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Každý sklízí rád
Zaja

Každý sklízí rád své plody
z políčka či ze zahrady.
Proč mít sklenici jen vody
a nevědět si potom rady.
Občas slyšíš v noci vytí
a přemýšlíš o životě.
Ohlížíš se, co je k pití!
Zase málo. Toto štve tě.
Proč jsi tady? Ty se divíš.
Denně sedíš u té bedny,
žízeň máš a blbě civíš.
Už se taky někdy zvedni.
Postarej se o své pití.
Ochutnávej pomaloučku
všechno dobré ve svém žití.
I to špatné, ty můj broučku.
Vylisujme všechny hrozny,
nahažme je do kádí.
Čekání pak bude hrozny.
Na co čekat? Na mládí?
Až nám dojdou dobré moky,
bude těžko na světě.
Nastanou pak smutné roky.
Přijde zima po létě.
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Božice Borotice Břežany Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov
Ježíš svojí Matce nic neodepře
Ing. Rudolf Žilík

Měsíc říjen je podobně jako měsíc
květen měsícem zvláštní Mariánské
úcty. Jako jsou katolíci v květnu zvyklí konat májové Mariánské pobožnosti, tak v měsíci říjnu se více modlívají
modlitbu Svatého Růžence.
Teď nedávno, v měsíci říjnu, jsem
vykonal exercicie (duchovní cvičení),
které také byli zaměřeny z větší části
na život a, řekněme,
působení Panny Marie.
A kněz, Jezuita, který nám je dával, nám
jednoho večera přečetl velice pěkný článek,
o který se s vámi, milí
čtenáři novin Niva,
chci podělit. Je to
pravdivý příběh a napsala jej nějaká paní
Ludmila Ovčáčíková.
O čem je, nemá smysl
popisovat. Budete jej
za chvíli číst a navíc
není dlouhý. Dovolím
si však předem ještě
něco dodat: „Mějme
odvahu prosit o velké
věci, o zázraky!“
,Před dvěma lety
mi zemřel manžel,
který byl nemocný
alkoholik.
Oslaben
tímto neduhem stal
se nástrojem Satana,
odpůrcem Pána Boha
a svaté Církve. Zákeřná nemoc ho stravovala velmi pomalu
a nenápadně. Jeho
zatvrzelost a zvrácenosti se upevňovaly.
Rouhání a znesvěcování všeho Božího se stupňovalo.
Modlila jsem se za sílu, ale hlavně
za spásu jeho nesmrtelné duše. Když
v květnu 2005 pan primář vyřkl diagnózu, která zněla „metastázy jícnu
- otázka života 10 dnů, u někoho to
trvá měsíc,“ byla jsem jak podťatý
strom. Prosila jsem rodinu, známé,
řádové sestry, známé kněze o mod-
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litbu. Byly chvíle, kdy jsem přestávala
už i doufat, protože jeho zvrácenosti
a útoky nabývaly na síle a jeho svobodná vůle byla překážkou Božímu
zásahu.
S odevzdaností do Boží vůle jsem
jela na Svatý Hostýn a prosila jsem
o přímluvu Pannu Marii, aby vyprosila na svém Božském Synu milost

spásy pro mého manžela. A stal se
zázrak. Kněz v promluvě pronesl slova šitá mně na míru: „Drazí, pokud se
modlíte za všechny své drahé a zdá se
vám, že se nic neděje, svěřte je Panně
Marii, ona je ukryje pod svůj mateřský plášť a řekne: Synu, odpusť této
duši, než ji uvidíš, a Ježíš svojí matce
nic neodepře.“
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Možná ani ten kazatel si nebyl
vědom slov „než ji uvidíš!“, ale byl to
balzám pro moji duši. Nabyla jsem
100% jistotu, že manžel bude zachráněn.
Byly to velmi těžké boje, protože
Satan se nechtěl vzdát. Jeden kněz ho
nechtěl přijít zaopatřit, prý nechodil do kostela, druhý nenašel, kde
bydlíme (stačilo jen
zazvonit u sousedů).
Asi za 40 min. jsem
téhož kněze přivezla
a manžel se ihned po
jeho příchodu probral z těžkého bezvědomí, dobrovolně
a rád se vyzpovídal
a přijal svátost pomazání nemocných. Jeho
agónie mezi životem a smrtí trvala do
16. září 2005. Ještě třikrát přijal tuto svátost
z rukou jiného kněze,
který bez zavolání přišel i dvě hodiny před
smrtí a společně jsme
se modlili „Korunku
k Božímu milosrdenství“.
Já jsem Ludmila, narodila jsem se
16. září 1950 a nejkrásnější dár - královský dar - jsem
dostala od Pána Boha
- manželova smrt
v den mých narozenin
a svátku, byla jistota
o Božím milosrdenství a nelze popsat
vděčnost a štěstí, které jsem při manželově smrti prožila.
Zní to možná nepřirozeně, ale
život věčný je více než cokoliv v životě časném.
Bohu díky! Pane, Bože náš, buď
veleben a ctěn!´
Příběh z časopisu IMMACULATA (02/2008), obr. nakreslila pí.
I. Schwarzová 1998
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Usnesení 25. zasedání Zastupitelstva obce Božice, konané dne 30. září 2010
Ing. Miroslav Klíč, starosta Obce Božice

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu z jednání kontrolního
výboru
2. Zprávu starosty o jednání Rady
obce od posledního zasedání ZO
3. Příkaz starosty č.j. P-1/2010
– zajištění inventarizace za rok
2010
4. Smlouvu o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene s E-ON
Distribuce a.s.
5. Smlouvu o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene s firmou
Dur plus s.r.o.
6. Žádost o bezúplatný převod vozidla CAS K 25-L 100 z majetku
HZS JMK na Obec Božice
7. Smlouvu s firmou E-ON Energie a.s. na odběr elektřiny na rok
2011
8. Nájemní smlouvu s Ministerstvem
obrany – Vojenská a ubytovací
správa Brno
9. Výsledky výběrového řízení na
opravu cesty a sociálního zařízení
kulturního domu
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10. Prodloužení pracovních smluv na
VPP do konce října
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Prodej pozemků parc. č. 468/3,
zahrada, o výměře 310 m2 a parc.
č. 468/4, zahrada, o výměře 296
m2 obě v k. ú. Božice manželům
Davidu a Haně Součkovým, bytem
Aegidigasse 4/5, Vídeň za cenu
50,- Kč/m2.
2. Prodej pozemku parc. č. 262/4,
zahrada, o výměře 26 m2, k. ú.
České Křídlovice manželům Jaroslavu a Anně Tronečkovým, oba
bytem Sadová 336/21, Adamov,
manželům Antonínu a Anně Tronečkovým, oba bytem Šromova
635/47, Chrlice, Brno - Chrlice
a manželům Jitce a Vlastislavu
Poláčkovým, oba bytem Hostěrádky - Rešov 247 za cenu 50,- Kč/
m2.
3. Odstoupení od kupní smlouvy
s Janem Szabó, bytem Božice 380,
z důvodu nedodržení termínu
výstavby.
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4. Směrnice č. 1 – 5/2010 k vedení
účetnictví obce
5. Rozpočtové opatření č. 3/2010
6. Rozpočtové opatření č. 4/2010
7. Přijetí peněžitého daru z rozpočtu
Jihomoravského kraje v roce 2010,
v rámci ocenění v soutěži „Vesnice
roku“, ve výši 10.000,- Kč
8. Přijetí úvěru ve výši 5.000.000,- Kč
u Volksbanky na dobu splatnosti
10 let s pohyblivou úrokovou sazbou
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu:
1. Zajistit stavební povolení na rozšíření vodovodu „Za školou“.
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BOŽICKÉ KINO SLAVILO
A. Stuchlík ml. M. Papežík ml. T. Široký ml.

Dne 23.10.2010 Božické kino Marta oslavilo padesáté narozeniny. Promítal se zde film,
který zacgycoval historii a připomínal pracovníky kina od roku 1950. Velký dík patří všem,
kdo tuto akci pořádali nebo ji i jinak obohatili
jako jsou Ivan Hudec, Václav Suchánek, Lukáš
Hudec, kteří vytvořili film, paní M. Hudcová se
svojí maminkou paní M. Machovou, které pro
tuto akci upekly cukroví, manželům Svobodovým a celému uměleckému sboru, a dále i dobrovolným hasičům, kteří zapůjčili polní kuchyni
a své tři hasiče, kteří ji měli na starost. A byly
to: A. Stuchlík, M. Papežík, T. Široký. Mé pocity z této akce jsou velmi kladné, protože se to
neděje každý den. Tímto děkuji za sebe a mé dva
pomocníky z SDH za pozvání a krásně prožitý
den. Doufám že jsem nezapomněl nikoho ze
zúčastněných zmínit jestli ano tak se za to teď
moc omlouvám.

foto Jar
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Děkujeme
Děkujeme našim občanům za hlasy a důvěru, kterou nám i našim volebním programům dali.
Budeme se snažit podle možností pracovat pro naši obec. Za kandidáty
našich volebních stran: Růžena Baráková, Jan Kašpárek, Jaroslav Čada

Kandidáti Sdružení nezávislých
kandidátů: Občanská volba děkují
touto cestou voličům, kteří se zúčastnili obecních voleb za projevenou
důvěru. Miroslav Klíč

Poděkování voličům
Karel Hala

Letošní volby jsou za námi a tak
nezbývá, než poděkovat všem voličům za vysokou účast.
Pro někoho jsou výsledky voleb
zklamáním, jiný z nich má radost,
ale takový je život. Na nově zvole-

ných zastupitelích je teď povinnost
ukázat, že si zaslouží přízeň voličů.
Do dalšího volebního období bude
nastupovat jen třetina původních
zastupitelů a tak se musí ti noví
rychle zaučit.

Naše obec patří v rámci okresu
k těm největším a proto musíme
dokázat, že nárůst počtu obyvatel není náhodný a Božice budou
i nadále dobrým místem k životu.

Padesátiletá „Marta“
Ivan Hudec ml.

Dne 23.října 2010 jsme si připomněli 50 let provozu kina v budově Smetanova (Daňkova) hostince.
Kino je zde od roku 1950. První
vedoucí kina byl p. Pištěcký, ne však
moc dlouho, zřejmě rok.
Po té nastoupil jako vedoucí
Karel Zástěra, pokladní Drahomíra
Fňukalová, promítal Emanuel Hrdlička a uvaděčku dělala paní Zástěrová, později pak paní Čechová.
V letech 1974 až 5 vystřídal pana
Zástěru pan ing. Jaroslav Vařák. Paní
Fňukalová z kina odešla, protože
začala pracovat v ÚSP v Břežanech
a na její místo nastoupila Alena
Hrdličková. Paní Čechová i nadále uváděla a starala se o úklid, pan
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Čech o topení. V té době promítal
Miroslav Hrdlička, později také
Josef Lorencovič a Josef Raušer.
Po uzavření kina v devadesátých
letech se v budově nedělo nic, co by
mělo s filmem jakoukoliv souvislost. Konaly se diskotéky, fungoval
zde bufet, bar a taneční klub.
Po roce 2002 se v kině začalo
opět všechno budovat a vracet zpět,
tak aby bylo možné opět kino obnovit. To se povedlo. Dnes je kino
provozu schopné a tedy funkční.
Je jasné, že doby narvaných sálů
a front u pokladny jsou nenávratně
pryč, ale přesto je zde pro občana
možnost další kultury, která se mu
v obci nabízí.

Noviny Niva

Je pravda, že obecní kino Marta
nehraje pravidelně, ale občas ano.
Každý rok se hraje pro děti ke dni
dětí a každoročně je na prosincové
adventní víkendy připraven pěkný
program. Letos by tomu nemělo být
jinak.
Mimo to se v kině konají již
několik let jiné akce např.: koncerty,
besedy atd.
Do kina občas také zavítá
DD Božice, letos také ZŠ Mašovice,
ZŠ Dyjákovice a Zámek Břežany.
Co dál, pro kino je to jasné.
Vyměnit stávající projektory za
nové Meo 5x, nové projekční plátno
a mnoho dalších věcí.
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Aktuálně: Šikovný senior získal významné ocenění
Mgr. Ladislav Nevrkla

Povídání s panem Josefem Tesařem v příjemném prostředí aktivizační
místnosti božického domova důchodců bylo velmi podnětné. Příští rok
tomu bude již 10 let, kdy se Josef Tesař
i se svou manželkou stal jeho obyvatelem. Pro činorodého pana Josefa to
nebylo tak úplně jednoduché
a tak neustále hledal možnosti,
jak smysluplně využít volný čas.
Pomáhal, kde bylo třeba, nechyběl na žádné akci pořádané pro
naše seniory ve zdejším domově, nejedno posezení zpestřil
hrou na harmoniku, na kterou
se naučil sám hrát.
Nakonec se našel v tvůrčí
činnosti, která ho nejen naplnila uspokojením, ale přinesla mu
i nejeden úspěch. Ten největší
na pana Tesaře čekal letos v říjnu, kdy si v doprovodu vedení
božického domova důchodců
zajel do Ostravy pro významné
ocenění své práce. Ironií osudu to je ve chvíli, kdy pan Josef
nemůže kvůli loňské cévní mozkové příhodě ve svém koníčku
plnohodnotně pokračovat. Přesto se rozhodl do Ostravy cestovat
a odměnou mu byl nejen diplom
za 1. místo v soutěži domovů
pro seniory Domov plný života
v kategorii volnočasové aktivity
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seniorů, rukodělné výrobky z papíru,
ale i velká pozornost a ovace, kterými
byl v ostravském kongresovém sále
poctěn. Vysoká uznání republikového charakteru byla předána pouze
vítězům dvou soutěžních kategorií
v rámci konání kongresu XIV. gerontologických dnů, čímž úspěch pana
Josefa vyniká dvojnásobně.
Pan Tesař je příkladem člověka,
který se nikdy ničeho nezalekl, který
se vždycky dokázal vypořádat s překážkami a životními obtížemi, který
vždycky hledal to pozitivní, co lidský
život dokáže naplnit a co dokáže potěšit jeho okolí.
Mládí prožil v Lubnici a víc než 40
let bydlel s rodinou v nedalekých Uherčicích. Jako syn rolníka, který odmítal
vstoupit do JZD, musel hned v 1. ročníku v roce 1953 opustit Obchodní
akademii. Odešel pracovat ke stavební firmě do Ostravy, budoval sídliště
Porubu, později se vrátil a dělal závozníka v ČSAD v Moravských Budějovi-
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cích, jezdil hodně po světě. Nakonec
zakotvil na pile v Uherčicích. Prošel
zde všemi profesemi, tou poslední byla
práce v tesařské dílně. Práce se dřevem
ho zaujala a zcela naplnila, rád chodil
vypomoct i v důchodu.
Po příchodu do božického domova
mu moc chyběl rodinný dům, v němž
dosud bydlel, i nějaká smysluplná činnost. „Syn mě pořád přemlouval, abych něco dělal, abych zahnal chmury,“
vysvětluje počátky svých aktivit pan
Tesař. Příležitost mu poskytla soutěž
Můj byt, můj hrad, mé štěstí. Společně s ostatními klienty domova vytvořil návrh pokoje - představu bydlení
seniorů v domovech sociálních služeb.
Odtud byl jen krůček k vytváření dalších výrobků - chaloupky ze špejlí,
zvířátek z papíru, větrných mlýnů
z plastových víček. „Pak mi jednou syn
dovezl první papírový betlém Josefa
Lady a mě to tak chytlo, že jsem kolikrát ani nemohl dospat, jen abych už
mohl sednout ke svému pracovnímu
stolu na našem pokoji a pokračovat ve stříhání, řezání, lepení, barvení a stavění betlému,“
upřesňuje svou zálibu pan Josef.
Podporu a pomoc mu poskytli ředitel domova Ing. Leisser,
údržbáři i pracovnice domova.
Postupně přibývaly další betlémy, které bývají pravidelně
v době adventní vystavovány
v Louckém klášteře ve Znojmě
a přispívají i k příjemné vánoční
atmosféře božického domova.
Vrcholná díla mu pomáhala po
smrti manželky vytvářet jedna z obyvatelek domova paní
Kvasnicová. „Je to můj vrchní
architekt,“ dodává s potutelným úsměvem pan Tesař. „Syn
mi nedávno dovezl model hradu Bítova, a tak přemýšlím, jak
se do něho pustit, i když mi teď
pravá ruka neslouží…“
Skromný a ostatními obyvateli domova oblíbený pan Tesař
neklesá na mysli. Svěžího ducha
si udržuje různými společen-
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skými hrami, v televizi rád sleduje
vědomostní a zábavné pořady. Ve společnosti příjemných a trpělivých pracovnic sociální péče paní Pavly, Šárky
a dalších cvičí a dělá velké pokroky
Pan Josef Tesař je obdivuhodný
člověk s pozoruhodným životním
příběhem, který si vysoké ocenění
bezpochyby zaslouží. „Byli jsme všichni docela naměkko,“ dodává ředitel
domova Ing. Leisser, „když jsme slyšeli z ostravského pódia jméno Božice
a ocenění za 1. místo pro pana Tesaře
i pro náš domov důchodců.“

Poděkování za pomoc při organizaci akce „50 let kina“
vedoucí kina

Děkuji všem, kteří se jakkoli podíleli na této akci.
Marii Machové a Marii Hudcové za koláčky, chlebíčky a občerstvení,
Lukáši Hudcovi za organizaci, projekci a filmařskou pomoc,
manželům Svobodovým a vystupujícím za pěkný kulturní program,
Václavu Suchánkovi za organizaci, dopravu a přípravu akce,
Hasičům (SDH Božice) za pomoc při organizaci akce, zvláště pak mladým
hasičům (Stuchlík, Široký, Papežík), kteří se starali o provoz polní kuchyně.
Jarmile Hudcové za pomoc při propagaci a výrobě nástěnek.
Obci Božice a společenské komisi a všem, kteří se zúčastnili natáčení filmu
„KINO MARTA“

foto Jar

Půl století kina v Božicích
Václav Suchánek

Je tomu již 50 let od doby, kdy
občané naší obce mohou využívat
filmové umění. Místní kino Marta,
které sídlí v budově č.p. 123 od roku
1950 v letošním roce připomnělo
divákům svou několikaletou činnost.
Slavnostní odpoledne k tomuto jubileu připadlo na 23. října 2010. Od
patnácti hodin byl zahájen program,
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ve kterém vystoupili žáci ZUŠ Božice
pod vedením paní Svobodové a místní pěvecký sbor pod taktovkou pana
Svobody. Po jejich pěkném vystoupení následovala projekce dokumentárního filmu, který byl k této příležitosti připraven a který mapuje historii
kina v Božicích. Snímek postupně
procházel celou éru kina obohacenou
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o výpovědi pamětníků a bývalých zaměstnanců a doplněnou filmovými ukázkami a starými fotografiemi. To
celé za výborného klavírního doprovodu paní Hudcové
ze Znojma. Po skončení filmu bylo na zahradě kina připraveno občerstvení, kterému vévodila polní kuchyně
našich hasičů. V ní se svařovalo víno, mimo jiné velmi
dobré.

foto Jar

FERINA TERRA
Jiřina Čurdová ml.

Úvodem bych Vás
chtěla seznámit s několika skutečnostmi ze života zvířat. Nejen psi, kočky, koně, ale i jiná zvířata
v našem okolí, které
zbožňujeme a chceme
jim dopřát co nejkrásnější chvíle života, potřebují
stejnou péči jako my lidé.
Mají svoje potřeby a touhy. Zacuchané chlupy za
ušima, nevystříhané chloupky mezi
polštářky na packách, které jsou při
pohybu nepohodlné a zachytávají se
zde větvičky, tráva a s příchodem zimy
i nepříjemné kousky ledu. Blechy
a klíšťata, které naše miláčky nepříjemně otravují, v neposlední řadě
povlak na zubech a dásních, které mohou vyvolat parodontózu,
v těžkých případech neléčitelnou. Pár
lidí si řekne, že to jsou jen nepodstatné drobnosti, ale nejsou! Tyhle
„drobnosti“ mohou způsobit nevratné změny, kterých pak budeme litovat
a navzájem si vyčítat, jak jsme tyto
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věci mohli opomenout. Proč
jsme my lidé tak sobečtí
a nedopřejeme našim čtyřnohým, opeřeným nebo
šupinatým
kamarádům
všechnu péči jakou máme
my? Proč několik tisíc zvířat
denně umírá kvůli zanedbání péče, jako je nedostatek
krmení a čerstvé pitné vody,
odblešení, odčervení a dalších činností. Nevěnujeme
se dostatečnému výcviku, kterým způsobíme agresivitu a následně obrovskou katastrofu, když náš agresivní
miláček někomu ublíží. Jakékoliv zvíře
svého pána bezhlavě miluje, protože
nikoho jiného nemá a respektuje jej.
Respektujme a milujme tedy i je!
Dopřávanou péčí o svého zvířecího kamaráda nic nezkazíte. Získáte
tím zdravějšího a spokojenějšího přítele a dobrý pocit, že jste sami něco
potřebného pro něj udělali. Proč
právě psí (zvířecí) salony? Zde se
o Vašeho svěřence profesionálně
postarají, dopřejí mu veškerou péči

Noviny NIVA

a nic nezanedbají. Existuje mnoho
salonů, ale personál je od odborníků,
profesionálů a až po „rádoby“ střihačů. Jak si tedy vybrat ten správný?
Vizitkou každého střihače je jeho
vlastní pes nebo jiné zvíře. Když se na
něj kouknete, má být upravený, čistý
a veselý (omluvte mého psa prosím,
jeho největší láskou jsou co nejlépe zabahněné kaluže, kde se dokáže
rochnit celé hodiny, takže jeho srst je
těžké na vycházkách udržet čistou),
dále čistota v saloně. Střihač má být
ochoten se s vámi podělit a poradit
o informace ohledně chovu, výcviku,
chovatelských potřeb a krmné dávky.
Informuji vás, že i v obci Božice
č. 22 - Kolonie se již nachází psí salon,
který provozuje Jiřina Čurdová ml.
Ten se kompletně postará o vašeho
miláčka, kde nabídku poskytujících
služeb a informací najdete na www.
ferina-terra.wbs.cz nebo na tel. čísle
732536486. Zde je také nabídka poradenství ohledně chovu a výcviku,
prodej chovatelských potřeb a možnost hlídání v době vaší dovolené.
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Čejkovice Čejkovice

Čejkovice

Čejkovice Čejkovice

Informace obecního úřadu
Milan Sedlačík, starosta obce

1. Obecní úřad oznamuje, že v obci byl zřízen bezdrátový rozhlas. Tento rozhlas je napojen na výstražný systém Jihomoravského kraje. Výstražný systém je spouštěn
dálkově a bude tedy pravidelně testován a dá se předpokládat, že každou první středu v měsíci bude ve 12:00 hod.
provedena zkouška. Obecní úřad dále žádá obyvatele, aby
měli pro případné nedostatky pochopení. Po zkušební
době asi šesti měsíců a celkovém vyhodnocení může být
upraveno rozmístění reproduktorů dle připomínek.
2. Volební komise pro volby do Zastupitelstva obce
Čejkovice oznamuje tyto výsledky:
Voleb se zúčastnilo 95 oprávněných voličů z celkového
počtu 178, tj. 52,5 %. Odevzdáno bylo 339 platných hlasů
pro kandidáty ,,Sdružení nestraníků“.

Hlasy pro jednotlivé kandidáty:
1. Milan Sedlačík
2. Stanislav Hrad
3. Jaroslav Hýbler
4. Karel Michalčík
5. František Kročil
6. Rostislav Kuba
7. František Juránek

– 70
– 49
– 47
– 45
– 38
– 44
– 46

Všichni kandidáti obdrželi mandát pro volební období
2010-2014. Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva se bude konat v první polovině měsíce listopadu.

Rodačka z Čejkovic slaví životní jubileum
Milan Sedlačík

V těchto dnech se dožívá stoletého
výročí narození paní Aloisie Rörich.
Narodila se za císaře Františka Josefa
I. 10.listopadu v roce 1910, jako třetí z devíti dětí zemědělcům Johanu
a Hedwice Huberovým, v tenkrát
samostatné obci Heřmanově, dnes
místopisná část Čejkovic. Vychodila osm let Čejkovské základní školy. Poté pracovala jako pomocnice
v domácnosti u rodiny řezníka v Hrušovanech nad Jevišovkou a pak sedm
let také jako pomocnice v domácnosti u rodiny Kubíčkových v Brně. Také
řezníků. Tam se naučila mluvit českým jazykem, kterým se trochu dohovoří i dnes. Poté se vrátila do rodné
obce a v roce 1940 se vdala za místního sedláka, Aloise Röricha, vdovce se třemi dětmi. Nejstaršímu dítěti
bylo šest let a nejmladšímu půl roku.
V roce 1941 se jí narodila její jediná
dcera. V roce čtyřicátém pátém, tedy
po skončení 2. světové války, byla tak
jako všichni ostatní odsunuta s dětmi

do Rakouska. Její manžel se k rodině
vrátil z války se zraněním až v roce
1946 z amerického zajetí. Zemřel
v roce 1957. V Rakousku pracovala až do roku 1979 jako hospodyně
v domácnosti u obecního lékaře. Poté
se odstěhovala ke své dceři do města Stockerau u Vídně. Tam také žije
dodnes. Každoročně několikrát navštěvuje svoji rodnou obec. Recept
na dlouhověkost nemá ale jak říká ,,
Můj život se skládal
z mnoha ran osudu a
hodně práce“, možná
je to ono. ,,Sto let je
dar od boha, sto let je
jeden naplněný život,
sto let hodně práce
a úsilí ale také mnoho bohatých zážitků.“ Ke gratulantům
se připojil obecní
úřad
Čejkovice.
Věnoval paní Aloisii
k tomuto mimořád-

nému jubileu vázu s věnováním a vyobrazením místního kostela, protože jak
při každé návštěvě tohoto svatostánku
paní Rörich zdůrazňuje ,,jsem stará
jako tady ten kostel“. A místní kostel
,,Panny Marie Sněžné“ byl opravdu přestavěn do dnešní podoby koncem roku
1910. Nezbývá než popřát paní Aloisii
Rörich , aby jí zdravíčko sloužilo a aby
svou rodnou obec mohla i nadále navštěvovat.

Poděkování
Kandidáti ,, Sdružení nestraníků“ do zastupitelstva obce Čejkovice, děkují touto cestou voličům v obci Čejkovice,
kteří se zúčastnili hlasování 15. a 16 října, za projevenou důvěru.
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Pravice

Pravice Pravice Pravice

Pravice Pravice Pravice

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 10. 9. 2010 č.7/2010
Jaroslav Vitouch, starosta obce

ZO souhlasí:
- s prodejem pozemků na stavbu RD:
• manželům Šustkovým
• panu Ing. Jakubovi Číhalovi
• manželům Pavlíčkovým
• paní Věře Surovcové – pozemek na vinohrad

usnesení č. 39/2010
usnesení č. 40/2010
usnesení č. 41/2010
usnesení č. 42/2010

-

usnesení
usnesení
usnesení
usnesení
usnesení

s přijetím dotace od DSO NIVA
s navýšením platby lesnímu hospodáři Ing. Utínkovi
s prodloužení smlouvy pracovníkům VPP
s ověřováním podpisů na OÚ Pravice
s podáním žádostí o dotace v roce 2011

č. 43/2010
č.45/2010
č. 46/2010
č. 47/2010
č. 48/2010

ZO bere na vědomí žádost p. Josefa Lukuvky o odkup pozemku usnesení č. 44/2010

HASIČI
Dne 21.8.2010 proběhl v Pravicích 6. ročník soutěže
v požárním sportu a naše družstvo se umístnilo na 6 místě.
Děkujeme aktivním členům SDH za pomoc na kulturních akcích, brigádnických hodinách při zvelebování
obce.
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SOUTĚŽ 7 V 1
Jaroslav Vitouch

V Boroticích, kde se tato soutěž
konala dne 28. 8. 2010 se naše obec
této soutěže zúčastnila s družstvem,
které se skládalo z členů Vladimír
Vitouch, Tomáš Bukovjan, Michal
Voráček a David Streška ml.

5/2010

Na začátku soutěže se našemu
družstvu vůbec nedařilo. Mysleli jsme
si, že Pravice skončí někde na konci
výsledkové listiny, ale po třetí disciplíně kluci zabrali a do konce soutěže
to dotáhli na vítězství.

Noviny Niva

Těmto čtyřem borcům patří dík,
že dobře reprezentovali obec Pravice.
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VOLBY V PRAVICÍCH
Kandidátní listina PROSPERITA

poř.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kandidát
příjmení, jméno,
tituly
Vitouch Jaroslav
Strešková Andrea
Sváčková Marie
Zvonek Jaroslav
Bajgl Lubomír
Vérostová Vlasta
Vitouch Petr
Kovář Milan
Bobek Zdeněk

Kandidátní listina Pavel Matiko

Počet hlasů
abs.
116
68
95
80
82
72
80
71
67

v%
15,86
9,30
12,99
10,94
11,21
9,84
10,94
9,71
9,16

Pořadí zvolení
/náhradníka
1
3
2
4
5
6
7
8
9

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Kandidát
Počet hlasů
příjmení,
poř. číslo
abs.
v%
jméno,
tituly
1
M a t i k o 54
100,00
Pavel
Celková volební účast v naší obci:
58,75% voličů.
Kandidáti srdečně děkují voličům
za účast v komunálních volbách 2010
a za projevenou podporu.

Naši jubilanti

POZVÁNKA
Zveme všechny občany na

rozsvícení vánočního
stromu
v Pravicích,
které proběhne
27. 11. 2010 v 17 hodin před OÚ.

Mandát

Listopad:
Kadlec Josef
88 let
Režný Antonín
76 let
Balšínková Vlasta 72 let
Prosinec:
Bartolčic Ondřej
Bartolčicová Anna
Lukuvková Marie
Smittal František

91 let
83 let
78 let
73 let

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

Borotice

Borotice

Borotice

Borotice

Zasedání zastupitelstva obce ze dne 1.10.2010
Zdeněk Bobok, starosta obce

Zastupitelstvo obce se sešlo na
posledním jednání volebního období
2006 – 2010 dne 1.října 2010, na kterém byla schválena:
- Veřejnoprávní smlouva na
řešení přestupků s MÚ Hrušovany
nad Jevišovkou
Dále zastupitelstvo vzalo na vědomí průběh příprav výběrového řízení
akce oprava komunikace k Janečko-

vému. Starosta obeznámil zastupitele se započetím akce „Oprava místní
komunikace na parcele č. 65/1 Borotice“ a jejím financováním. Dále se
zastupitelé obce zabývali nekorektní
žádostí p. Petra Krátkého o úpravu
komunikace směrem k jatkám. Po
dlouhém zvažování této žádosti bylo
dohodnuto, že tento úsek komunikace bude opraven dle možností. Zamít-

nuta byla žádost p. Petra Majtnera
o odkoupení p.č. 119 k.ú. Borotice
n/Jev.
Na závěr jednání starosta obce
poděkoval všem zastupitelům za čtyřletou obětavou práci a popřál jim mnoho úspěchů nejen v osobním životě, ale
hlavně v nastávajících komunálních
volbách pro rok 2010-2014, v kterých
většina opět kandiduje.

Výsledky voleb do zastupitelstva obce na období 2010 -2014
starosta obce

Počet voličů zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a
jejich dodatků
327
Počet voličů, kteří se voleb zúčastnili
286

Zvolení členové zastupitelstva:
Sdužení nezávislých kandidátů za hasiče
Zdeněk Bobok
František Opletal
František Nováček
František Horký
Jana Pikartová
Koalice nezávislých kandidátů
Jan Kresan
Ludmila Němcová

199 hlasů
187 hlasů
183 hlasů
179 hlasů
169 hlasů
106 hlasů
93 hlasů

Náhradníci za sdružení nezávislých kandidátů za hasiče:
Ivana Machačová
164 hlasů
Iveta Krátká
147 hlasů
Vlastislav Baláž
20 hlasů
Zdeněk Klíma
18 hlasů
Náhradníci za Koalici nezávislých kandidátů:
Marek Burget
87 hlasů
Zdeněk Zelený
86 hlasů
Lukáš Vítek
77 hlasů
Milan Jedlička
73 hlasů
Petr Kašpírek
64 hlasů
Josef Kadlec
15 hlasů
Petr Krátký
22 hlasů

Práce na obci
přístavba věže na sušení hadic

5/2010
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Odvodnění cesty pod rybníčkem
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Letošní podzim v naší mateřské škole
R. Lesová

„Na podzim, když zlátne listí na
stromech..........“ Těmito slovy jedné
písně se i letos opravdu řídí krásný
podzim a pro nás ve školce je tím
zajímavější, že se snažíme toto období dětem co nejvíce prožít a obohatit.
Kromě aktivit během dne jsme měli
možnost dalšího zpestření. Začnu-li
od začátku,tak 24. září jsme vyjeli do
Znojma na turistický vláček, na který
se každoročně děti ptají a těší společně s rodiči, kteří si jistě rádi udělají

malou změnu v běžném dni.Během
dalších dní se před naší mateřskou
školkou zabydleli naši „dýňoví kamarádi“-postavičky našich dětí, které
vytvořily maminky a tímto nápadem
vznikla celá „dýňová školka“, dalším
dnem našich „dýňohrátek“ pak bylo
i společné setkání s rodiči na dvorku mateřské školy a „vydlabávání“
dýní. 12.října jsme navštívily loutkové představení v Božicích. V sobotu
23. října proběhl v obci sběr papíru

pro MŠ. Tímto opět děkuji místním
občanům za jejich papírové balíčky
před domem. 3.listopadu pojedeme
společně s dalšími školkami na tradiční výlov do Jaroslavic. A protože
vše nasvědčuje blížící se zimě, chystáme se v sobotu 30.října rozloučit
symbolicky s dýní a lampionky si
posvítíme na uspání broučků do listí
s písničkami.

Radost do obce vnesli:

Významné životní jubileum oslavili občané

V měsíci srpnu se narodil
Šimon Krátký

Září
Říjen
Jačianský Michal 67 let
Frlausová Marie
69 let
Holas Josef
68 let
Kokeš Miroslav
76 let
Vítková Marie
71 let
Balážová Zdena
79 let
Jeřábek Vladimír 79 let
Maďar Michal
85 let
Jubilantům přejeme ještě mnoho spokojených a šťastných let.

V měsíci září
Emílie Lukasová
a
Lucie Novosádová.

5/2010
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Velký Karlov

Velký Karlov

Velký Karlov

Z jednání zastupitelstva
Ing. Bronislav Prudký, starosta obce

Ač se blížil konec funkčního období zastupitelstva
obce nemohlo si dovolit polevit v práci. Spíš naopak, protože finišují některé práce a jiné se intenzivně připravují.
Předposlední zasedání OZ proběhlo 3.9.2010
v obvyklém čase i termínu. Mimo jiné zastupitelé schválili:
- dodatek ke smlouvě o pronájmu pozemků parc.
č. 170/7 a 170/8
- ukončení činnosti sdružení obcí ESOM, jehož jsme byli
členy a vypořádání fin. prostředků tohoto sdružení
- zrušení běžných účtů u Volksbank CZ a Sparkasse
J.H.
- člena do sboru zástupců pro zpracováni KPÚ
Poslední zasedání zastupitelstva zvoleného v říjnu roku 2006 se konalo rovněž v pátek v 19:00 hod
dne 1.10.2010. Jednání bylo rovněž čistě v pracovním

-

duchu, tak jako všechny předchozí. Zastupitelé schválili některé důležité dokumenty:
podpis smlouvy s OSA
záměr prodeje pozemků pod vodojemem
úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou
finanční příspěvek OS Babybox pro odložené děti
odložilo rozhodnutí o přijetí konvence integrovaného
dopravního systému
rozpočtové opatření
Na úplný závěr chci poděkovat všem zastupitelům za
dosavadní práci. Nechci aby to vypadalo neskromně,
ale jsem přesvědčen že jsme toho za uplynulé čtyři
roky neudělali málo a všechny naše společné rozhodnutí byly činěny ve prospěch a pro blaho občanů naší
obce.

Poděkování
Ing. Bronislav Prudký, starosta obce

Dovolte mi, abych poděkoval
všem voličům, kteří si našli čas a přišli
k obecním volbám. Svou účastí, mimo
jiné, druhou nejvyšší (67,89%) v rámci obcí DSO NIVA (hned za rekordní

účastí občanů Borotic) dokázali svůj
zájem o dění v obci.
Zvláště srdečně pak chci poděkovat těm, kteří dali hlas našemu
sdružení nezávislých kandidátů. Vaše

podpora pro mne a naše sdružení
nám dává příležitost pokračovat
v započaté práci nejen pro občany
naší malebné obce, ale i její návštěvníky a turisty.

Něco málo o volbách
Ing. Bronislav Prudký

V sobotu 16.10.2010 uzavřením
volebních místností a sečtením odevzdaných hlasů skončilo období soupeření o „křesla“ v obecních a městských zastupitelstvech. Ani v naší
obci tomu nebylo jinak. Jistě by se
dal různě analyzovat průběh volební
kampaně, voleb samotných i různých
pohledů na ně. Pokusím se pracovat
pouze s čísly a fakty a informovat vás
o podstatných věcech v souvislosti
s volbami. V první tabulce jsem se
trochu ohlédl zpět, porovnal volební
účast a počty kandidátů ucházejících
se o post člena OZ.

Rok voleb
1994
1998
2002
2006
2010

68,63
42,68
56,13
45,24
67,89

Počet kandidujících osob
13
9
11
7
22

Počet volených
členů OZ
9
7
7
7
7

V následující tabulce pak uvádím výsledky voleb do zastupitelstva obce
konaných ve dnech 15.a 16. října 2010. Výsledky uvádím v pořadí podle
počtu obdržených hlasů.
Pořadí
1
2
3

16

Volební účast

Počet
hlasů
Ing. Bronislav Prudký 184
Štěpán Konupčík
132
Antonie Juhaňáková 122
Jméno Příjmení

Noviny NIVA

4
5
6
7
8

David Koutný
Lubomír Roškot
Jana Zifčáková
Cyril Špalek
Eva Gajdošová

118
116
111
103
83
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9
10
11
12
13

Petr Fiala
Ivana Sobotková Jarošová
Petr Ján
Dana Valachovičová
Sylva Hartmanová

81
81
63
55
55

Po oficiálním vyhlášení voleb
ústřední volební komisí a v případě,
že se žádná ze stran v zákonné lhůtě
deseti dnů neodvolá, bude do patnácti dnů svoláno ustavující zasedání
zastupitelstva obce. Na něm pak vámi
zvolení zastupitelé ( Gajdošová Eva,

14
15
16
17
18

Martina Rygrová
Bohumil Nejezchleb
Ing. Marie Prokešová
Petr Mikulenka
Jana Roškotová

53
50
42
40
32

Sobotková Jarošová Ivana, Zifčáková Jana, Fiala Petr, Konupčík Štěpán,
Prudký Bronislav a Špalek Cyril )
zvolí starostu a místostarostu obce.
I toto ustavující zasedání zastupitelstva je tak jako všechny ostatní
veřejné a rovněž tak jako na všechny

19
20
21
22

Zdeněk Budiač
Ivo Lát
Jana Konupčíková
Jiřina Říčková

29
28
23
23

ostatní vás na ně zvu. Přímý televizní
přenos vám sice neslíbím, ale o to víc
se těším na vaši osobní účast. Přesný termín z důvodu výše uvedených
v tuto chvíli zatím neznám, ale bude
zveřejněn včetně programu na úřední
desce.

Mé dojmy z brigády
Tereza Prudká

V půli měsíce července jsem
dostala nabídku od
pana Roškota, který je zaměstnancem
Agro Jevišovice, a.s.,
na netradiční letní brigádu. Netradiční proto, že asi
minimum studentů
má možnost o letních prázdninách
provázet turisty na
krokodýlí
farmě.
Byla to pro mě velká výzva a s radostí
jsem jeho nabídku
přijala. Za prvé se samozřejmě jako
každému studentovi i mně hodí nějaká ta koruna navíc a za druhé mně
vždy ti „karlovští plazi“ nějak lákali.
Po zaškolení, kdy mi byly předvedeny
prohlídky a do rukou vloženo několik
natištěných informací jsem se mohla
pustit do práce.
Hned první den jsem zjistila, že
Velký Karlov nebude tak neznámou
vesnicí, jak jsem si myslela, a že díky
krokodýlí farmě k nám přijíždí velké
množství turistů. Byla jsem až šokována, kolik lidí si jezdí prohlédnout krokodýla nilského, kolik lidí se zajímá
o tato exotická zvířata a kolik lidí obětuje stovky kilometrů, aby naše plazy
mohli spatřit. Žila jsem v domnění,
že občas zavítá nějaký turista, a to
většinou bydlící někde poblíž např.
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na jižní Moravě.
Teď po třítýdenní
zkušenosti můžu
říct, že jsem se
naprosto mýlila.
Když se návštěvníků ptám, odkud
k nám přijeli, slýchám samozřejmě okolní vesnice
a města, ale velmi často slýchám
i města vzdálená 200-300 km.
Občas se ukáže
i nějaký slovensky či německy
mluvící turista, který je snad ještě
více fascinován našimi krokodýly
než lidé z České republiky. Za dobu,
co jsem „u krokodýlů“ na brigádě
jsem měla možnost dvakrát provázet
autobus plný malých táborníků a jednou autobus důchodců poznávajících
krásy jižní Moravy. Byl to opravdu
nezapomenutelný zážitek, když se z autobusu
vyřítilo 45 natěšených
bratislavských
dětí,
kteří si kvůli našim
krokodýlům vyměnily
peníze, aby si mohly
dovézt domů nějaké
„kroko
suvenýry“.
Nezapomenu na děti
z tábora nedaleko Znojma, kteří doslova per-

Noviny Niva

lily svými zvídavými otázkami typu:
Zda krokodýli taky prdí? Jak teda
vypadá to krokodýlí hovínko? nebo
Snědl by i kšiltovku, kdybychom mu
ji tam hodili?
Sama za sebe můžu říct, že za tyto
prázdniny jsem se o našich krokodýlech dozvěděla spoustu zajímavých
informací. Při provázení mám možnost krokodýly i krmit. Pro ostřílené
pracovníky, kteří jsou mezi krokodýly
denně, už to nic zvláštního není, ale
mně se ruce klepaly pořádně, když
se na mě dívalo 100 párů očí, které
nedočkavě čekaly na kuřata, které
jsem pro ně měla připravené.
Na závěr bych ráda popřála našim
krokodýlům, aby realizaci projektu
agroturistického areálu už nic nebránilo, a aby se mohli přesunout do
nového, moderního objektu, který
je pro ně plánován. Turistům bych
potom popřála, aby zachovali našim
krokodýlům svoji přízeň a jezdili je
navštěvovat i nadále.
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Z historie obce
Prudký

Snažím se s vaší pomocí pokračovat v rubrice „z historie obce“. Musím se přiznat, že někdy je to složité sehnat
kvalitní dobový snímek. Opětovně se na vás obracím
s prosbou o historické fotografie.
Dnešní první snímek je z roku cca 1960 na budo-

Pohled na budovu tehdejších jeslí.

Stejný pohled, nyní budova MŠ a OÚ

vu tehdejších jeslí (autor neznámý-snímek z materiálů
p.Josefa Třetiny). Při porovnání s fotografií ze současnosti již budete budovu dnešní MŠ, obecního úřadu a podkrovních bytů v záplavě zeleně jen stěží hledat. Karlováci
současnou podobu znají a všechny ostatní tímto zvu na
Karlov. Přijeďte se podívat na vlastní oči. Všechny návštěvníky rádi přivítáme!

Krásný den přejí mažoretky!
V sobotu 18.9.2010 odjely karlovské mažoretky na postupovou soutěž
pořádanou Sdružením amatérských
mažoretek do Ivančic. Šlo o první
ročník této soutěže a děvčata jela trochu v očekávání, jaká bude konkurence, zda vůbec bude šance na postup.
Mažoretky při vystoupení zářily
a ačkoliv jde o mladý soubor, nejen
věkem dívek, ale i datem vzniku děvčata si z této soutěže přivezly pohár za
2.místo ze sedmi soutěžních skupin
a postup na jarní finále!! Na soutěžní klání vyrazily mažoretky i se svým
novým sólem, duem a triem. V sólové formaci senior nás reprezentovala
Tereza Zifčáková, která se umístila na
krásném 4.místě a postup ji unikl jen
o vlásek. Úspěchu dua a tria v podání
( duo Diana Jaklová, Simona Simonyiová a trio Denisa Suchá, Nikola
Hrazdílková a Kamila Třetinová) si
ceníme, protože děvčata si skladbu
nacvičila během krátké doby sama
a na soutěži s ní opravdu excelovala
a dosáhla na medaile!! V duu si děv-
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čata přivezla druhé a v triu dokonce
místo první! Obě skupiny si tak zajistily postup do finále.
Výborné výsledky dívkám nespadly do klína samy od sebe, skrývá se
za nimi spousta hodin nacvičování
a i když to na trénincích občas nebyla
velká sláva, holky do toho na soutěži
daly opravdu všechno a skladbu pod-

le mého názoru zacvičily nádherně!!
To nakonec ocenila i porota. Moc si
to všechny zasloužily a ty poslední
týdny těžkého zkoušení (často cvičily
i 6 hodin týdně) za to stálo. Tréninků
je opravdu hodně, ale úspěch doprovázený i často slzami štěstí za to stojí.
A co na to říká jejich trenérka?
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„Jsem na své svěřenkyně přísná, ale
je vidět, že se to při soutěži nakonec
vyplatilo!“ Chtěla bych moc poděkovat
především všem děvčatům, za skvělou
reprezentaci našeho sdružení, ale také
všem co se společně s námi této soutěže zúčastnily! Přeji úspěch v další
soutěži! „ HOLKY DĚKUJEME!!“
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Břežany

Břežany

Břežany

Břežany

Břežany

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

Zastupitelstvo obce se sešlo na
svém jednání dne 16. září zabývalo
se hlavně přípravou posledního zasedání před volbami. Dále byla podána
informace o přípravě voleb a složení
volební komise. Projednali jsme
opravu zasklení spojovací chodby
v mateřské škole a vybrali jsme firmu
POLYPLAST Boleradice, která provede zasklení. Firma nabídla nejnižší
cenu. Oprava již byla provedena 7. října. Poslední 22. zasedání zastupitelstva obce proběhlo 6. října. Byla podána informace o činnosti ZO starostou
obce a předseda finančního výboru
p. Křápek přečetl zprávu finančního
výboru o kontrole pohledávek obce.
Zastupitelstvo obce schválilo pro-

dej pozemku parcelní číslo 5189/7
ostatní plocha o výměře 172 m2 za
35,00 Kč/m2, pozemku parcelní číslo 407 zahrada o výměře 402 m2 za
17,50 Kč/m2, pozemku parcelní číslo
3698/56 ostatní plocha o výměře 349
m2 za 35,00 Kč/m2 a pozemku parcelní
číslo 3698/58 ostatní plocha o výměře 9 m2 za 35,00 Kč/m2 a náklady na
řízení. Dále jsme schválili smlouvu
o zajištění financování systému IDS
JMK s Jihomoravským krajem a konvenci integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Schválili
jsme také dodatek číslo 1 k smlouvě
mandátní s Ing. Utínkem o výkonu
činnosti odborného lesního hospodáře a smlouvu o právu provést stavbu

s Jihomoravským krajem – Břežany
– osada Ležák, autobusová zastávka.
Nakonec zastupitelstvo obce schválilo
žádost o bezúplatný převod pozemku
ve zjednodušené evidenci parcelní
číslo 7435 GP na Českou republiku –
Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových a pověřilo starostu obce
jejím vyřízením. Posledním bodem
programu bylo zhodnocení činnosti
zastupitelstva obce za minulé volební
období, které provedl starosta obce
a jednotliví členové zastupitelstva
obce se také vyjádřili. Na závěr starosta obce poděkoval všem zastupitelům za dobrou činnost v minulém
volebním období.

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

Volby do obecního zastupitelstva proběhly bez problémů především díky volební komisi, která pracovala v tomto
složení: Ivana Šuráňová, Jarmila Makišová, Jaroslava Lösslová, Radka Nováková, Petr Musil a zapisovatelka Anna
Makišová.
Výsledky voleb byly zveřejněny na obecním úřadě, samozřejmě také na internetu a zde:
1. Sdružení nestraníků - 1994 hlasů
- 61,01%
- 6 mandátů
2. SNK – Břežany
- 1087 hlasů
- 33,26%
- 3 mandáty
3. Břežanské ženy
- 187 hlasů
- 5,72%
- žádný mandát.
Zvolení členové zastupitelstva obce za jednotlivé strany:
Sdružení nestraníků - Josef Rebenda
272 hlasů
- Jana Surovcová
267 hlasů
- Petr Novosád
230 hlasů
- Jan Folvarský
221 hlasů
- Jiřina Kuncová
207 hlasů
- Miroslav Rachůnek 201 hlasů,
SNK – Břežany:
- Josef Lössl
152 hlasů
- Karel Polášek
137 hlasů
- Miluše Musilová
137 hlasů.
Tito zvolení zastupitelé budou občany obce zastupovat
po další čtyři roky při rozhodování a řízení obce. Popřejme
jim hodně úspěchů.
Voleb se zúčastnilo 375 voličů z celkového počtu 612
osob zapsaných v seznamu voličů, tj. 61,3%. Zajímavostí jistě je, že v roce 2006 se také zúčastnilo voleb 375 voličů.
V první polovině měsíce listopadu se sejde ustavující zasedání zastupitelstva obce a bude zvolen starosta obce
a místostarosta.

20

Noviny NIVA

5/2010

Božice Borotice Břežany Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov
Opravená a nalíčená zeď na hřbitově – provedli pracovníci na VPP

MŠ – opravená skleněná výplň ve spojovací
chodbě
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Pracovníci na VPP opravili část tělocvičny.
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Břežanský vodovod, s.r.o. Břežany
Mgr. Josef Rebenda, jednatel

Již 11. rokem funguje Břežanský
vodovod, s.r.o., jehož stoprocentním vlastníkem je Obec Břežany.
Od počátečního provozování vodovodu v obci a topení v obecních
budovách, jsme začali postupně provozovat ČOV a kanalizaci v obci,
zhotovili jsme všechny kanalizační
přípojky a část vodovodních přípojek v obci, vybudovali jsme část splaškové kanalizace a dešťovou kanalizaci

před obecním úřadem, opravili jsme
2 obecní komunikace včetně chodníků v obci v délce 1 155 m a provádíme
další práce a služby pro obec.
Břežanský vodovod, s.r.o. nabízí
tyto služby:
Výstavba vodovodů, splaškových
a dešťových kanalizací,
Domovní přípojky na vodovod
a kanalizaci,
Chodníky – zámková dlažba, par-

koviště – zatravňovaní dlaždice, místní komunikace,
Zemní práce traktorbagrem,
Odvoz fekálií a likvidaci na ČOV
Břežany (včetně dokladu).
Pokud chcete vidět naši práci, přijeďte se podívat do Břežan.
Telefon: 515277129, 731577019.

Pracovníci Břežanského vodovodu s.r.o. pokračují ve vybudování chodníku a parkoviště u MŠ

Společenské akce v Břežanech
26.11. – Slavnostní rozsvícení vánočního stromku
4. 12. – Čertovská veselice pro děti
13.12.- Průvod Lucií po obci

CO NOVÉHO VE ŠKOLCE
Jana Surovcová

Letošní školní rok jsme začali ve
středu 1.9.2010. K tomuto dni jsme
měli zapsaných 40 dětí. Z toho do
naší školky dojíždí 10 dětí z Mackovic, z Pravic 8 dětí, z Litobratřic 2děti,
z Hrušovan nad Jevišovkou 3 děti,
z Dyjákovic 1 dítě a z Jevišovky
1 dítě. Zbylých 15 dětí je břežanských.
Paní učitelka Bára, která v loni pracovala s námi na školce,odešla od září
pracovat na horní budovu základní
školy. Na její místo nastoupila nová
paní učitelka Markéta Martincová, která dojíždí z Hrušovan nad
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Jevišovkou. Jinak dále pracujeme
ve stejném složení jako dříve- Jana
Surovcová, Marie Fajmonová, Jiřina
Vyskočilová, Hana Nováková a Dana
Laczková. Také v letošním roce plánujeme spoustu akcí, jak pro děti, tak
pro veřejnost. Nebojte se, jistě nás
opět uvidíte v převlečení za Lucie,
v maškarním oblečení o masopustu
a v dubnu vás rozesmějeme v převleku za čarodějnice. Už se moc těšíme
na zpívání u rozsvěcování Vánočního
stromu, rozdávání dárků seniorům,
házení Moreny do potoka, vítání jara
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a nebo obdarovávání pánů učitelů
28.3. Plánů máme spoustu. A určitě
se s vámi o některé z nich podělíme,
přinejmenším článkem z našich akcí
v dalším vydání Nivy.
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2. BŘEŽANSKÉ DÝŇOVÁNÍ
Jana Surovcová

Tak jako loni jsme se zase sešli
obtěžkáni dýněmi, nožíky a lžícemi,
suchými listy, přírodninami a svíčkami, tentokrát v parku pod platany. Bylo to v pátek 24.9. Sice nebylo
zrovna hezké počasí, foukal silný vítr
a byla celkem i zima. Ale do parku
dorazilo nakonec dost dětí i rodičů . Pan starosta nám zapůjčil stoly
a lavice, takže jsme měli na čem tvořit.
Po necelé hodině byl park ozdoben
výtvory našich dětí. Nebo spíš rodičů? No těžko říct, maminky a tatínkové se viditelně bavili. Děti se sem
tam zúčastnily, ale spíš se jim líbilo
běhání a honění se po parku. Když se
pomalu zešeřilo, zapálili jsme všechny dýně, naskládali jsme je okolo
platanu a společně s dětmi jsme si je
vyfotili. Mezi prací a legrací si mohli
všichni pochutnat na smažených vdolečcích a minerálce. Já za sebe mohu
říct, že akce byla zdařilá, i když jsme
kvůli větru nemohli opékat párky.
A jak to vidíte vy, rodičové?

JAK JSME POUŠTĚLI DRAKY S DEVÁTOU TŘÍDOU
Jana Surovcová

V úterý ráno, hned jakmile jsme
dojedli svačinku, rychle jsme pospíchali se do šatny převlékat, protože
jsme se už nemohli dočkat, až dojdou
ti velcí kamarádi ze školy. Všichni
školkáčci věděli, že si mají přinést
draka a taky na to většina nezapomněla. Díky tomu bylo co pouštět.
Sešli draci poskládaní, neposkládaní,
papíroví, igelitoví, látkoví a všelijak
barevní. Ale to bylo jedno, jak který
drak vypadá, hlavně když bude legrace. Protože jsme už byli v 9 hodin
všichni nachystaní a drželi jsme své
draky v ruce, vydali jsme se deváťákům naproti. No nemohli jsme se
jich dočkat. Střetli jsme se na křižovatce pod dolní školou a první
pohled našich školkáčků na ty veliké
kamarády byl tak trochu rozpačitý.
Věděli,že dojdou školáci, ale asi si
nedovedli představit jak budou velicí.
Na první pohled to byl extrém- naše
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mrňata a přerostlí deváťáci. Společně
s paní učitelkou Reischlovou jsme se
všichni přivítali a dali jsme dětem
možnost, aby si vybrali kamaráda se
kterým budou pouštět. To byste ani
nevěřili, jak najednou deváťáci (ti
velcí, zodpovědní, sebevědomí..) byli
,,neviditelní“. No pochopili jsme, že
to takhle asi nepůjde a spolu s paní
učitelkou Reischlovou jsme rozhodli,
že půjdeme na pole za školkou a ono
se to tam nějak vyvrbí. Nemělo cenu
nějak lámat přes koleno rozdělování
a přidělování dětí.
Nicméně než jsme došli na pole
za školkou měla už spousta školkáčků vybranou svoji ,,potencionální
oběť“. Takže pouštění draků mohlo
začít. Situace byla následující: běhali
velcí, běhali malí, draci létali, nelétali,
padali a rozbíjeli se. Vše jak to přišlo,
tak to bylo. Velkým dětem potom ani
nevadilo, že mají mokro v botách, pro-
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tože pořád lepší mokré ponožky, než
hodina chemie v suchu. Za všechny
mohu říct, že atmosféra v této skupině takhle věkově rozdílných dětí byla
naprosto úžasná. Nedovedli jsme si
ani představit, že by to mohlo být takhle super. Deváťáci byli naprosto bezprostřední, ke školkáčkům se chovali
mile, slušně, radili jim a povzbuzovali, když bylo třeba. Dokonce nahradili
i funkci rodičovskou a pochovali malé
nebo ubrečené dětičky. Někteří kluci
si zahráli s našimi dětmi i na honěnou, což se mrňatům moc líbilo.
Asi po hodině jsme si nastoupili
a připravili jsme se na vyhodnocení
drakiády. Malkáči dostali za pouštění draků medaili a deváťáci zase
diplom a čokoládku od paní Vyskočilové. Společně jsme popili teplý čaj
a občerstvili jsme se Brumíkem, které
pro všechny děti zajistila Viktorkova
babička. Když jsme načerpali novou
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energii, vydali jsme se do dalšího
kola pouštění draků a protože nás
sluníčko pěkně šimralo na tvářích,
nikomu se nechtělo skončit. Nicméně nebylo vyhnutí a tak jsme zhruba
po jedenácté uklidili všechny papírky
a kelímky z pole, smotali a poskládali
jsme všechny draky a vydali jsme se
zpátky do školky. A protože deváťáci

byli opravdoví kamarádi, nabídli se
nám, že dětem odnesou draky až do
školky, aby se s nimi nemuseli nosit.
Před školkou si školkáčci převzali
draky, s velkými kamarády se pěkně rozloučili a spěchali na buchtičky
s krémem, které byly k obědu. No a co
velcí kamarádi? Ti se vraceli společně
s paní učitelkou zpátky do školy, zřej-

mě na ,,chemii“!
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem žákům deváté třídy za to,
že byli tak fajn, nestyděli se, na nic si
nehráli, že byli našim dětem zkrátka vzorem. Myslím si, že školkáčci
budou mít zážitky z této akce dlouho
vryté do paměti.
PS: Děcka bylo to fajn!

KROUŽEK VAŘENÍ – POPRVÉ!!!
Jana Surovcová

V pondělí 11.10. jsme se poprvé
se skupinkou zapsaných dětí vrhli na
vaření. Protože to byla první hodinka, řekla jsem si, že nebudeme dělat
nic náročného a spíše se seznámíme
s prostředím kuchyně, řekneme si
o hrozícím nebezpečí a potom si něco
malého ukuchtíme. Přemýšlela jsem
na čem by si děti pochutnaly a nedalo by nám to moc práce. Vymyslela
jsem banánové kuličky. Ty má každý
rád a bude to legrace. Když jsme si
všichni umyli mýdlem ruce, rozdělili jsme se do tří skupin. Jedna skupina krájela na kolečka banány, druhá

skupina lámala čokoládovou polevu
do kastrolku a třetí skupinka skládala
kuličky- piškot-banán-piškot. Na mě
bylo, abych kuličky obalila v čokoládě
a nechala je na pečícím papíru ztuhnout. Po celou dobu nám pomáhala
paní kuchařka Jiřinka, která přiložila
ruku k dílu, kde to bylo potřeba.
V době, kdy kuličky zasychaly, provedla děti kuchyní a seznámila je
s různými předměty-roboty, troubou,
lednička, hrnce různých velikostí,
vařečky a jiné nádobí. Dokonce si
s dětmi na jednotlivé předměty, které se nacházejí v kuchyni dávala jed-

noduché hádanky. No a když poleva
zaschla, mohli jsme se s dětmi pustit
do ochutnávání. Čokoládové kuličky
všem moc chutnaly a tak si děti ,které je vařily,vzaly domů pro maminky
také pár na ochutnání. Společně jsme
si zopakovali ingredience a postup
pro výrobu těchto kuliček a rozdělili
jsme množství dobrot do dvou misek,
tak aby ochutnali i kamarádi v obou
třídách. A co že budeme vařit za čtrnáct dní? Rozhodli jsme se, že uděláme drobenkovou buchtu s ovocem.

Koncert na zámku
S. M. Františka Süsenbeková

V neděli 26. 9. 2010 se na zámku v Břežanech uskutečnil tradiční
Zámecký fest. Tato kulturní akce je
určena především našim sponzorům
jako projev vděčnosti za jejich štědrost. Zároveň je příležitostí k vzájemnému setkání klientů Domova a jeho
zaměstnanců se všemi, kteří se o jeho
dění zajímají.
V programu letošního festu byl
koncert vážné hudby v podání Znojemského komorního orchestru pod
vedením ředitele ZUŠ Znojmo pana
Tomáše Pšeničky. Do tajů jednotlivých skladeb uváděl posluchače svým
slovem dirigent orchestru PhDr. Willi
Türk. Výběr skladeb byl velmi pestrý.
Zazněla díla klasických i současných
autorů, včetně skladby „Meditace pro
flétnu a orchestr“ Davida Postráneckého, který byl koncertu osobně přítomen. Svými brilantními sólovými
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výstupy uchvátili obecenstvo sopranistka Romana Jedličková – posluchačka Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, tenorista Zdeněk
Doležal – posluchač Konzervatoře
Brno a flétnistka Lenka Rožnovská –
učitelka ZUŠ Znojmo. Nadšené publikum, které zcela zaplnilo zámeckou
kapli, odměnilo všechny účinkující
bouřlivým potleskem. Za všechny
poděkoval ředitel Zámku Břežany
Mgr. Jiří Herzig.
Po koncertu následovalo pohoštění, při němž jsme si pochutnali nejen
na výtečných koláčcích od zámeckých kuchařek. Děkujeme všem, kdo
přispěli k tomu, že se letošní fest vydařil, zvláště pak
všem členům Znojemského
komorního orchestru, kteří
nám nezištně věnovali svůj
čas.

Hospõdka,,UŠíbla“
ssii V
Vááss ddoovvoolluujjee ppoozzvvaatt ddoo nnaaššiicchh pprroossttoorr ::
x K pĢíjemnému posezení nad alko- i nealkoholickými nápoji
x Ke gastronomickému zážitku z naší kuchyní
x K poĢádání oslav, tracht, svateb a dalších podobných akcí
x K návštďvď naší vinotéky a sklípku v areálu budovy

To vše a mnohem více Vám mĪže kolektiv hospĪdky nabídnout.
Dennď od 10:00 do 22:00.
Najdete nás u pĢejezdu vlakové stanice Božice u Znojma.
Více o nás na www.RESTvino@webnode.cz ntakt: +420 739 451 090
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Policie varuje
Policie ČR, obvodní oddělení Hrušovany nad Jevišovkou,
upozorňuje občany naší obce na skutečnost, že opět dochází ke krádežím finančních prostředků a šperků z rodinných
domů, kdy v okolí domů se pohybují osoby, vykazující znaky
romského etnika.
Pachatelé páchají trestnou činnost v denních hodinách,
využívají toho, že v domech jsou buď děti nebo starší spoluobčané. Pohybují se ve skupinách a vždy nejméně jedna
z osob odláká pozornost obyvatele domu a ostatní dům prohledávají.
Upozorňujeme občany, že je především
v jejich zájmu, aby si vstupy do svých obydlí
řádně zamykali i v denní době a nepouštěli
do svých domovů cizí osoby.
V případě výskytu podezřelých osob v obci volejte ihned
na Obecní úřad nebo na linku 158.

!!! !!! !!!
POZOR!!! PRÁCE Z DOMU
www.byznyszdomu.cz
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Doplňovačka s tajenkou:

U

N
Z
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žena
slovní pomoc
giganti
ďábel
prase
byt eskymáka
Dagmar
malý otvor
obuvník
mládě krávy
vodní tok
pokrm
suchá tráva
dravý pták
čenich
skučeti
ohon
dým
Drákula
setba
aróma
doktor
vestibul
oblečení
stařena
jitro
datlovitý pták
otec
plemeno
stařenka
zavazadlo
né pravá
evropské platidlo
v tomto místě
končetiny
čert
maminka
malý vepř
dozadu
seznam cen
uchopit
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G

Ž
B

Libuše
plod datlovníku
darebák
zkouška
neoblečená
místo líhnutí
výdělek
mazadlo
zvuk žáby
Lucie
barely
okamžitě
dlouhá chvíle
vyhnanství
stále
obtížný hmyz
pusinkovat
drobní hlodavci
opak prodeje
obilná drť

Tajenka z minulého čísla:
Zlé činy nejsou trestány rychle,
proto má lidské srdce chuť páchat zlo.
Ceny si vyzvedněte v infocentru Božice.
Výherci z minulého čísla:
Alena Suchánková,
Ludmila Dvořáková,
Šárka Bukovjanová
Blahopřejeme a přejeme Vám všem zábavné luštění naší další doplňovačky.
Tajenku zašlete na e-mail: info@infoniva.cz
nebo nahlašte v infocentru - knihovna Božice,
tel.: 515 257 010
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Relax
Božice
sportovní
a rehabilitační centrum
Božice č.p. 380,
www.bozice.cz,
tel.: 602 631 580
Provozní doba:
pondělí až neděle
10:00 až 20:00 hodin
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