nesměl chybět pan Hlaďo, který to
s písničkami pro děti umí. Myslím,
že se děti dostatečně vyřádily a karneval se vcelku vydařil. O zábavu se
postarali zaměstnanci mateřské školy,
maminky a dobrovolníci. Těm všem
patří velký dík, jako i níže uvedeným
sponzorům, bez kterých by nebyla
tak štědrá tombola.

Sponzoři dětského karnevalu
2010
Agropodnik
Mašovice
a.s.,
Bagoňová Helena, BETA Olomouc
a.s., závod Božice, CEK stav s.r.o.,
Restaurace u želvy, Honební společnost DROP Božice–Borotice, Josef
Malovec, DPS Božice, Květinářství
Podaná Bohumila, LAND-PRODUCT a.s., Lékárna Leisserová Jarmila,
Manželé Eva a Luděk Fučíkovi,
Manželé Ludmila a Jaroslav Škrabalovi, Manželé Marcela a Milan

Suchánkovi, Manželé Marcela
a Roman Sucháčkovi, MUDr.
Marcela Hnízdilová, Pohostinství
Kudlička, Prodej chemikálií Dvořák-Juhaňák, Rodina Turoňova,
Soukromý zemědělec Ing. Marek
Klíč, starosta obce Božice Ing.
Miroslav Klíč, Textil Pavlíčková
Otílie, Vachalík Milan, Zemědělské
družstvo Čejkovice-Oleksovice.
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Díky
O. Pavlíčková, předsedkyně komise

Společenská komise děkuje všem sponzorům, kteří přispěli svými dary do tomboly.

Foto: Jar

1/2010
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Těžba písku v Božicích
Ing. Zdeněk Čurda

Knihovna – ohlédnutí za
rokem 2009
Marie Balážová

Historie těžby
štěrkopísku
v našem katastru
je všeobecně známa. Jak se lidé od
nepaměti usazovali v naší obci,
budovali si svá
stavení, hledali si
stavební materiál.
V našem katastru
je toto bohatství
značné. Je to však
bohatství, které
patří státu, obec
žel z této těžby
nemá žádný přínos. Spíše nám
ubývá orné půdy,
kamiony s pískem
ničí silnice a také
narušují stavby
našich obyvatel.
V
současné době probíhá schvalovací řízení
k rozšíření dobývacího prostoru o dalších 28 ha. Celková plocha vytěženého písku na orné půdě za nádražím
bude již dosahovat 151 ha.
Rozhodnutí o vhodnosti ložiska
k průmyslovému dobývání bylo vydáno Ministerstvem stavebnictví ČSR
již v roce 1974.
Snahy obce zmírnit dopady těžby
na zemědělskou činnost a ráz krajiny
byly zakotveny do územního plánu
v roce 2001.
Ze zkušenosti zemědělců víme,
že rekultivovaná půda po těžbě písku
ztrácí svou původní hodnotu. Obec
trvala na požadavku, aby při dalším
dobývání prostoru byl uplatněn záměr,
který by zajistil, aby část vytěžené plochy byl využit ekologicky.
Podařilo se, že v dalším dobývacím
prostoru bude vytvořen biokoridor,
který ovlivní nový ráz krajiny, který
je dnes nazýván božickou pustinou.
Základem biokoridoru bude
vytěžení horniny pod hladinu spodní
vody. Vznikne jezírko o výměře 3 ha
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V roce 2009 navštívilo naši
knihovnu 154 uživatelů, z toho bylo
79 dětí.
Počet výpůjček: naučná literatura
1318 titulů, beletrie 1749 a časopisů
253.

Knihovna před 50-ti lety

a hloubce 2 až 5 metrů. Toto jezírko
bude tvořit základ místního biokoridoru obklopeného vysázenou zelení.
Obec má zájem z hlediska ochrany
přírody a krajiny ponechat co největší
plochu bez rekultivace na ornou půdu.
Bude to další boj s orgány ochrany
půdy. Současná úrodnost půd v této
lokalitě je nízká a po rekultivaci pro
zemědělce z velké míry nezajímavá.
Ze skutečností je známo, že pískovny ponechané bez rekultivačních
zásahů náleží obdobně jako kamenolomy k nejcennějším územím jak
po stránce botanické, tak po stránce
zoologické.
Jsem přesvědčen, že tento biokoridor bude v budoucnu významným
přínosem pro zlepšení rázu krajiny
v této oblasti katastru obce. Je to
návaznost na vybudované biocentrum „pod poštou“ (lesopark, mokřady), který již přispěl k pestrosti
a zajímavým místům v obci.
V neposlední řadě to je i příspěvek
a nabídka turistiky, návštěvnosti obce
a pro občany rekreační vyžití.

Noviny NIVA
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Soutěž

Poznáte ho?

Holky z 8 třídy

Redakce novin

Dne 27.1.2010
se naše taneční
skupina z 8. třídy
- Iva Hanzlíková,
Nikola
Zifčáková, Jitka Kročilová, Radka Švédová
a Vendula Šenkeříková zúčastnila taneční soutěže
v
Příměticích.
Soutěž měla název
Pohni
kostrou.
Vystoupili
tam
skupiny i jednotlivci, kteří předvedli různé styly tanců
jako je hip hop, breakdance, aerobic
gymnastika. Pořadatelé nás přivítali mile a velice nás překvapilo jak to
měli pěkně osvětleno, i když se nám u

V novinách Niva č. 5/2009 byla
otisknuta pohlednice, na které byl
dědoušek s domovem důchodců
v Božicích. Tak tady je vysvětlení:

tance z toho dělalo pěkně špatně..:)
Nakonec jsme byly překvapeny, že
jsme vyhrály 2. místo, to jsme vůbec
nečekaly...a příští rok zkusíme štěstí
znova.

Povídání o plavání
Ivana Nevrklová -Hastrmánek

Když jsem uviděla poprvé bazén
v Relaxu v Božicích, zajásala jsem!
Ta ideální velikost,ta ideální hloubka! Slaná voda! Jů ! A ta sauna ! A co
teprve ty velké, čisté šatny a pohodové zázemí. Vše jako stvořené pro plavání dětí a batolátek. To bychom ve
Znojmě taky brali! A jak by se rodiče s dětmi hrnuli. Slovo dalo slovo
a před třemi lety jsem začala. Scházíme se 1x týdně dopoledne se stejně
naladěnými rodiči a společně si užíváme radosti z vody, toho fascinujícího živlu. Během 30 minutové lekce
se formou hry seznamujeme s vodou.
Už sejí nebojíme, ukazujeme si, že
je bezpečné do ní skočit, potopit se
a zase se vynořit, přemístit foukáním
míček do „ rybníčku“, zazpíváme si
a vyzkoušíme všechny nadlehčovácí
pomůcky. Po plavču sejdeme otužit
do sauny a v šatně pak masírujeme
voňavými olejíčky. Prostě si užíváme
času, který pro děti máme. Předáváme jim lásku a trpělivost. V tu chvíli
nám nezvoní telefony a my nemáme žádné „neodkladné“ povinnosti.

1/2010

A že jsou potom naše děti spokojené,
radostné a zdravé? No o to jde přece
především!

Noviny Niva
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Poznáte se?

Fotografie z II.mateřské školky v Křídlovicích
zaslal: Lubomír Chlup

Počasí v roce 2009
Drahomír Trávníček

Rok 2009, jako celek byl srážkově normální, teplotně nadnormální. Spadlo celkem 580 mm srážek.
Ve vegetačním období 335 mm. Po
vydatných srážkách v březnu, kdy
pršelo skoro denně, následoval suchý
duben jen se 3 mm srážek na konci měsíce. Sucho pokračovalo až do
poloviny května. Nedostatek vláhy
srovnal až červen se 114 mm srážek.
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množství srážek v celých mm
v jednotlivých měsících roku:
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

22
42
76
3
59
114
89
40
30
19
52
34
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První bouřka roku byla 18. dubna
odpoledne, poslední bouřka 12. září
večer.
První mráz na podzim byl až
30.října. Sníh napadl 16. prosince
7 cm, ale před Štědrým dnem roztál.
Začátek roku 2010 začal sněžením
a tuhými mrazy. Sníh napadal 5. ledna a vydržel až dosud (konec února).
Postupně připadával a odtával od
6 cm až do 22 cm. V lednu bylo 56
mm srážek, to by stačilo na 80 cm
sněhu. Za posledních 30 let ho bylo
nejvíc v únoru 1983 až 40 cm. V roce
1996 zase vydržel až do 16. března.
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Tři králové pro Charitu
Jarmila Hudcová

„Tři
králové“
v Božicích se také
snažili a celkem občané dali do pokladniček pro Charitu:
6.423,- Kč. Ti, kteří obětovali svůj čas
i hlas byli: Mikola
Mlčková, Jana Leisserová, Tomáš Zifčák,
Veronika Fojtíková,
Romana Tomášková
a Michaela Fojtíková.
Díky dárcům i zpěvá-

Poděkování pořadatelů
Štěpánské zábavy
Fotbalisti TJ Sokol Božice

Zvláštní poděkování božických fotbalistů patří Evě a Radkovi Kunovým. Po dohodě s pořadateli zůstal jejich Bar Fénix během
loňské Štěpánské zábavy zavřený.
Zisk, o který přišli, věnovali fotbalistům a přispěli tak rovněž k
realizaci hlavního cíle Štěpánské
zábavy: Zakoupení zbrusu nové
časomíry, která dosud našemu
nádhernému sportovnímu areálu
citelně chyběla. Kunovi, díky! A
těšíme se na další spolupráci.

Jak to bylo, je a bude? Aneb florbal v Božicích
Miroslav Fojtík

Účelem tohoto článku je informovat čtenáře o tom, jak je ne/snadné
věnovat se v obci sportu, který v ní
nemá dlouholetou tradici. Myslím,
že snaha všech, kteří rozvoji florbalu
v Božicích pomáhali, si zaslouží být
zveřejněna.
Počátky našeho zájmu o florbal
sahají do doby, kdy nás jako čerstvě
vyšlé školáky stále lákalo věnovat se
tomuto sportu, se kterým jsme se
seznámili právě na Základní škole
v Božicích. V této době nás však přitahovala spíše podobnost s tak oblíbeným hokejem. Malý počet zájemců
a náš nepříliš vysoký věk dělal z našeho cíle, jednou hrát florbal na úrovni,
kdy bychom byli pravidelně vyrovnanými soupeři jiných týmů, jen velmi
těžko dosažitelný sen. V takovém
počtu nebyla tělocvična příliš levnou záležitostí. Nebylo také lehké
najít člověka, jenž si mohl tělocvičnu pronajmout. Po překonání těchto
prvotních potíží jsme si mysleli, že
už nám nic nebrání v tom, abychom
se mohli zdokonalovat ve hře. Byl
to však omyl. Brány, které jsou jen
o málo méně důležité než tělocvična,
jsme si půjčit nemohli. Za přispění našich příznivců se nakonec také
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brankář měl kam postavit a do čeho
obléknout. Když už alespoň prostředí
nebránilo naší aktivitě, mohli jsme se
začít scházet a trénovat. Pravidelná
setkání a zlepšování úrovně mělo za
následek rozšiřování našich řad. Pro
některé se sobotní trénink stal také
příležitostí jednou týdně vypnout
počítač a například odložit cigaretu.
Objevovali se tedy stále noví lidé.
Mnozí však také odcházeli. Často

Noviny Niva

se stalo, že se nás v ne příliš velké
božické tělocvičně sešlo přes dvacet.
Ze začátku byl však florbal pro většinu příchozích sportem, který provozovali pouze v zimě. Díky tomu
byla tělocvična občas až příliš velká.
U některých tento stav přetrval. Vždy
však rádi tyto sezónní hráče přivítáme. Naštěstí se však také vyčlenila
skupina setkávající se během celého
roku.
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Toto stálé jádro zanedlouho začalo
pomýšlet na srovnání našeho mužstva
s jinými týmy. Myšlenky a plány vyústily až k přihlášení se do prvního ročníku Znojemské amatérské florbalové
ligy (ZAFL). Vytvořili jsme božickou
osmičlennou část soutěžního týmu.
Druhá část je složena
z hráčů nepocházejících
z Božic. Byli nám ale
ochotni pomoci v této
lize svými zkušenostmi.
Nebylo ale jednoduché
zajistit potřebné finance
k účasti v této soutěži.
Našli se však lidé,
kteří nás podpořili sponzorskými dary. Chtěl
bych tedy touto cestou
jménem všech hráčů
poděkovat p. Halovi
(TJ Sokol Božice) a ing.
Klíčovi. P. Hala nás také
podpořil
zapůjčením
dresů. Díky tomu jsme
mohli nastoupit na první turnaj, na němž jsme
bohužel neměli dresy
vlastní.
Nápomocen
nám byl také při řešení potíží s tělocvičnou.
Do této řady lidí patří i Mgr. Nevrkla. Ten
nám umožnil prostřednictvím internetových
stránek www.probozice.
wz.cz zveřejňovat informace o našem týmu.
Poděkování patří také
všem ostatním lidem,
kteří pomáhají plnit náš
počáteční cíl. Totiž hrát
florbal a porovnávat se
s ostatními týmy.
V současné době
je liga v druhé polovině a odehrávají se v ní
boje o postup do play
off. Informace o lize
a našem týmu je možné
získat na výše zmíněné
adrese, na stránkách ligy
(zafl.webnode.cz) a ve
Znojemském týdnu. Do
další sezóny doufáme
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v to, že budou zprovozněny naše
vlastní internetové stránky.
I když přibývají zájemci o tento
sport, stále hledáme nové hráče. Nyní
je v Božicích možné florbal navštěvovat dvakrát týdně. V sobotu od 17:00
do 19:00 a ve čtvrtek od 18:00 do

20:00. Samozřejmě budeme rádi i za
takové příznivce, kteří by nás podpořili ne přímo v samotné hře. K rozvoji florbalu a k našemu účinkování
v dalším ročníku ligy je potřeba jak
pomoc v oblasti financí, tak v mnoha
jiných směrech.
Florbalu se u nás
věnují i žáci základní
školy. Ti mohou navštěvovat florbalový kroužek
probíhající každý pátek.
Jsou rozděleni na dvě
skupiny podle věku.
Kroužek vedu několik
měsíců a výkon žáků je
velkou nadějí pro božický florbal do příštích let.
Obě věkové kategorie
se již zúčastnily okresní
soutěže. Mužstva předvedla kvalitní výkon,
který si zasloužil také
obdiv ostatních týmů.
K samotné reprezentaci
školy byla opět potřebná pomoc mnoha lidí.
P. Hala nás zde opět
nezklamal a zapůjčil
žákům na turnaj dresy. Poděkování si zde
zaslouží i rodiče hráčů.
Volný čas strávený
sportem je jistě dobrou
volbou. Je však důležité
příležitosti pro takto
strávený čas vytvářet
a pomáhat je udržovat.

Noviny NIVA
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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
Obecní rozpočet v roce 2009 vykázal příjmy 3.906.354,-Kč. Z tohoto
objemu tvořily daně a poplatky převážnou část 3.295.tis. Obec obdržela
také dotace na projektovou dokumentaci na kanalizaci v částce 166
tis. Kč a rozšíření veřejného osvětlení, ke stavebním pozemkům ve výši
125 tis. Kč. Zbytek tvořily vlastní
příjmy, ve kterých byl významným
příjmem prodej obecních pozemků.
Některé plánované položky v daních
se nenaplnily v plné výši, což bylo

způsobeno důsledkem finančních
problémů státu. Přesto byly uskutečněny veškeré plánované investiční
i neinvestiční akce. Výdaje obce ve
výši 4.245.826,- Kč byly pokryty přebytkem finančních rezerv, které má
obec naspořeny. Obec vydala mimo
stabilních a mandatorních výdajů
nejvyšší částku na úpravy veřejného prostranství. Částka 587.tis. Kč
byla zaplacena za úpravu parkoviště
a okolí. V této věci obec obdrží dotaci
ve výši 90% od St.zem.interv.fondu.

Proplacení dotace se původně plánovalo již v roce úprav, ale vzhledem
k administrativním průtahům obec
obdrží peníze až v letošním roce. Tato
skutečnost se také projevila již ve zmiňovaných příjmech, které byly nižší
než výdaje. Významnější výdaje byly
také do výstavby komunikace a plynovodu ke stavebním pozemkům. Zůstatek finančních prostředků obce na
účtu k 31.12.2009 byl 2.535.425,-Kč.
Obec nemá žádné dluhy ani jiné
významnější závazky.

Návrh rozpočtu na rok 2010 s komentářem
Příjmy v letošním roce obec plánuje ve výši 4.115.400,-Kč. Převážnou
část by měly tvořit sdílené daně, které
ze zákona stát převádí do obecních
rozpočtů. Tedy příjmy jsou závislé na
hospodaření státu jako celku. Obec
také zařazuje do příjmů i rezervy ve
výši 1.393.tis. z důvodu možného
zahájení výstavby splaškové kanalizace. Na tuto stavbu obec požádala
o dotaci na Operační program životního prostředí. Žádost již byla řádně
zaregistrována a na přelomu jara a léta
očekáváme výsledek. Pokud bude obci
dotace ve výši 90% přiznána, měly by

se přípravné práce zahájit již na podzim. Celkové náklady na výstavbu
by neměly přesáhnout 35 mil.korun
a dokončení výstavby by mělo být v
roce 2012. Je pravděpodobné, že si
obec vezme úvěr na dofinancování
výstavby. Je tady také možnost, že
bude naše obec posunuta do dalších
termínů. Celkové výdaje jsou stanoveny také na částku 4.115.400,-Kč.
V tomto roce obec zaměří výdaje
mimo možnou výstavbu kanalizace
do oblasti oprav a údržby obecního
majetku, a to především výměny obecního rozhlasu za bezdrátový. Na tyto

akce obec požádá o dotace. Uvolněny
budou také prostředky na zpracování
projektů na odvodnění části obecních
prostranství, výstavbu víceúčelového
sportovního hřiště. Výstavbu a větší
opravy komunikací obec z důvodu
plánované výstavby kanalizace provádět nebude.Výdaje jsou nastaveny standartně. Podrobně se čtenáři
mohou seznámit s rozpočtem,který
zastupitelstvo schválí koncem února
na obecním úřadě, nebo na internetových stránkách obce www.cejkoviceuznojma.cz.

Informace obecního úřadu
Poplatky za likvidaci odpadů a ze
psů je potřeba uhradit do konce března v kanceláři obecního úřadu. Výše
poplatků je jako v loňském roce.
Tento první výtisk novin NIVA
je do každé domácnosti v obci Čejkovice dodán zdarma. Další výtisky
je možno předplatit na obecním úřadě. Budou dodány do schránky. Cena
10,- Kč za jedno vydání.
Kontejner na odpad umístěný
za kovárnou bude přístupný na jarní úklidy koncem března. Do tohoto kontejneru je zakázáno vhazovat odpad, který patří do popelnic
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a odpad, který se třídí. Kontejner je
určen na odpad z úklidu veřejného
prostranství a velkoobjemový odpad,
který se nevleze do popelnice. Plasty, polystyrén, sklo a papír má každý
povinnost ze zákona třídit a vhazovat
do nádob k tomu určených, umístněných naproti hasičské zbrojnici. Železo se vhazuje do kontejneru za kovárnou, který je k tomuto označen.
Stále je možnost pronájmu místnosti v budově obecního úřadu, která
byla využita jako kadeřnictví. Žádost
mohou zájemci podávat na OÚ.
Obecní úřad stále přijímá žádosti

Noviny Niva

na pronájem bytu v hasičské zbrojnici.
Tento byt projde na jaře tohoto roku
částečnou rekonstrukcí a možnost
pronájmu bude od 1. června 2010.
Obecní úřad žádá odběratele vody
z obecního vodovodu, aby si pravidelně kontrolovali těsnost přípojek od vodoměru do bytu. Kontrolu
vodovodní přípojky od vodoměru do
bytu je možno provést tak, že uzavřeme v bytě veškeré kohouty a v šachtě
zkontrolujeme zda vodoměr nevykazuje odběr. Odběratel se tím vyhne
i placení za vodu, kterou nevyužil.
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Kulturní akce plánované na rok 2010
30.dubna: pálení čarodějnic (areál u koupaliště)
konec května nebo začátek června: karasiáda,
ryb. závody (rybník)
11.června: taneční zábava (areál u koupaliště)
konec června: Dětský den

10.července: turnaj v nohejbale (areál u koupaliště)
17.července: fotbalový turnaj (hřiště)
6.7.8.srpna: tradiční hody
28.prosince: zabijačka (areál u koupaliště)

Obecní symboly
Počátkem tohoto roku převzal starosta obce Milan Sedlačík od předsedy poslanecké sněmovny Ing. Miloslava Vlčka dekret, o udělení znaku
a vlajky obce Čejkovice. Slavnostní
akt se uskutečnil dne 14.ledna v budově poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky. Od tohoto dne má
obec právo používat tyto symboly:
Znak:
Ve stříbrném štítě z modro-zlaté vlnitě dělené vlnité paty vyrůstá
rozkřídlená čejka přirozené barvy
s modrou lilií na hrudi. Přes každé
křídlo zlatý stonek fenyklu.
Vlajka:
List tvoří tři vodorovné pruhy,
bílý, modrý a žlutý, v poměru 8:1:1.
Z modrého pruhu vyrůstá rozkřídlená čejka s modrou lilií na hrudi. Přes
každé křídlo žlutý stonek fenyklu.
Poměr šířky k délce listu je 2:3.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 20. března se dožívá 70. let pan Jan Mlčúch a zároveň se dožívá 20. dubna 65.let paní Marie Mlčúchová. Vše
nejlepší do dalších let a hodně zdraví přejí synové s rodinami.
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Božice Borotice Břežany Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov
Zabijačka
Úzký spolek občanů Čejkovic a přátel dobrého jídla a pití

28.prosince 2009 se uskutečnila
v Čejkovicích v parku u koupaliště
veřejná zabijačka. Tuto akci zajišťoval a pořádal ,,Úzký spolek občanů
Čejkovic a přátel dobrého jídla a pití“.
V 6:00 hod. ráno se zažehl oheň v kotlích a v 8:00 hod. byl poražen pašík.
Pak se vařil ovar a také guláš na kotlíku
trojnožce a potom už se vyráběla tlačenka, jitrnice, jelítka, škvarky a polév-
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ka prdelačka. Cílem bylo postupovat
a vytvářet výrobky takzvaně ,,starým
způsobem, např. ruční plnění jitrnic
nebo tlačenka v žaludku atd. Všechny
výrobky, které návštěvníci ochutnali, byly hodnoceny vysokou kvalitou.
Tekuté občerstvení bylo také připraveno a nebylo ho málo, čaj, svařák, limo,
grog, káva a další. Veškeré občerstvení
bylo po celý den zdarma a na hudbu
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se taky myslelo. Během akce zazněly snad všechny žánry. Při zabijačce
proběhl košt slivovice, který byl velice
pěkně připraven. Bylo nabídnuto přes
20 přihlášených vzorků a vítěz obdržel
cenu. Chtěli bychom poděkovat všem,
kteří akci navštívili a pozvat ty, kteří
se zúčastnit nemohli na další zabijačku
28.prosince 2010. Děkuje úzký spolek.
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Pravice Pravice Pravice

Pravice

Pravice Pravice Pravice

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 22.12. 2009 (ZÁPIS Č. 8/2009)
Jaroslav Vitouch, starosta obce

ZO schvalují:
- rozpočtové provizorium pro rok
2010 (usnesení č. 74/09)
- rozpočtové opatření č. 5/2009
(usnesení č. 75/09)
- navýšení poplatku za SKO (usnesení č. 76/09)
- obecně
závaznou
vyhlášku
4. 2/2009 (usnesení č. 77/09)

- podání žádosti o změnu územního
plánu obce (usnesení č. 78/09)
- podání žádosti o dotaci na stavbu místní komunikace (usnesení
č. 81/09)
- úhradu nájmu KD 31.12.2009
(usnesení č. 82/09)
- zplnomocnění
místostarostky
p. Streškové ( usnesení č. 83/09)

ZO bere na vědomí:
- žádost paní Surovcové o pronájem
pozemku (usnesení č. 79/09)
- žádost MVDr. Hájka o prodej
pozemku, na stavbu RD (usnesení
č. 80/09)

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.1. 2010 (ZÁPIS Č. 1/2010)
Jaroslav Vitouch, starosta obce

ZO schvalují:
- inventarizaci a vyřazení majetku
ke dni 31.12.2009 (usnesení č. 1/10)
- vybudování vodovodní přípojky
(usnesení č. 2/10)

- rozšíření projektu (usnesení č. 6/10)
ZO bere na vědomí
- žádost odkoupení pozemků (usnesení č. 3/10)

- rozpočtové opatření č. 6 /2009
(usnesení č. 4/10)
- změna pojištění majetku obce
(usnesení č. 5/10

Vánoční turnaj v šipkách!!
JIKRA

Dne 19.12.2009 se konal v Pravicích na ,,KOCANDĚ“ další, tentokrát
vánoční turnaj v šipkách. Zúčastnilo
se ho 20 hráčů, vánoční atmosféra
a dobrá nálada nechyběly. Stoly pro
nás byly připraveny paní Vagovou, ve
svátečním stylu a o kuchyni se opět
staral její manžel, kterému jsme udělili šipkařský řád vařečky zlaté. Pamětní
listy jsme udělili p. Františku Lukuvkovi, za věrnost naším turnajům.
Získal titul ,,Věrný šipkař František.“
Panu Karlu Peňázovi z Hrabětic za
mistrovství jeho rukou jsme přiznali

titul ,,Šipkař za všechny peňáze“. Jen
pro zajímavost pořadí ve finále:
1. Jiří Drexler
2. Evžen Szabo
3. Jiří Kratochvil
4. Jindřich Nováček
Všem hráčům děkujeme za účast
a se všemi, doufám i s jinými se těšíme
20.2.2010 na prvním letošním turnaji v Pravicích. Také děkujeme našim
sponzorům: Haně Komárkové, Ireně
Vagové a v neposlední řadě věrnému
sponzoru panu Ladislavu Sváčkovi.

O týden později 26.12.2009 se
konal turnaj v Hrušovanech n/Jev.,
který se pyšnil názvem ,,O POHÁR
starostky“. Za Pravice se zúčastnili E.
Novák a Jiří Kratochvil. Smůla se tentokrát na oba lepila od samého začátku. E. Novák skončil ve třetím kole.
J. Kratochvil se sice dostal do finále,
kde skončil na krásnem 4. místě. Přesto byla atmosféra vynikající a slibujeme, že se tam rádi vrátíme.

Mikulášská besídka
starosta obce

V prosinci 12.12.2009 jako každý
rok, naděloval Mikuláš Pravickým
dětem balíčky.
Besídka začala krátkým programem vystoupení pravických žáků
ZŠ Břežany a malou scénkou, kterou
zahráli pravičtí umělci, Jana Dusíková, Tomáš Bukovjan, Vladimír
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Vitouch a Petr Kotas.
Po vystoupení byla vyhlášena soutěž o nejlepšího sběratele nápojových
kartonů a novinového papíru. Do této
soutěže se zapojilo 20 dětí, které byly
odměněny. 3 nejlepší ve sběru byli:
David Streška 98,5 kg, Petr Zvonek
68 kg, Petr Pospíšil 63 kg.

Noviny NIVA

1/2010

Božice Borotice Břežany Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov
Všem
dětem
děkujeme za třídění
odpadu a doufáme, že
v této soutěži budou
pokračovat.
Po
vyhlášení
soutěže se Mikuláš
a dva čerti, pustili do
nadělování balíčků.
Po nadílce nastala
čertovská
diskotéka s různými hrami
a malým občerstvením. Na této besídce
bylo také malé posezení s důchodci.
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Třikrálová sbírka
J. Vitouch, starosta obce

Už po deváté 10. ledna 2010 se
v naši obci objevili tři králové, aby
povinšovali občanům hodně zdraví
a spokojenosti. Tato tříkrálová sbírka je součástí tradice naší obce na
pomoc sociálně slabým či trpícím.
V hlavních rolích tří králů se představili David Streška, Simona Kostková
a Andrea Strešková.
Občané naší obce přispěli částkou
4.442 Kč Děkujeme místostarostce,
která strávila nedělní mrazivé odpoledne jako vedoucí skupinky, také
děkujeme třem králům za obětavost.
Oblastní charita i zastupitelstvo

obce Pravice děkují občanům, kteří přispěli na tuto charitu a pomoc
potřebným.

Masopust v pravicích
J. Vitouch, starosta obce

Sobotní odpoledne 13.2.2010 se
objevil v ulicích naší obce masopustní průvod, který se převážně skládal
z dětských postav. O bezpečnost průvodu se starali Tomáš Bukovjan a Vladimír Vitouch. Výtěžek, který vybrali
po vesnici, si masky rozdělily mezi
sebe stejným dílem. Večer pokračoval
masopust v kulturním domě, maškarním plesem, který pořádali místní hasiči. Ukončení masopustu bylo
završeno pohřbením basy.

Naši jubilanti
Březen
Duben
Marie Šerá
60let
Antonín Nevoral
61let
Eva Kunertová
60let
Pavel Matiko
61let
Emil Novotný
61let
Jaroslav Pechal
62let
Františka Daňková
77let
Jiřina Strnadová
82let
Oldřich Fukal
82let
Zmíněným oslavencům přeje OÚ Pravice vše nejlepší, hodně zdraví do
dalších let a životní pohodu.
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Velký Karlov

Velký Karlov

Velký Karlov

Z jednání ZO
Ing. Bronislav Prudký

Na svém letošním prvním zasedání zastupitelstvo projednalo a schválilo
mimo jiných návrh rozpočtu obce na
rok 2010. Rozpočet obce je podobně
jako státní rozpočet základní a zásadní
dokument, podle kterého obec hospodaří v daném roce. Stejně tak jako
na státní rozpočet, tak i na rozpočet
obce dopadá nepříjemně tzv. krize.
Projevuje se nejen v nižších daňových
příjmech, ale i bohužel zhoršeným
výběrem poplatků a v neposlední řadě
i plateb za pronájmy. Z tohoto důvodu byla obec v loňském roce nucena ukončit nájem ve dvou bytech
a jednom nebytovém prostoru. Takto vzniklé pohledávky je pak nucena vymáhat soudní cestou, ne snad
z radosti, ale z povinnosti plynoucí ze

zákona. Bohužel tento nedobrý trend
pokračuje i v roce letošním a nájemníci, kteří si neplní své povinnosti musí
očekávat ze strany obce adekvátní
reakci. Promítnutí hospodářské krize
do příjmů rozpočtu obce se musí nutně projevit i v omezení výdajů. Tím
samozřejmě nechci říct, že v předchozích letech jsme si mohli dovolit plýtvat, nebo špatně hospodařit. Rozpočet
byl schválen jako vyrovnaný a včetně
financování v celkové výši 8 222 400 Kč.
Návrh rozpočtu byl uveřejněn po
zákonem stanovenou dobu a jeho
schválená podoba je přístupná všem
občanům na internetových stránkách
obce a na obecním úřadě.
Z dalších bodů projednali a následně zastupitelé schválili, návrh dodatku

ke smlouvě se svozovou firmou AVE
na likvidaci komunálního odpadu
(podrobněji v článku p.místostarosty),
návrh smlouvy o zřízení věcného břemene s fi E.ON, návrh nájemní smlouvy na pozemky s AGD Jevišovice. Dále
zastupitelé schválili podání žádosti
o dotace z PRV Jihomoravského kraje,
plán konání veřejných zasedání a plán
kontrolní činnosti výboru finančního
a kontrolního. Zastupitelé schválili
žádost o odkup pozemku pod částí
komunikace V.Karlov -Šanov. Rovněž
se zastupitelé zabývali žádostmi občanů. Podrobný text usnesení a zápisu je
k dispozici na obecním úřadě a rovně
na internetových stránkách obce www.
velkykarlov.cz

Zimní údržba v obci
Ing. Bronislav Prudký

Všichni se asi shodneme, že letošní
zima je co se do množství sněhu a délky
sněhové pokrývky na naši zeměpisnou
šířku a klima opravdu netypická. Chápu, že k zimě jistě sníh patří, ale čeho
je moc toho je příliš. Bude jistě spousta z Vás, kteří mají sníh a zimu rádi.
Přiznám se já k nim opravdu nepatřím
a to nejen proto, že mě více těší pohled
na zelenou trávu a rozkvetlé zahrady,
balkóny a okna, ale i proto,že se sněhovou nadílkou jsou jednak starosti, ale
co je nejhorší i výdaje obce na zimní
údržbu silnic a chodníků. Tyto výdaje bohužel s koncem zimy přejdou ve
výdaje na opravy za mrazem poškozené silnice. A že jich obec má! Troufám
si říct, že co se týká délky udržovaných
silnic na jednoho občana, budeme jistě
patřit k největším. Zatím co přes většinu obcí vede průtah, jehož vlastníkem
je SÚS, která se stará jak o údržbu
a opravy tak u nás tato údržba končí za cedulí Velký Karlov směrem na
Dyjákovice. Abychom toho pak ještě
neměli málo mimo komunikací v obci
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se staráme i o silnici na křižovatku ve
směru Hrádek-Božice a na opačném
konci po hranici katastru s obcí Šanov.
Nemluvím o tom proto, abych si snad
stěžoval, ale proto, aby jste pochopili,
proč nejsou vždy silnice neustále tzv.
„černé“. V poslední řadě jde totiž „jen“
o peníze. Samozřejmě je si tyto tzv.
černé silnice možné zaplatit formou
údržby po celý rok (i když ani ty nejdůležitější úseky dálnic tak nevypadají
vždy). Otázka je jestli je to nezbytné
a hlavně za kolik!! Na druhou stranu
se můžeme sebelépe snažit silnice uklízet, když pak na nich stojí v krátkých
mezerách zaparkovaná auta (největší
problém v prostřední ulici), tak ani
sebelepší technika nic nezmůže. Podle mého mínění se nestalo, že by snad
byl některý úsek nesjízdný. Každý
řidič pak dobře ví, že musí přizpůsobit
rychlost stavu a povaze komunikace.
Co se týká údržby chodníků obec
v letošním roce uzavřela dohody se
třemi občany obce. Samozřejmě by
ani oni sami letošní přívaly sněhu
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těžko zvládali, hlavně pak v přijatelném čase. Chci proto touto cestou
poděkovat všem občanům, kteří nečekali až jim „někdo“ sníh z chodníku
před jejich domem odklidí a udělali
tak sami. Pro každého z nás je to malá
pomoc a v konečném důsledku velké
dílo, které slouží všem a v neposlední
řadě rovněž šetří náklady obce tj. nám
všem. Obec není starosta ani zastupitelstvo, ale my všichni!! Vím, že jsou to
ve většině případů ti, kteří to dělali bez
řečí i v minulých letech. Pochopitelné
je, že pokud jste byli v práci či nemocní a nemohli chodník odklidit, byli
zaměstnanci obce připraveni jej uklidit. Ještě jednou všem díky, a prosím
nenechejte se odradit sousedem, který
ač zdráv a doma pobírající podporu
v nezaměstnání si celou zimu nechal
odklízet sníh na náklady nás ostatních
a se zálibou pak sledoval pracovníky
obce, kteří chodník před jeho domem
uklízí.Vždy se někdo takový najde,
hlavní však je, že je to jen výjimka.
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Úsudek si udělejte sami
Ing. Bronislav Prudký

Většina z Vás jistě ví, že jsme od
listopadu roku 2008 začali připravovat projekt s názvem „Rekonstrukce
a modernizace centrální kotelny na
biomasu a rozšíření teplovodních rozvodů obce Velký Karlov“. Následně
jsme nabídli všem, kteří dosud nejsou připojeni k CZT tuto možnost
a přihlásilo se 30 zájemců o připojení. Současně s přípojkami jsme pak
do výše zmiňovaného projektu zahrnuli i úpravy kotelny včetně instalace
dalšího kotle a nákup skladovacích
prostor na slámu. Vše je, bylo a bude
podřízeno jedinému cíli, uspokojit co
nejvíce všechny občany obce a to ať již
ty, kteří tento systém využívají tak i ty,
kteří teprve budou. Samozřejmě jsme
se z mnoha věcí poučili a za deset let
provozu nabyli nemalé zkušeností.
Nákupem skladu paliva skýtajícího
dostatečnou zásobou, pak chceme co
nejvíce eliminovat případné nedostatky v kvalitě slávy způsobené hlavně
klimatickými podmínkami při sklizni.
Samotnou žádost jsme po více
jak osmi měsících příprav odevzdali
v termínu na Státní fond životního
prostředí (SFŽP). Následně ji fond
administroval. V polovině ledna letošního roku se pak na internetových

stránkách SFŽP objevil seznam schválených žádostí. Pokud je pro Vás tato
informace v tuto chvíli nová a máte
požádáno o připojení budete včas
informováni o dalším postupu.
Pro mne a celé zastupitelstvo pak
tato informace byla směsicí radosti
z úspěchu, která nás na druhou stranu
vrátila na zem s vědomím toho, že je
to pouze první krok k úspěchu. Ta větší část nás všechny ještě čeká. Nebudu
vás zde tím co příprava, pak následná
realizace a v neposlední řadě závěrečná zpráva obnáší, ale věřte, že není co
závidět. V současné době se připravuje dopracování zadávacích podmínek
projektu pro výběrové řízení. Nezbytná je neustálá konzultace s poskytovatelem dotace. Většina konzultací
probíhá telefonicky, nebo elektronickou cestou. Při poslední konzultaci
(v pátek) jsem pak myslel, že nevěřím svým uším, ale dnes, když píšu
tyto řádky jsem s tím již do jisté míry
smířen. Jistě se ptáte o čem mluvím.
Tak tedy vězte, byl jsem důrazně upozorněn, že jeden z občanů naší obce,
údajně člen nejmenovaného sdružení,
informoval pracovníky fondu životního prostředí, že se obec Velký Karlov chystá přislíbenou dotaci zneužít!

Nejen, že je to lež, ale hlavně nevím jak
k tomuto závěru dotyčný přišel. Pokud
vím, tak se o detaily mimo zastupitelů a projektantů nikdo moc nezajímal
tím méně členové nějakých sdružení!
Chápu, že ne všichni občané obce mají
z toho co se dosud podařilo a připravuje radost. Nemusí mít radost a nemusí
je to ani těšit, co však nepochopím je,
jejich zášť, přerůstající v závist (osobně
nevím čeho) až nenávist s cílem zabránit obci získání zmiňovaných prostředků z EU a v konečném důsledku realizaci celého projektu. Opravdu jsem
z toho v tu chvíli ztratil řeč a nejen ji,
ale i chuť dál v tomto projektu pokračovat. Dnes po dlouhých úvahách
a přemýšlení jsem dospěl k závěru, že
takovou radost onomu pánovi neudělám, a že dostojím svému slibu všem
ostatním voličům a budu se ze všech sil
snažit, aby se vše podařilo a hlavně jste
byli spokojeni. Onomu „anonymnímu
udavači“ touto cestou sděluji, že budu
připravovat tento projekt o to svědomitěji a usilovněji, když vím, že jej to
tak „zajímá“!! Pokud však najde odvahu rád se s ním setkám a můžeme si
o všech věcech, které tak horlivě sděluje na fond a o nichž má opravdu mylné, nebo žádné informace podělit.

K zamyšlení
- šp -

Není to poprvé, kdy pro svůj článek do novin Niva použiji sdělení
jiného autora. V případě, že jeho slova
považuji za závažná, poučná a moudrá.
Navíc vyslovená tak, jak bych to nedokázal sám. Tolik úvodem a nyní avizované pojednání vysílané Českou televizí v jednom z podvečerních nedělních
pořadů.
Sváteční slovo, spolupracovníka
Moravskoslezké křesťanské akademie
Pavla Jajtnera
Síly zla
„Se stále rostoucími obavami sledujeme množící se zprávy o tom, jak školáci s automatickými zbraněmi vraždí
své spolužáky a učitele. Už pouhá zku-
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šenost z každodenního života nás přesvědčuje o tom, že síly zla nás obkličují
stále úžeji a ze všech stran. Síly zla jež
objektivní působení kolem sebe vnímáme, však nejsou výsledkem jakési slepé
náhody. Zlo se dostává do světa kolem
nás výhradně působením člověka.
Žádný dospělý a svéprávný člověk se
nemůže vymlouvat na to, že ne on, že
ne já, nýbrž cosi ve mně, cosi kolem nás
je příčinou zla, jež prožíváme. Populární a všeobecně ochotně přijímané
teorie tak zvaných závislostí, doktore
dejte mi nějaké prášky proti závislosti
na krádežích aut, jsou jen líbivou, málo
pravdivou odpovědí na pradávnou
nechuť člověka, převzít odpovědnost

Noviny NIVA

za svoje jednání. Pokud by síly zla byly
mocnější než naše svobodná vůle, byli
bychom zbaveni veškeré odpovědnosti za jakýkoliv skutek. Tam, kde je vše
předem určeno, ztrácejí pojmy dobra
a zla všechen smysl. Dravec, který zabíjí, aby přežil, nemá volbu. Svobodný je
pouze ten, kdo volbu má. Ale svoboda,
která je vedle schopnosti myslet a tvořit
výlučnou výsadou člověka, není zadarmo. Cenou za ni je břemeno odpovědnosti nejen za to co děláme, ale i za to,
že jsme povinni vědět, co se smí a co
se nesmí. Vinou už to, že nekonáme co
máme konat. Nemáme li podlehnout
silám zla, je nezbytné, abychom se od
prvních krůčků a slůvek učili tomu, co
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znamená mít rád co je povinnost, solidarita a odpovědnost, co se smí a co se
nesmí. Abychom měli tento přirozený
zákon každý sám ve svém srdci, svém
svědomí. Protože svědomím na rozdíl od psaných zákonů nelze oklamat.
Tady v tomto procesu je však úplná, láskyplná rodina naprosto nenahraditelná.
Síly zla se rozmáhají tam, kde je nedo-

statek dobra. Myslím a jsem optimistou
v tom, že je ještě návratu. Ale ten návrat
je pod jednou podmínkou. Že totiž se
navrátíme k našemu křesťanskému
dědictví. Životu v pravdě, odpovědné
svobodě, lásce a spravedlnosti. Životu
s vědomím, že zde nejsme sami pro
sebe. Život s vědomím, že před konečným účtováním není úniku.“

Snad jen jednu připomínku. Síly zla
jsou v pojednání definovány až příliš
vyhroceně jako vraždy spolužáků a učitelů automatickými zbraněmi. Platnost
pojednání začíná mnohem dřív, dokonce čím dříve, tím lépe. Tehdy, kdy zlo je
méně drastické, méně závažné, nakonec pro každé zlo všeobecně.

A zase odpady
Tříděný odpad

- šp -

Směsný odpad

papír

obaly sklo

objemný

popelnice

Nebezp.
odpad

2004

1,26

1,80

1,44

2,52

57,78

1,02

2005

2,07

1,81

1,15

3,36

64,40

1,91

2006

1,87

3,80

2,03

2,36

67,60

0,88

2007

3,48

3,69

2,09

3,38

99,74

1,17

2008

3,97

4,54

4,36

2,74

107,13

0,24

2009

4,34

4,37

4,20

4,88

123,27

0,79

Vděčné téma pro přispěvatele do
Novin Niva. Stále je o čem psát. Co, kdy,
jak, kam, kým a za co vyvážet. V dnešním příspěvku se zaměřím především
na nákladovou část vývozu popelnic
(dle smlouvy svoz a odstranění směsného komunálního odpadu).

Především
ale
malý,
tabulkový
přehled o svozu
a odstraňování některých druhů odpadů
s roční produkcí uváděnou v tunách

Z tabulky je zřejmé positivní třídění odpadu v každoročně narůstajícím množství. Vytříděný odpad se stal
surovinou pro další zpracování. Mělo
by, ale logicky dojít k úbytku směsného komunálního odpadu vyváženého
v popelnicích. Nestalo se, ale naopak.se
popelnicový svoz téměř zdvojnásobil,
jak je vidět z připojené tabulky. A to je
příčinou stále narůstajících nákladů.
V průběhu loňského roku a již
v počátku letošní zastupitelstvo projednávalo čtyři dodatky smlouvy o vývozu popelnic. Třikrát šlo o navýšení ceny
za vývoz, nárůstem počtu vyvážených
popelnic. A počet popelnic a jejich velikost je rozhodující pro výpočet fakturace za odvoz.
V průběhu jednoho roku došlo
k poklesu počtu vyvážených malých
popelnic o 13 ks za cenu vývozu
41,60 Kč, ale nárůstu velkých popelnic o 19 ks za cenu vývozu 54,90 Kč.

Výpočet ve fakturaci jednoho svozu
takto dělá u malých popelnic méně
o 541 Kč, velkých popelnic více
o 1043 Kč. Vypočtený rozdíl je +
502 Kč při 26 svozech ročně +13 052 Kč.
Je to málo, stojí to vůbec za řeč?
Mohlo by to tak být. Jestli jsme,
ale přesunuli z popelnicového svozu část do tříděného, taky placeného
a v popelnicích zůstalo stejné nebo
i vyšší množství odpadu, pak musíme
mluvit o nejméně dvojí ztrátě, tj. o částce 26 tisíc Kč, které mohly být využity
účelněji. Při tomto výpočtu nekalkuluji s navýšením ceny svozu v důsledku oprávněně zvýšených dopravních
nákladů svozové firmy (PHM, náhrad.
díly apod.) Čtvrtý dodatek.
Problémem se zastupitelstvo zabývalo na svém letošním prvním veřejném zasedání. Kde se vzal a jaký odpad
navíc? Nejsou to ke svozu přistavované
jen z části naplněné popelnice? Nebo

jiný důvod? Příčinu bude hledat kontrolou počtu, naplněním, ale i obsahem
vyvážených popelnic. Předpokládá
i rozumný přístup alespoň převážné
většiny občanů k řešení nákladovosti
vývozu tak, aby nemuselo dojít k navyšování ročně placených poplatků právě
občany.
Zákon o odpadech říká, že obec je
původcem odpadů vznikající na území
obce činností fyzických osob a stává se
jejich vlastníkem v okamžiku kdy fyzická osoba jej odloží na místa k tomu
určená. Neříká ale, že jejich odstranění
musí jít na úkor obecního rozpočtu.
Nakonec přehled o úhradách za rok
2009. Obec zaplatila za vývoz nebezpečného a komunálního odpadu (tříděného i netříděného, ale bez popele
z CZT) 240 619 Kč. Od občanů vybrala
185 990 Kč což činí 77 % nákladu
na vývoz a zbytek 54 629 Kč, tj. 23 %
doplatila z obecního rozpočtu.

Informace OÚ
Ing. Bronislav Prudký

Tak jako každý rok i letos proběhne
v naší obci svoz nebezpečného odpadu.
Tentokrát ve čtvrtek 15.dubna 2010.
Svoz bude organizován jako v předchozích letech.
Rovněž plánujeme i svoz velkoobjemového odpadu. Termín se do uzávěrky nepodařilo se svozovou firmou
naplánovat. O jeho termínu budete
informováni obvyklým způsobem.
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Připomínám všem majitelům psů
jejich povinnost uhradit poplatek, který
je splatný nejpozději do 31.3.2010. Výše
poplatku je za prvního psa stanovena
ve výši 50 Kč a za každého dalšího pak
75 Kč. Rovněž do 31.3.2010 je termín
splátky poplatku za svoz a likvidaci
komunálního odpadu za první pololetí
roku 2010. I přesto, že se neustále zvyšují

Noviny Niva

náklady na svoz a likvidaci a v letošním
roce došlo i k navýšení DPH, zastupitelé cenu za svoz pro občany nenavyšují.
Zastupitelé stále věří ve zdravý rozum
a kázeň občanů, kteří tříděním odpadů
sníží jeho množství končící na skládce. Tomu by mělo napomoci i zvýšení
počtu nádob na tříděný odpad, které
v letošním roce zajistíme.
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Borotice

Borotice

Borotice

Borotice

Borotice

Zasedání zastupitelstva obce ze dne 10.2.2010
Zdeněk Bobok, starosta obce

Zastupitelstvo obce se sešlo na
svém prvním jednání 10.února 2010,
na kterém byla schválena žádost paní
Hučíkové o odkoupení pozemku.
Dalším bodem programu byli pracovníci VPP pro letošní rok. Zastupitelé byli informováni o částce,která
bude uvolněna z peněz Evropské unie

a podmínkami pro přijetí žadatelů.
Zastupitelé revokovali bod jednání z předešlého zastupitelstva,který
se týkal zakoupení požárního auta
z dotačního titulu pro hasiče. Dále
byla schválena smlouva na řešení
přestupků,které bude i nadále pro
obec vykonávat Město Hrušovany.

Zastupitelstvo bylo seznámeno se
získáním 11 hektarů lesa do majetku
obce, z čehož 5 hektarů se nachází na
více parcelách a místech katastrálního
území obce. Zastupitelé se také zabývali nárůstem neplatičů za svoz odpadu a vodné. Tento bod bude řešen
v následujícím jednání zastupitelstva.

Rozloučení s rokem 2009
Starosta obce společně se zástupci
družstva Melmeni panem Hromkem
a paní Danou Opletalovou pojali
netradičně vstup do Nového roku
2010. Společně pod vánočním stromem byl občanům podáván výborný

guláš a občerstvení, které přišlo vhod
každému, kdo se přišel rozloučit
s rokem 2009, jelikož počasí toho dne
bylo velmi nevlídné. Nepřízeň počasí
v podobě deště a silného větru namísto sněhové nadílky, neodradilo obča-

ny, aby se sešli a pobavili se.
Toto přivítání nového roku se neslo do ranních hodin, které doprovázela i spousta zábavné pyrotechniky.

Borotický masopust
Dne 13.února od 9:00 hodin se po
obci vydal zpívající a tančící masopustní průvod. Dění masopustu
pokračovalo od 20:00 hodin zábavou,
na které hrála skupina DUO DIUSEPPE. Ve večerním programu byla
mimo jiné i soutěž o nejlepší masku,
pohřeb basy a vystoupení v podání
místních hospodyněk.
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Významné životní jubileum
oslavili občané:

Leden
Soukupová Gabriela
Litavec Pavel
Krátký Josef

77 let
80 let
90 let

Únor
Kolouchová Růžena

86 let

Radost do obce vnesli:
V měsíci lednu se narodil
Jakub Krátký a v měsíci
únoru se narodil
Ondřej Kresan.

Společné foto pracovní skupiny u nově dokončeného mostu u Božického mlýnu v roce 1947
Rostislav Burget, Vavřinec

Brněnská firma byla nadřízená
skupině dělníků z Borotic (možná
i okolních vesnic) specialistům na
stavbu dřevěných mostů, zničených za
II. světové války. Pod vedením tesařského mistra p. Odehnala z Borotic
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č.p. 55 bylo jmenovanou skupinou, ve
které byl i můj otec, postaveno přes
řeku Jevišovku několik nových mostů v Lechovicích, Boroticích i tento
u Božického mlýna. Při důležité a velmi těžké a namáhavé pouze ruční práci
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byly mimo jiné mostní piloty zatloukány až do hloubky dvou metrů. Kvalitní materiál, odbornost a dobře pro
váděná práce se projevila i ve dlouhé
někde až 50-ti leté životnosti mostů.
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V mateřské škole po Novém roce
Romana Lesová

Letošní Nový rok začal v naší
mateřské škole divadelním představením „Obušku z pytle ven“ a návštěvou
výstavy betlémů v Louckém klášteře
společně s oběma MŠ Božice a MŠ
Velký Karlov. V měsíci únoru čekal
naše předškoláky významný den, kterým byl zápis do 1.třídy v Božicích
dne 4.února. Další týden ve čtvrtek
11.února se děti těšily na 2.divadelní
představení ve Znojmě „Povídejme
si, děti.“
V neděli 14.února, po sobotním
Borotickém fašanku, jsme se společně tentokrát s dětmi oblékli do masek
na maškarní karneval do sálu Pohostinství „Kudlička“ Na první pohled
bylo zřejmé, že i letošní rok daly děti
s rodiči tomuto odpoledni pečlivou
přípravu nejen výběrem masek, ale
i výzdobou sálu a nejedny dětské oči
toužebně okukovaly množství zavěšených balonků a mašlí. Věšelo se prádlo, sbíraly víčka, závodilo na skáka-
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dlech i chůdách, balonky praskaly pod
tíhou bot, komu že zůstane nejdéle
u nohy. Místní roztleskávačky si jako
náhodou zapomněly převléci svůj kostým z předešlého nočního vystoupení,
čehož jsme okamžitě využili jako figurín ke slalomu a originálním mumiím
z toaletního papíru. Obecní úřad nás

Noviny Niva

finančně podpořil při zakoupení sladkých odměn a vylosovaná čísla masek
si navíc ještě odnesla celkem 12 dortíků sluníček, myšek, panenek a ježků
upečených p.Krátkou k této příležitosti. Tímto děkuji všem za přípravu,
odměny i organizaci celého odpoledne, snad zase příští rok naviděnou...
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Mackovice Mackovice

Mackovice

Mackovice Mackovice

Počty lidu Mackovského k 31.12.2009
Odstěhovali se: 4
Přistěhovali se: 11
Zemřelí: 2
Narozeni: 4 (1 kluk, 3 holky) z toho jedna ještě není v evidenci, protože se narodila kousek dál – v Libii.
Celkem: 385 obyvatel k 31.12.2009

Břežany

Břežany

Břežany

Břežany

Břežany

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

Zastupitelstvo obce Břežany se
sešlo na mimořádném jednání dne
a schválilo rozpočtové opatření číslo
3/2009 ve výši 5 688 900,00 Kč na
straně příjmů a výdajů. Dále jsme
sešli na schůzi dne 21. ledna 2010, kde
nám byla podána informace u ukončení inventarizace majetku, Zpráva
o inventarizaci bude předložena na
zasedání zastupitelstva obce 11. února. Projednali jsme pohledávky obce
a bylo navrženo, že se za upomínky
bude vybírat poplatek – za první upomínku 50,00 Kč za další bude navýšen. Projednali jsme a upravili návrh
rozpočtu na letošní rok tak, aby byl
jasnější. Také jsme se zabývali využíváním veřejných prostranství občany

a případné platby poplatku za veřejné
prostranství. Všichni občané byli upozorněni na vyklizení veřejných prostranství, s jednotlivými občany bude
toto projednáno a budou upozorněni písemně. Členům zastupitelstva
obce byl předán přehled hospodaření
za loňský rok. Dále jsme se zabývali
přípravou dnešního zasedání a jeho
programem. Byla podána informace
o dotacích na letošní rok, zastupitelstvo schválilo nájemní smlouvu
s MUDr. Hudečkem na pronájem
ordinace ve zdravotním středisku,
prodloužení kontokorentu u našeho
účtu ve Sparkasse a žádost o dotaci
z Programu obnovy venkova – dotační titul 8.

Na zasedání zastupitelstva obce
dne 11. 2. 2010 jsme schválili Zprávu
hlavní inventarizační komise o inventarizaci za rok 2009, rozpočet obce na
rok 2010 dle předloženého návrhu,
záměr obce prodat pozemek parcelní
číslo 1065/10 ostatní plocha o výměře
214 m2, odměnu předsedovi komise
k projednávání přestupků a členům
komise, žádost na Úřad práce ve Znojmě o příspěvek na vytvoření 8 pracovních míst v rámci zaměstnávání
na VPP od 1. 4. 2010. Zastupitelstvo
obce uložilo starostovi a místostarostovi obce pravidelně informovat ZO
o stavu vymáhání pohledávek.

Hospodaření v roce 2009
Mgr. Josef Rebenda, starosta obce

Rozpočet obce na rok 2009 byl
schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 12. 2. 2009 v celkové
výši příjmů 10 517 400,00 Kč, výdajů 10 555 400,00 Kč a financování
38 000,00 Kč. K 31.12.2009 byl skutečný stav příjmů 14 914 694,77 Kč,
výdajů 18 327 722,13 Kč a financování
3 413 027,36 Kč. Celkový stav majetku Obce Břežany k 31. 12. 2009 činí
117 576 426,93 Kč. Oproti loňskému
roku se zvýšil o 9 403 000,00 Kč, jedná se především o rekonstrukci školní
budovy, opravu místní komunikace
a chodníků.
V roce 2009 obec Břežany přijala
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dotaci na rekonstrukci školní budovy č.p. 174 ve výši 4 500 000,00 Kč,
na aktivní politiku zaměstnanosti
z Úřadu práce ve výši 491 129,00 Kč,
která byla celá vyčerpána, dále dotaci
JMK na hospodaření v lesích ve výši
106 350,00 Kč, dotaci JMK na zpracování územního plánu obce ve výši
200 000,00 Kč, dotaci z Programu
obnovy venkova na úroky z úvěru
152 000,00 Kč, dotaci program CZECH
POINT ve výši 48 909,00 Kč a dotaci
na volby ve výši 12 880,00 Kč.
Obec Břežany měla v roce 2009
otevřen 1 běžný účet a jeden kontokorentní účet, jejich zůstatek činil

Noviny NIVA

k poslednímu dni v roce 487 865,58 Kč.
Obec splácí dlouhodobý úvěr
na výstavbu I. etapy kanalizace
u WSPK Jindřichův Hradec ve výši
15 500 000,00 Kč, zůstatek k 31. 12.
2009 činí 12 928 458,50 Kč. Byla splacena finanční výpomoci od MF ČR
na vodovod. Obec si vzala nový úvěr
u WSPK Jindřichův Hradec ve výši
3 000 000,00 Kč na rekonstrukci místní komunikace a chodníku, splácení
začne od ledna 2010. Daňové příjmy
(sdílené daně) byly nižší proti rozpočtu o 1 113 000,00 Kč, vyšší byl příjem
daně z nemovitostí o 170 000,00 Kč.
Kapitálové výdaje činily 50 % výdajů,
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výdaje na opravy a udržování hmotného majetku obce činily 11% výdajů.
Dluhová služba je ve výši 0,13.
Dne 15. 2. 2010 byl proveden firmou AUDIT KORREKT s.r.o. Pra-

ha na základě smlouvy ze dne 11.
11. 2004 přezkum hospodaření obce
s tímto závěrečným vyjádřením: Při
přezkoumání hospodaření obce
Břežany za rok 2009 nebyly zjištěny

chyby a nedostatky. Zpráva o přezkumu hospodaření obce byla vyvěšena
na úřední tabuli obce 18. 2. 2010 a na
elektronické úřední tabuli dne 18. 2.
2010 (www.obec-brezany.cz).

Rozpočet na rok 2010
Mgr. Josef Rebenda, starosta obce

Vzhledem k současnému stavu
veřejných financí a daňových příjmů
a také vzhledem k velkým investicím
posledních 3 let, je letošní návrh rozpočtu sestaven velmi úsporně. Počítáme s příjmy ve výši 10 019 200, 00 Kč,
výdaje ve výši 8 441 200,00 Kč
a financování ve výši 1 578 000,00 Kč,
což jsou podstatě splátky úvěrů.

Provoz obce bude i v letošním roce
bez problémů zajištěn. Nepočítáme
s žádnými velkými investicemi, měl
by být dokončen chodník kolem
nové komunikace u MŠ a parkovací
plochy. Dále počítáme s tím, že projektově připravíme stavbu vodojemu
u úpravny vody, pokud bude možnost,
požádáme o dotaci. Předpokladem

dalších investičních akcí je získání
dalších finančních prostředků, prioritou zůstávají opravy místních komunikací a chodníků. Celkově je tedy
rozpočet vyrovnaný, máme dostatečnou rozpočtovou rezervu ve výši
810 000,00 Kč, pokud by byl opět
výpadek daňových příjmů.

Větrný park v Břežanech
Mgr. Josef Rebenda, starosta obce

Větrný park v Břežanech vyrobil
v loňském roce 5 045 647 kWh elektrické energie. Pro srovnání jedna větrná elektrárna v Banticích
o výkonu 2 MW vyrobila za loňský rok
4 116 734 kWh elektrické energie. Pro
porovnání bych ještě přidal roční spotřebu elektrické energie obce – jedná
se o veřejné osvětlení, obecní budovy, školní budovy, vodárnu a čistírnu
odpadních vod – v loni jsme spotřebovali celkem – 184 709 kWh elektrické energie (tj. 3,7 % z vyrobené el.

energie z větrného parku) a zaplatili
jsme 1 003 506,00 Kč, z toho vychází
průměrná cena za 1 kWh elektrické
energie 5,43 Kč, polovinu z této ceny
činí platba za distribuci. Největší spotřebu elektrické energie má vodárna
a čistírna odpadních vod. Jen pro
zajímavost - výkupní cena 1 kWh
elektřiny vyrobené ve větrném parku
byla loni 2,34 Kč, v letošním roce je
opět asi o 12 haléřů nižší.

Pohádkové vítání jara a předaprílová zábava
Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ
Břežany připravilo pro děti v sobotu 20. března 2010 Pohádkové vítá-
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ní jara. Začátek je ve 14:00 hodin ve
sportovní hale v Břežanech.
Večer 20. března zve Sdružení
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rodičů všechny dospělé na předaprílovou zábavu. Začátek ve 20:00 hodin
ve sportovní hale v Břežanech.
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Společné jezdění na lopatách
JS

Jakmile nám napadl první sníh,
nemeškali jsme a společně, malé i velké děti jsme se vydali ke kostelu na
kopeček (později jsme také navštívili
kopec Majerák a využili jsme i břehy
naší školní zahrady). K naší radosti
zde byla již uježděná dráha a my jsme
mohli s chutí sjíždět kopec. Jen těch
lopat, které máme ve školce o celkovém počtu deset, bylo pořád málo.
A děti se snažily udělat to nějak, aby
se nemusely střídat s ostatními. Jenže
systém, který si paní učitelky vymyslely, jen tak neošidily. Na kopci zástup
a při výstupu po jízdě s lopatou, předání prvnímu v řadě atd. Takže ve finále
by se měli všichni vystřídat. Projeli se
nejen velkáči, kteří převážně věděli, jak
se na lopatách jezdí, ale také malí tříletí kamarádi, i když někteří neměli ani
potuchy, jak se sedá na lopatu. Takže
to chvilkami připomínalo pohádku
O perníkové chaloupce, kdy se muselo
Jeníčkovi a Mařence ukázat, jak se sedí
na lopatě. Nicméně čas ubíhal, všichni

byli v pohybu, takže jim nebyla zima
a po 45 minutách už jsme se denně
vraceli do školky celí oválení od sněhu a s tvářičkami červenými od mrazu. Po příchodu to šlo jako po másle
- ometení koštětem před budovou
školky, vysvlékání mokrého oblečení,
rozvěšení po všech radiátorech, které

ve školce máme a samozřejmě následoval teploučký čaj a vynikající oběd.
Člověk by řekl, že když dětičky několikrát vyšlapou ne zrovna malý kopeček, že lehnou do pelíšků a budou spát
jako miminka. Omyl. Jediný kdo zíval
na celé kolo a záviděl dětem odpolední
odpočinek byly zas jen paní učitelky.

Beseda pro rodiče aneb hrajeme si na školu
JS

Tak jako každý rok před zápisem,
také letos jsme si naplánovali odpoledne s rodiči předškoláků s ukázkou
školní zralosti. Samotnému odpoledni předcházel malinký, i když dle slov
rodičů nelehký, úkol. Dostali vyplnit jakýsi dotazníček, který jim měl
nastínit jak na tom jejich děti jsou.
Tento dotazníček byl sestaven podle odborné literatury - Diagnostiky
předškolního dítěte. Nám ve školce
nepřipadlo, že by byl těžký, ale rodiče nám říkali, že mají pocit, že toho
chceme po těch dětech strašně moc.
Nicméně dotazníky všichni zdárně
vyplnili a v úterý 26.1.jsme se všichni sešli ve školce, abychom si zahráli
na školu. Nejdříve jsme měli pár ukázek v kruhu na koberci, kde jsme si
prošli základní cviky hrubé a jemné
motoriky, určování částí těla, levou
a pravou stranu, prostorovou orienta-
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ci, hru s číslicemi a kostkou. Procvičili jsme si také pojmy a přídavná jmé-
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na a potom už hurá na pracovní listy
ke stolečku. Po celou dobu maminky
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bedlivě sledovaly reakce dětí, jak plní
pokyny, jak jsou rychlí, pohotoví
a paní učitelka tentokrát nikoho neopravovala. Dokonce ani když to bylo
špatně. Jediný kdo mohl chyby opravovat byly děti, které si chyb všimly
a nebo chtěly opravit. U stolečků
následovalo 10 jednoduchých úkolů.
V první řadě znalost geometrických
tvarů, velikosti ve spojení s barvami,
spočítání jednotlivých tvarů a určování množství tvarů, potom měly
děti nakreslit svého kamaráda, ale se
vším co k němu patří. Včetně vlasů,
obočí, uší náušnic, řas, pih, brýlí.....
Dále následovaly časové vztahy a přiřazování obrázků. Potom roční obdo-

bí se symboly jednotlivých období
a vyčleněním nesprávného obrázku.
Zde jsme zvládli také určování hlásek a rytmizaci slov. Dál přišla řada
na hledání rozdílů, překreslování
obrázků, aby byly stejné ( v podobě
teček), dokreslování půlek obrázků.
Oblíbené u dětí grafomotorické cvičení se základními cviky-kruh, ovál,
špičky, vlnky, čárky, obloučky, kličky.... Předposledním nelehkým úkolem pro děti bylo přepsat dle vzoru
větu: ,,Těšíme se do školy!“ a na závěr
se podepsat. Všichni úkol splnili
a maminky se mnohdy jen divily. Po
provedení všech cviků čekalo na děti
občerstvení, na maminky formuláře

a informace, které je zajímaly. Bylo
fajn sledovat maminky, jak reagují
na konání svých dětí. A pohled na
třídu maminek usrkávajících kafíčko
a reptání nad nesprávnými postupy
dětí byl příjemný. Některé maminky
se seznámily s postupy práce paní
učitelky, nahlédly do diagnostických
záznamů a v půl páté už jsme všichni
spokojeně kráčeli domů. Maminky
s vědomím toho, že vědí, kde ještě
musí se svými ratolestmi zapracovat
a já s vědomím toho, že jsem udělala maximum pro to, aby se rozhodly
jestli dítě dát do školy a nebo ne.

Jak u nás byli tři králové
JS

Tak jako každý rok, také letos jsme
6.1.čekali návštěvu tří králů. Nejdříve
jsme si o nich povídali o tom, proč
vlastně chodí tři králové a samozřejmě jsme si zazpívali tříkrálovou koledu. Ale přece jen děti během toho
čekání na tři krále měly pocit jakoby
strachu. Neustále se mě ptaly, kdy že

už přijdou a co tam budou dělat, co
od nich budou chtít. Vysvětlili jsme
si, že tří králů se nikdo nemusí bát,
naučili jsme se jejich jména a pak
zbylo už jen to čekání. Nevím proč,
snad zabloudili, nebo měli plnou
kasičku a museli se stavit ji vyprázdnit
někde na charitě, ale jejich návštěva v

MŠ se zpozdila o dva dny. Nicméně
byli jsme moc rádi, že nás tři králové navštívili, obdarovali nás cukříkem a mohli jsme si s nimi zazpívat.
Poděkování tímto patří žákům deváté
třídy - Zdendovi Hladíkovi, Vlaďce
Maštalířové a Ivaně Razákové.

Advent na Zámku
Pavla Nováková, vychovatelka Zámek Břežany

Vánoce jsou v nenávratnu, atmosféra těchto svátků
však stále přetrvává. Předcházela jim doba adventní, kterou jsme zahájili
u nás na Zámku rozsvícením stromečku na venkovním nádvoří.
Všichni jsme se také
poctivě připravovali na návštěvu sv.Mikuláše, který přišel zase po roce se zástupem
andělů a vyslechl si naše písničky a básničky. Snahu všech
odvážných odměnil sladkou
dobrotou. Celou adventní
dobu jsme vyplnili výrobou
dárečků pro naše blízké,
hnětli jsme hlínu, vyráběli
z papíru, pletli košíky, či tkali
koberce. Krásnou tečkou za
adventní dobou byla vánoční
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besídka, která se skládala z divadelního
představení obyvatel Zámku a následnou diskotékou s bohatým občerstve-

ním. Přejeli za námi i příbuzní a kamarádi, kteří nešetřili chválou a společně
s námi prožili předvánoční atmosféru.

Pozvánka všem seniorům
Mgr. Josef Rebenda, starosta obce

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

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

Zimní radovánky
Pavla Nováková, vychovatelka Zámek Břežany

„Zimní radovánky“ – tak se jmenovala super akce, kterou pro klienty Zámku Břežany připravily naše
hipoterapeutky. Konečně napadl
sníh, který dokreslil tu pravou zimní atmosféru a díky němuž jsme do
akce zapojili i soutěže s koňmi. Velmi
oblíbené byly disciplíny jako koňské
spřežení na lyžích či saních, dále se
líbila tipovací soutěž a slalom. Nechyběli ani psí záchranáři, kteří po celou
dobu pobíhali kolem nás. Kdo zrovna
nesoutěžil, zahřál se tancem či horkým čajem, z kterého se linula rumová vůně. Všichni jsme si krásného
zimního dne plně užili.
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DoplĖovaþka s tajenkou: Pálí tČ ŽÁHA,pak si snČz tuþný ….
Lojza

JOKER

rychle rostoucí

houf

tvĤrce

J

kladná elektroda

lesník

míþ

Z

malá lípa

grimasa

studentská ubytovna
Výroba: BENAREX

obrovská vČc
samec kozy

Tajenka z minulého čísla:
Hlupák je přesvědčen, že jde správně,
kdo je však moudrý, dá si poradit.

staĜena
velký cop
hlemýždi

Ceny si vyzvedněte v infocentru Božice.
Výherci z minulého čísla:

alkoholik
ještČ jednou
Barbora
darebák
druh papriky
fald
K

zdroj záĜení

indiánský þlun

bahno

G

nález

plemeno psa
nedovolení

Jan Holešinský,Hrušovany nad Jev.
Zdenka Svatoňová,Božice
Daniela Bukovjanová,Pravice
Blahopřejeme a přejeme Vám všem zábavné luštění naší
další doplňovačky.
Tajenku zašlete na e-mail: info@infoniva.cz
nebo
nahlaste v infocentru - knihovna Božice, tel.: 515 257 010

þást trupu
zpola
lastura
elegance
Í

Pelyňkový čaj

holka
domácí šelma
Š

pĜídavek jídla
mláćata žab
svČtnice

Z

pudr
kdesi
O

D

prkna
Á
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aspik

Na žaludeční choroby velmi často
pomáhá, když každý den vypijeme po
lžících šálek pelyňkového čaje.
Do čajového cedníčku nasypeme
malou špetku pelyňku, na tři sekundy jej ponoříme do horké vody a čaj je
hotový. Pelyňkový čaj je často připravován nadměrně silný.
Pelyňkový čaj má být tak slabý, aby
nebyl rozeznatelný od vody.

poesie
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