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Zavřené dveře
Zaja

Plesy už jsou za námi.
Ten čas rychle uhání ...
Půjdem raděj do přírody
zamrzly už všechny vody.
Pořád jenom nezívej,
rychle se ven podívej.
Až mě z toho někdy zebe:
Tolik krás je kolem tebe.
Co jen člověk potřebuje,
když teplé boty si obuje?
Trochu slunce, trochu vody,
pak naladí se do pohody.
Svoje dveře nezavírej.
Zvláště, když jde někdo blíž.
Možná trochu zavzpomínej.
Bude dobře. Však to víš.

Břežanská dopravní společnost
Jak navrhoval jednatel společnosti Bobok Zdeněk dne 26.11.2008 na
zasedání společníků BDS v Čejkovicích
možnost nákupu dvou autobusů pro
rok 2009, se pomalu stává skutečností.
V lednu letošního roku byl již pořízen
jeden autobus značky ARWAY o délce
15m v celkové hodnotě 6.543.810,-Kč,
který svým vybavením patří k nadstandardním ve své třídě. Tenhle
autobus bude sloužit převážně cestujícím na lince Velký Karlov - Znojmo,
dokončení na str. 2
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pokračování ze str. 1
kde bylo hlavním cílem zabezpečit
občanům lepší kulturu cestování.
Doufáme, že tenhle ten autobus bude
co nejdéle sloužit všem občanům,
nejen Karlova, ale celému okolí.

Andělé - Boží i naší spolupracovníci
Ing. Rudolf Žilík

Dříve něž Bůh stvořil svět hmotný
i vše, co se v něm hýbe i nehýbe stvořil
Bůh také bytosti, které jsou Bohu jen
o schůdeček blíž než my lidé – anděly.
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Narozdíl od nás lidí jsou to čistě
duchovní bytosti a mnohem inteligentnější a dále vidoucí něž my (v duchovních věcech). Těla sice nemají, ale věz-
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te, že jim to vůbec nevadí. Mě ovšem
někdy ano. Já bych rád někdy pozval
svého anděla strážného na návštěvu.
pokračování na str. 3
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Božice

Borotice

Břežany

pokračování ze str. 2
Proč ne. Uvařil bych mu čaj nebo kávu,
nabídl rum nebo slivovici a nějaké ty
oplatky a pěkně v klidu bych si s ním
popovídal. Poděkoval bych tváří v tvář
za to, že mi prokazuje dobrodiní a že mě
chrání od Zlého. A třeba bych se také
něco dozvěděl. Např. co je v Nebi nového, co se chystá. Nebo bych se s ním přímo mohl poradit, co a jak mám udělat
nebo co a jak rozhodnout. A jelikož jsem
člověk zvídavý, zeptal bych se třebas i na
to, co svět nebo lidstvo v budoucnu čeká.
A když by se někdy sám od sebe směle rozpovídal, možná bych se dozvěděl i
věci, o kterých nevědí ani velcí teologové.
Panečku, kdyby to tak jen šlo. To by
bylo prima! Zval bych ho na návštěvu
minimálně každé nedělní odpoledne. Ale
ono to tak jednoduché zase není. O to,
že vlastně do sebe nedostane ani doušek
ani sousto, vůbec nejde. Ale představte si,

Čejkovice

Mackovice

kdybych z něj takto neděli co neděli vytahal tajné nebeské informace, některé ještě
teplé, věděl bych za chvíli víc, než kdejaká
úřednice ve Vatikánu či Římě a nebo bych
byl možná časem chytřejší než sám papež.
A uznejte sami, to přece nejde.
Konec žertům. Takto praktikovat
komunikaci se svým andělem strážným
opravdu nejde. A jde to vůbec nějak?
Budete se možná divit, ale jde. Jelikož je
každý pokřtěný člověk „chrámem Ducha
svatého“, jak píše apoštol Pavel obyvatelům
korintské církevní obce, a že v něm „bydlí Boží Duch“ (1Kor 6,19n), může s Vámi
anděl strážný docela snadno komunikovat. Jak? Jednouše. Promlouvá Vám do
duše. Mluví k Vám skrze Vaše nitro, Váš
niterný hlas. To je jeden směr. Ten druhý
směr je pro nás, pravda, trochu jednodušší. To prostě jen (svého) anděla strážného
obvyklým způsoben oslovíte a skrze modlitbu vyslovíte své přání, svou potřebu. A je

Pravice

Velký Karlov

jedno, zda zněle nebo nezněle.
A jelikož není anděl nikdo jiný nebo
nic jiného, než prodloužená ruka Boží,
tak skrze tento Váš niterný hlas k Vám
leckdy promluví sám Bůh. Zvláštně produchovnělí lidé to dokáží dokonce rozlišit, co je od anděla strážného a co od
Ducha svatého. Chce to jen čas a jakýsi
cvik a um. Ale tím vůbec není třeba se
trápit. Důležité je se modlit.
Je jisté, že v jedné záležitosti hlas
anděla strážného a hlas Boží nikdy nemohou jít proti sobě. A Bůh může, když o to
člověk stojí, skrze své duchovní bleskurychlé spolupracovníky, člověka chválit
i kárat. A jelikož Bůh je Láska, Dobro,
Moudrost a Spravedlnost v plnosti Sama
o Sobě, tak nikdy přirozeně nepodporuje
ani lumpárny ani lajdáctví. I když je docela možné, že se některým, hlavně malým
a hlavně těm v podání našich malých
a maličkých, často směje pod fousy.

Zamyšlení nad dobrem
JH

A kam patří Andělé, kteří člověku našeptávají, aby byl zlý, protivný, ohavný, zákeřný, krutý, nesoucitný, nelaskavý, .... .
A je s podivem, že těchto zlých lidí je čím dál tím více. Ale proč? To se Andělé strážní mění ve zlé Anděly? Kterých je asi
víc? A mnohý z nás se ptá: „Proč právě mně našeptávají jen ti zlí?“
A jelikož: Bůh je láska, dobro a moudrost. Kam se poděl Bůh z našeho světa? Jeho síla je tu cítit míň a míň. A co to je
za sílu, která zde vládne?

Výstava betlémů 6. ledna 2009
Mgr. Jana Puchegger Chadalíková

Teprve začátkem ledna 2009 přišla
do Znojma zima. Sněží a mrzne, po
ulicích se špatně chodí. A právě špatné
počasí způsobilo, že na výstavu betlémů, kterou jsme navštívili 6. 1. 2009,
nás šla jen malá skupinka. Ale ten, kdo
i přes nepřízeň počasí přišel, určitě
nelitoval. Celkem jsme měli možnost
vidět cca 200 betlémů. Většinu z nich
bylo možné prohlédnout si i hapticky
(hmatově).
Celou výstavou nás zasvěceně provázel její organizátor a zároveň člen
revizní komise Českého sdružení přátel betlémů, pan Antonín Valena. Od
něj jsme se dověděli mnohé zajímavosti, např. to, že u nás, ve Znojmě,
jsou 4 členové Českého sdružení přátel
betlémů (v České republice je jich asi
700). Dověděli jsme se také o autorech
betlémů, o charakteristických znacích
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betlémů z jednotlivých oblastí ČR. Pan
Valena je nadšeným sběratelem betlémů a má o nich opravdu encyklopedické znalosti. Mnohé z betlémů jsou
v jeho vlastnictví, další mívá na výstavu zapůjčené. Zajímavostí také je, že
jeden z vystavených betlémů vyrobil
a na výstavu zapůjčil náš klient, pan
Tesař z Domova
důchodců Božice.
Je obdivuhodné, že
i se svým zrakovým
handicapem dokáže
pečlivě vystřihnout,
vyřezat a nalepit tak
složité postavičky!
Celá expozice
je doplněná ještě
velkým množstvím
pohlednic s vánoční
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a novoroční tématikou ze všech koutů světa. Na závěr hodinové prohlídky věnoval pan Valena jeden Betlém
znojemskému pracovišti TyfloCentra
Brno. A tak máme do příští výstavy
co dělat, abychom Betlém správně
vystřihli a sestavili.
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Usnesení
Ing. Miroslav Klíč, starosta obce

15. zasedání Zastupitelstva obce,
konané dne 19. 2. 2009 v 18:00 hodin
v klubovně na hřišti
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu starosty obce o jednání Rady obce od posledního zasedání
Zastupitelstva obce.
2. Neposkytnutí dotace na opravu
sklepa a autobusové zastávky.
3. Nabídky zástavbové studie
rodinných domů za DPS.
4. Zprávu o finančním výsledku
plesu ZO.
5. Zprávu o hospodaření ZSO
Mikroregion Hrušovansko za rok
2008.
6. Usnesení Okresního soudu ve
Znojmě o zastavení řízení.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Směnu pozemku ve vlastnictví
Obce Božice parc, č. 2967/2 o výměře
3700 m2 k. ú. Božice za parcelu č. (GP)

5481 o výměře 3700m2, k.ú. Božice ve
spoluvlastnictví paní Králíkové Jiřiny,
Pod Svahy 1005, Veselí na Moravou,
paní Majíčkové Jiřiny, Hutník 1431,
Veselí nad Moravou, paní Pešlové
Miroslavy, Rostislavova 321, Uherské
Hradiště, pana Jaromíra Viterny, Božice 96 a paní Viternové Anny, náměstí
Republiky 919, Uherské Hradiště.
2) Směnu pozemku ve vlastnictví
Obce Božice parc. č. 2967/3 o výměře
1770 m2, k. ú. Božice za parcelu č. (GP)
5363 o výměře 1770 m2, k. ú. Božice
ve vlastnictví paní Evy Kunové, Božice
446.
3) Směnu pozemku ve vlastnictví
Obce Božice parc. č. 2967/4 o výměře
1680 m2, k. ú. Božice za parcelu č. (GP)
5362 o výměře 1680 m2, k. ú. Božice ve
vlastnictví paní Věry Bernatové, Božice 127.
4) Podání žádosti na upgrade stávajícího pracoviště Czech POINT na
Obecním úřadě v Božicích a sou-

hlasí s Podmínkami Rozhodnutí
o poskytnutí dotace.
5) Dohodu o narovnání mezi Obcí
Božice a MGR. Věrou Pavlovovou.
6) Smlouvu o právu provést stavbu se SÚS JMK
7) Rozpočet zájmového sdružení
obcí Hrušovansko na rok 2009
celkové příjmy
849.500,- Kč
celkové výdaje
849.500,- Kč
8) Rozpočtové opatření č. 8/2008
9) Smlouvu o budoucí smlouvě
o věcném břemenu s E-ON s.r.o.
10) Jmenovat za člena Dororčí rady
BDS pana Ing. Miroslava Klíče.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1) Návrh odměn neuvolněným
členům zastupitelstva a členům výborů a komisí.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1) Starostovi zajistit zápis sakrálních staveb do vlastnictví obce.

Obec Božice patronem vinařského večera
Zdeněk Čurda

Možná mnoho našich čtenářů nezná u znojemského Horního
náměstí „Znojemský vinný sklep“.
Pro lepší orientaci je jeho vstup pod
budovou potravin INTRAL s.r.o.
s vchodem do dvora. Rozlehlé prostory tohoto podzemního objektu navazují na Znojemské podzemí. A proto
zde dýchá duch středověku se všemi
půvaby architektonického řešení, které
lidé před staletími /asi 14.stol./ ke svému životu potřebovali.
Společnost INTRAL nákladem
několika milionů upravila tyto prostory pro veřejnost za účelem poskytování služeb milovníkům vína, a také
jiným zájmovým skupinám při různých oslavách apod. Jednou za měsíc
se zde pořádá tzv.Vádenéca pod patronací některé významné vinařské obce
Znojemska. Ve večerních hodinách
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27.února 2009 byly patronem akce
vinařská Obec Božice, garantem byl
Ing.Miroslav Klíč. Byly představeny
naše viniční tratě, historie vinařství
obce, rozloha vinic a pěstitelé, kteří
se o vinice starají. Samozřejmě se zde
podávaly vzorky vín místních vinařů,
především Družstva božických vinařů, kterých bylo několik
desítek. Pro zpestření se
degustovaly vzorky vín
sousedních vinařských
podoblastí jako Nové
vinařství
Drnholec,
Kovacz, Víno Mikulov.
Průvodcem a moderátorem byl Mgr. Jan
Rozek. Božičtí vinaři se
snaží vzkřísit vinařskou
tradici a myslím, že
těch 8 let, kdy Družstvo
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božických vinařů má svou organizaci
a své „zdravé“ jádro je již respektováno.
Ve srovnání se specializovanými
vinařskými firmami bylo hodnocení
božických vín překvapivě vysoké. To
se také odráží v pohledu do budoucnosti a významu obce v této zeměpokračování na str. 5

1/2009

Božice
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Břežany

pokračování ze str. 4
dělské výrobě. Obec má 300 ha viničních tratí, z nichž je 140 ha osázeno
vinnou révou. Svou rozlohou vinic
jsme třetí na okrese a vína z našich

Čejkovice

Mackovice

viničních tratí prezentované Vinnými sklepy Lechovice, s.r.o. jsou známa
v celé republice. Je třeba tento potenciál využít v prezentaci obce, agroturistice a marketingových službách, které

Pravice

Velký Karlov

by nabízely návštěvníkům obce celou
škálu zajímavostí. Dalším záměrem je
vybudování obecního sklepa s vinotékou a s expozicí vinařských a vinohradnických řemesel.

Mokřad dostavěn
redakční rada

Největší investicí obce v roce 2008
bylo vybudování ekologického díla
a to „Mokřad u božického potoka“.
Dílo v hodnotě 3,5 mil. Kč a rozloze 1,5 ha již změnilo část okraje
obce po pravé straně při výjezdu na
Mackovice. Vznikla tak souvislá vodní plocha o rozloze 1 ha s průměr-

nou hloubkou 1 až 1,5 metru a dvěma tůněmi, které doplňují biologický
charakter záměru.
Vodní plocha již slouží zimním
sportům jako je bruslení.
V jarním období se celý areál
dokončí zatravněním a výsadbou dřevin na volných plochách.

Tento nový biokoridor bude
příležitostí pro rozvoj vodní flóry
a fauny, možnost přírodního koupání a jako oddychová zóna s možností
příležitostné rekreace a nabídky další
atraktivnosti pro venkovskou turistiku.

foto jar

Počet lidí, kteří navštívili Relax v roce 2008
leden 2008
únor 2008
březen 2008
duben 2008
květen 2008
červen 2008
červenec 2008
srpen 2008
září 2008
říjen 2008
listopad 2008
prosinec 2008
Celkem
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bazén
1125
1415
1264
1008
1317
1067
1222
1075
815
1229
1162
948
13.647

sauna
99
228
196
139
136
89
14
6
32
296
200
162
1.597

solárium
286
331
306
369
335
138
123
93
69
116
149
115
2.430

Noviny Niva

Poplatky na OÚ v roce 2009
Obecní úřad oznamuje splatnost poplatků
na letošní rok:
- do 31.03.2009 poplatek za psa ve výši
50,- Kč a za každého dalšího ve výši 100,- Kč.
- do 15.04.2009 poplatek za pronájem obecních pozemků (přídomovní zahrádky apod.)

Přehled o počtu obyvatel v roce 2008
Počet k 01. 01. 2008

1473

Počet k 31. 12. 2008

1488

narození

19

zemřelí

23

přihlášení

59

odhlášení

40
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Povídání o víně
Zdeněk Čurda

Pro vinaře je zimní období, tak
trochu odpočinkem po celoročních
starostech o svůj vinohrad, ale také
příležitost k hodnocení finální odměny své práce - a to je víno.
Celý tento proces má dvě spolu související období. Je to vinohradnictví, to
je starost o vinohrad během vegetačního i zimního období a vinařství, které
hrozny změní v lahodný nápoj.
V tomto zimním a jarním období
má vinař již jistotu jak jeho celoroční
práce starost o vinohrad a plné nádoby ve sklepě dopadla. Tak, také v tomto čase je nutné si o svém „výrobku“
s někým popovídat, poradit i potěšit. Stává se již díky bohu tradicí, že
se božičtí vinaři scházejí střídavě ve

svých sklepích na ochutnávkách a přátelských hodnocení svých vín.
Je to povídání o základních vlastnostech, které víno vyjadřuje, a to je
barva, čirost, vůně a chuť. Jsou mezi
námi vinaři zkušení praktici, vinaři,
kteří jsou opatrní vyjádřit svůj názor
i začátečníci. A to je dobře. Takový
soubor ctitelů vína může jen prospět o
projevení dalšího zájmu mladých vinařů o tuto zájmovou činnost.
V naší obci je asi 150 sklepů, ve kterých dříve se vyrábělo víno. Dnes je pro tento
účel využíváno asi jen 20%.
Je škoda, že sklepy, které
budovaly generace našich
předchůdců nejsou udržo-

vány a chátrají. Je to přirozené. Pokud
sklep neplní účel, je nezajímavý.
A to se dá říci také o sklepích k Boroticím, které nejsou dobrou vizitkou naší
vinařské obce.
I přesto jsou zde mladí vinaři, kteří
obnovují tyto sklepy a snaží se napravit
přerušenou tradici posledních 50 let. Těmto fandím, i těm ostatním, u kterých se
scházíme, abychom si o víně povídali…

Zápis dětí do 1.třídy

Matematická olympiáda okresní kolo

Růžena Baráková

Bc. Veronika Kočí

Ve čtvrtek 5.2. proběhl v naší základní škole zápis do prvního ročníku. K zápisu se dostavilo 23 dětí. Rodiče dvou dětí
využili možnosti po odkladu se k opakovanému zápisu nedostavit, dvě děti byly nemocné a po domluvě budou pozvány
dodatečně. Děti byly dobře připraveny a aktivně spolupracovaly. Celkem bylo zapsáno 27 dětí a po předpokladu tří odkladů školní docházky do první třídy nastoupí 24 dětí.

Naše škola reprezentována třemi žáky z 9. třídy, Janem Peterkou, Janem Mlčúchem a Danielem Opletalem
se zúčastnila okresního kola matematické olympiády.
V okresním kole soutěžilo 31 žáků z 13 škol. V okresním
kole byli čtyři úspěšní řešitelé a Jan Peterka se umístil na
2.místě. Gratulujeme!!!

PODĚKOVÁNÍ
Za žáky základní školy a děti mateřských škol děkujeme Společenské komisi při ZO
Božice pod vedením paní Otilie Pavlíčkové za pěkný finanční dar v hodnotě devíti tisíc
korun, jako výtěžek obecního plesu.
R. Baráková
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Společenský ples v Obci Božice se vydařil

foto jar

Třídíme odpady v rámci Recyklohraní
Naše škola se zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní. Program pořádají neziskové
společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení,
baterií a obalů.
Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé generace a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých
elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře.
V rámci projektu Recyklohraní je naše škola vybavena sběrnými nádobami na použité baterie a drobné elektrozařízení. Za nasbírané vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení a splněné úkoly získá naše škola body, za něž žákům budeme
moci pořídit různé učební pomůcky, hry i vybavení pro volný čas. Katalog odměn a další informace o projektu jsou Vám
k dispozici na www.recyklohrani.cz.
Rodiče, i Vy se můžete do Recyklohraní zapojit. Máte-li doma vybité baterie či vysloužilé drobné elektrospotřebiče, věnujte je svým dětem. Zajistíte tak jejich recyklaci a svým dětem pomůžete získat body na nákup odměn.
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Počasí v roce 2008
Drahomír Trávníček

Rok 2008 byl srážkově podnormální,
teplotně nadnormální. Podobně jako rok
2007. Stálé nadprůměrné měsíční teploty.
Průměrná roční teplota přesáhla 10 oC
a to je od roku 1950 potřetí. Zaznamenáno 16 tropických dnů (teplota 30 oC).
Celkem spadlo 411 mm srážek, ve
vegetačním období 289 mm.
leden
14
únor
8
březen
30
duben
24
květen
41
červen
59
červenec
75
srpen
46
září
45
říjen
20
listopad
25
prosinec
26

Sníh jsme
v roce 2008 viděli
u nás jen málo. Od
1. do 10. ledna 1 cm.
V únoru vůbec
a v březnu 18. až 25.
1 cm, 22.11. ležely 2 cm sněhu. V prosinci nepadal vůbec. Vánoce již tradičně na blátě.
První bouřka roku byla již 1. března před polednem, poslední bouřka na
podzim 21. listopadu odpoledne. Jarní mráz naposledy 17. dubna a první
mráz na podzim 18. října.
Rok 2009 začal úplně jinak, než ty
minulé. Začalo mrznout 10. ledna až
– 13 oC a 5. ledna napadl sníh 4 cm
a vydržel do 20. Zdá se nám být zima,
ale to se jen počasí vrátilo do normálu.

Pozvánka na

8. Božický košt
který se uskuteční 12. dubna 2009
v 15 hodin v sále KD v Božicích
hudba a občerstvení zajištěno.
Výběr vzorků vín (tři láhve 0,7 l od každého vzorku) zajišťují členové Družstva božických vinařů, popřípadě je možné tyto vzorky zanechat i na obecním úřadě v Božicích.
Láhve i zátky na požádání zajistíme.
Vzorek by měl být čitelně identifikován etiketou – odrůda (směs), ročník, vystavovatel.
Uzávěrka výběru vzorků je 27. března 2009.

Proč mokřad?
Jarmila Hudcová

Ramsarská úmluva je jedna z mála
světových úmluv o ochraně přírody.
Jejím posláním je ochrana mokřadních ploch. Vyhlášena byla v Íránském
městě Ramsaru v roce 1971. Česká
republika přistoupila k úmluvě až 15
let po jejím vzniku. Smysl úmluvy je
zajištěn známým zákonem 114/1992
Sb., O ochraně přírody a krajiny.
Patronaci nad celou úmluvou pře-
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vzala mezinárodní společnost UNESCO. Členové úmluvy se v ní zavazují
k ochraně mokřadů a jejich chápaní
jako nenahraditelné krajinné složky.
Naše republika se může pochlubit již jedenácti mokřady zapsanými
na Seznam úmluvy. Největší z nich je
Mokřad dolního Podyjí.
Pokud bude dostatek kvalitních
projektů, pak bude do roku 2013

Noviny NIVA

v Operačním programu Životního
prostředí (Optimalizace vodního
režimu krajiny) možno čerpat neopakovatelný objem finančních prostředků z dotací EU: až 225 mil. EUR
pro ČR. Zájmem je smysluplně využít
tyto nabízené dotace a bezezbytku je
vyčerpat. Tak proč by naše obec, kde
jsou velmi příznivé podmínky pro
mokřady, měla otálet?
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Blahopřání

Výroba pěkných dekorací

6. února se dožila významného výročí 75 let naše členka Klubu
důchodců Božice paní Anna Novotná. Přejeme jí pevné zdraví, pohodu
a osobní spokojenost. Také se k přání
připojuje rodina a všichni kdo ji mají
rádi.

Jarmila Hudcová

Velký Karlov

Poslední dva měsíce, skoro každé pondělí odpoledne si měli možnost děti
i rodiče přijít do knihovny vyrobit nějakou dekoraci. Pod jejich rukama vznikaly
opravdu krásné věci. Byl to například adventní věnec z chvojí, ozdoby a přáníčka
na vánoční strom, svícen ze šišek, panáček ze skleniček, puzzle z dřívek od nanuků nebo rozkvetlý stromeček v květináči. Jen škoda, že se těchto výtvarných akcí
nezúčastnilo více dětí.

Blahopřejeme
foto jar

Poznáte?
RR

Do redakce novin NIVA
se nám dostalo pár zažloutlých fotografií. Přinesl je jistý pán z Božic, který nechce
být jmenován. Ale souhlasí
s tím, že některé jeho staré
fotografie otiskneme v našich
novinách. Tak si prohlédněte
tu první a máte možnost se
poznat. Nebo poznáte i někoho jiného? Není to žádná
soutěž, ale můžete nám zavolat nebo napsat do redakce,
koho jste poznali na této
fotografii.

?

?

?
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Plavání v Relaxu v Božicích, 3. 2. 2009
Mgr.Jana Puchegger Chadalíková

Po úspěšném prožití relaxační
hodinky v listopadu jsme do Božic přizvali plavat své přátele – klienty z Brna
a okolí. Opravdu jsme se přesvědčili, že našim klientům bazén Relax
v Božicích velmi vyhovuje a že si tam
mohou krásně odpočinout a odbourat
svůj každodenní stres. Trochu práce
dalo naplánovat cestu do Božic, které
leží mimo hlavní trasu Brno – Znojmo. Ale ukázalo se, že když se chce,
jde všechno. Bazén jsme měli pronajmutý od 16:00 do 17:00 a tuto hodinku jsme využili do poslední minutky.
Jako vždycky byla v bazénu příjemná
obsluha, která nám zapůjčila i několik
polystyrénových plaveckých pomůcek
– barevné destičky a hady. V božickém
bazénu je velmi příjemně slaná voda,
nepálí do očí a je vhodná i pro alergiky.
Teplota vody ve vířivce je 33 stupňů C,
v bazénu 28. Vířivka byla využitá prakticky nepřetržitě. Systém ve vířivce, jak
trysky tak i bublinky, funguje, pokud
se pohladí čidla na okraji bazénu. Není
tedy divu, že nejčastěji se bazénem

ozýval pokyn –„ hladit, hladit“. Ale
ani ti, kdo raději plavou, nebyli ošizeni. Mohli tam a zpět plavat podél okraje bazénu a nehrozilo nebezpečí úrazu, protože jsme celý bazén měli jen
pro sebe. Po 17. hodině se Znojemští
rozloučili a skupince z Brna zbyla ještě půlhodinka na občerstvení v místním bufetu, kde jsou velmi příznivé
ceny. Po celou dobu pobytu s námi byl

v bazénu malý Dominik, čtyř a půlletý syn jedné znojemské klientky. Bylo
vidět, že je z domu zvyklý mamince
pomáhat a stejně přirozeně se snažil
pomoci i ostatním našim klientům.
A tak si to nemohu odpustit a musím
napsat myšlenku, která mě během
pobytu napadla: „Dominik, až vyroste,
bude náš další a určitě šikovný, dobrovolník“.

I Pavla zaujalo čidlo, které se muselo pěkně pohledit, aby vířivka fungovala

Každý plave jak umí

K dispozici byli polystyrénoví hadi i destičky

Tříkrálová sbírka
Jarmila Hudcová

Miroslava Fučíková, Iveta Sedláková, Antonín Juhaňák,
Karolína Raušová, Jana Leisserová, Nikola Mlčková, Marek
Kazdera, Veronika Fojtíková a Michaela Konupčíková – tak
to jsou děti, které byly ochotny obejít část Božic a zazpívat
si. Celková částka, která se při „Tříkrálové sbírce“ vybrala
činí: 10.660,- Kč. Charita děkuje všem, kteří něco hodili do
pokladničky a já děkuju výše jmenovaným dětem, že ochotně obětovaly svůj čas.
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Dětský karneval
Hana Koledová

Stejně jako v předchozích letech, pořádala i letos I. MŠ dětský karneval. Na účasti se sice projevila velká nemocnost dětí,
ale i tak byl sál plný krásných masek. K tanci a poslechu hrál
pan Hlaďo, připravena byla i spousta zajímavých soutěží, které
organizovaly paní učitelky Němečková a Fojtíková a paní Švajková za pomoci dalších dobrovolníků. Tombola byla bohatá,
především díky našim sponzorům. Patří se poděkovat také
maminkám, které vydatně pomáhaly při výdeji výher. Škoda
jen, že někteří rodiče mylně považují za nepotřebné nad svými
dětmi při karnevalu dohlížet a nestarají se o to, jak se chovají.
Bezohledně pobíhající zejména starší děti, třeba i bez masek,
nejenže kazily zábavu, ale také ohrožovaly menší děti. Celkově
se ale karneval jako každý rok povedl a všem, kteří se o to
zasloužili - organizátorům, pomocníkům, sponzorům i zodpovědným rodičům - patří veliký dík.

Chov velmi nebezpečných zvířat
Milan Seďa mladší

Musím říci, že po mém návratu do Božic, jsem byl velmi překvapen ve chvíli, když jsem projížděl kolem firmy
AGRODIAGNOSTIK. Myslím, že fotografie nepotřebuje
komentář. Jen mi přijde k zamyšlení, kolik občanů Božic
chová takto nebezpečná zvířata doma, .....
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Fašank
Redakční rada

Také letos překvapili božičtí hasiči. Ze starých kulhavých
babiček, které se šouraly sálem v mžiku vykvetla rozdováděná „poupata“.

Foto: Jar.

Fotbalová přípravka má zimní přípravu
Martin Vařeka

Pomalu se nám chýlí ke konci
období pro fotbalisty ne moc populární-období zimní přípravy. Fotbalisté
jsou zahnáni do hal, kde se potí spíše
při vylepšování své fyzické kondice
a obratnosti, než při technice a práci
s míčem. Rád bych se trošku zdržel
u tohoto období z pohledu mého a
mých malých svěřenců, chlapců a děvčat
z přípravky. Možná teď trošku popřu tu
věc o popularitě tělocvičny, neboť naši
nejmenší reprezentanti docházejí docela v hojném počtu. Současná základna
přípravky čítá kolem 25 chlapců a dívek! Proto jsme taky
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tréninky, i díky vstřícnosti pana
ředitele, rozdělili do dvou dnů v týdnu, abychom se v tělocvičně moc
nemačkali. Kluci si oblíbili hlavně tzv.
opičí dráhu, ve které jsme spojili skoky přes překážky, slalom mezi kužely
a nakonec kotrmelec přes lavičku.
S ohledem na rozměry tělocvičny
nezapomínáme ani na práci s míčem.
Na závěr přijde na řadu samozřejmě
fotbálek na malé branky. Po dvou
hodinách odchází všichni zdravě
unaveni, ale spokojeni, což je podstatné. Naplánovali jsme také přípravný zápas v Břežanské hale s chlapci

Noviny NIVA

z Práčí. Těsně před odjezdem nám
soupeř sdělil, že se nesešli, takže ke
všeobecnému zklamání všech jsme se
zase rozešli domů. Momentálně však
jednáme s mužstvem Šanova o zápase v jejich hale. Přestože jsme všichni
vděčni za možnost využívat tělocvičny, už se nemůžeme dočkat, až začne
sluníčko hřát, hřiště vyschne a zazelená se a my budeme moci vyběhnout
ven. Blíží se totiž začátek jarní části
soutěže a všichni naši „bojovníci“
jsou odhodláni ukázat, že přes zimu
nezaháleli a že se zase něčemu přiučili. A já věřím, že tomu tak bude.
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Oprava památníku u kostela
Příspěvky obce připravil Ing.Karel Ondráček, starosta obce

2008 – obnoven po 60ti letech pro
demokracii a přátelství mezi národy.
Z kronik a k zamyšlení:
20. září 1925 byl památník slavnostně vysvěcen, v kronice zaznamenáno ,,nechť je modlící se voják
symbolem smíru a ne násilné krutosti
a nenávisti“.
17. června 1937 - Pozdravení pana
státního prezidenta: Školní mládež
se zúčastnila pod vedením učitelského sboru zdravice na státní silnici,
po které projížděl směrem do Znojma pan státní prezident Dr. E. Beneš.
Kromě žáků a učitelstva se k tomuto
slavnostnímu aktu sešli také zástupci
obce, místní školní rada, hasiči, jakož
i vedoucí představitelé veškerých spolků a jednotek. V noci před tím byl na
místě průjezdu umístěn vítězný oblouk
z barev státní vlajky a německých trojích barev s nápisem ,,Vítejte“. Rovněž
žáci a žákyně nesli střídavě malé státní
vlajky a vlaječky v německých barvách
ve stejné velikosti. Při jeho příjezdu
byl pan prezident zdraven bouřlivým
,,zdar“. Objevila se také česká menšina,
která pana prezidenta zdravila zvoláním ,,nazdar“.
5. březen 1937 - Oslava narozenin
pana prezidenta osvoboditele: 87. narozeniny našeho prezidenta – osvoboditele byly slaveny nejprve všemi žáky
dohromady ve škole, potom také veřejně, za spoluúčasti pěveckého spolku za
velkého zájmu v sále obecního hostince. Slavnostní řeč, ve které byl bývalý
prezident T.G. Masaryk oslavován jako
vzor pro dospívající mládež, přednesl pan vrchní učitel Heinrich Fischer.
Všechny veřejné budovy byly vyzdobeny státními vlajkami.
30. září 1938: Tak přišlo konečně
30. září a tím i zvěstování o osvobození
Sudetských Němců vůdcem.
9. říjen 1938: Vpochodování německých osvobozujících jednotek. V neděli ráno si pospíšilo místní obyvatelstvo,
aby ozdobilo své domy vlajkami s
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hákovými kříži, girlandami a obrazy
vůdce. Vždyť to patřilo narukovaným
německým jednotkám k pozdravu.
Konečně vpochodovali očekávání za
nepopsatelného jásotu obyvatelstva.
Usadily se zde dvě brigády.
Rokem 1938 kronika končí, nová
začala být psána až po válce.
Rok 1948: Po stránce politické zdrcující většina obyvatelstva postavila se
za akční program Národní fronty všech
pokrokových složek národa v čele s
dělnickou stranou, reprezentovanou
KSČ. To se ukázalo na směně vítězství
dne 21. března. Skoro všechno obyvatelstvo vyrukovalo s lopatami, krumpáči na úpravu obce, cest, odklizení sborů, sběr odpadových hmot. Koncem
května se konaly volby do Národního
shromáždění. Zvítězila stoprocentně
jednotná kandidátní listina. Z 322 hlasů byly dva bílé lístky. Tím opět naše
obec přesvědčivě dokumentovala svou
příslušnost k programu budování, práce a odvrátila se od falešných našeptávačů. Všichni povzbuzeni výsledky
těchto slavných voleb, vrhli se usilovně
do práce za zdolání všech úkolů, zvláště dodávkových.
14. březen 1953 zemřel prezident
republiky Československé a předseda
KSČ s. Klement Gottwald. Odešel věrný žák Stalinův, který navždy sdružil
naše národy s národy Sovětského svazu v nerozborný svazek ČS-sovětského
přátelství. Společná tryzna byla uspořádána na prostranství ,,
Husího rynku“ a které se
zúčastnilo 54 školních
dětí a 68 dospělých.
Tato kronika skončila
rokem 1962, ta současná
začala být psána rokem
1980.
Rok 1983 politický
a veřejný život byl i v
letošním roce středem
pozornosti jak stranické
organizace, tak i MNV
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a složek Národní fronty. Jejich hlavní
úkolem bylo plnění závěrů XVI. KSČ
a rozpracovaných usnesení plenárních
zasedání ÚV KSČ, zejména:
- Rozvoj pracovní iniciativy
v podmínkách zdokonalování řízení národního hospodářství, zastupitelského orgánu Národního výboru
a společenských organizací.
- Aplikování pracovní a politicko-společenské angažovanosti občanů
při plnění úkolů na pracovištích.
- Rozvíjení socialistického způsobu života občanů i mládeže.
- Prohlubování socialistické morálky, socialistického vlastenectví
a proletářského internacionalismu.
- Aktivní podpora občanů a mládeže v boji za světový mír.
Rokem 1984 i tato kronika přestala
být psána, pokračování začalo rokem
1990.
Ze spoluobčanů byli nepřátelé, pak
třídní nepřátelé a teď jsou to spoluobčané ve společné Evropě bez hranic.
Kolikrát občané uvěřili řvounům slibujícím rychle lepší zítřky. Každý ať si
udělá závěry jaké chce, ale pořád platí
bez práce nejsou koláče. Ukázalo se,
že sliby na tisíc let nebo na věčné časy
nefungují.
Krátce z historie památníku
V roce 1925 postaven ze sbírek
občanů a organizací jako památník
občanům obce, kteří padli v I. svět.
pokračování na str. 13
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pokračování ze str.13
válce. Po II. svět. válce při osidlování
byl voják stržen a později podstavec
použit na památník na novém hřbitově namísto projektovaného kříže.
V roce 2007 byla nalezna poškozená
socha vojáka, jež je z bílého mramo-

Čejkovice

Mackovice

ru a v roce 2008 byl památník uveden
do původního stavu mimo nápisy na
deskách. Dvě desky jsou nadepsány
od bývalých občanů obce německé
národnosti a připomínají počty padlých občanů obce v I. a II. svět. válce.
O nápisech na dalších dvou deskách

Pravice

Velký Karlov

rozhodlo zastupitelstvo obce.
Názory na obnovu památníku byly
velmi rozdílné. Od těch nechat vše jak
je, po různá poloviční řešení. Byly třeba i návrhy vytvořit památník obětem
fašismu a komunismu nebo sametové
revoluci. Snad se nebude znovu bourat.

Prostranství před budovou obecního úřadu
Spoustě kritiků je trnem v oku, jak
to vypadá a jak se tam nic nedělá.
Jaký byl stav po revoluci: Před válkou měli občané vyřešen odvod větších dešťových srážek do rybníčku
za Šťukavcovým, kolem gruntu pana
Choravého. Z rybníčku bylo napřed
smetiště, pak políčko. Z prostoru tehdy před Šalamounovým bylo odvezeno mnoho vleček převážně odpadu,
i z údajné zahrádky, kde postavili
Mlčuchovi garáž byla odvezena metrová vrstva domácího odpadu. Přes
park, který sám byl rovný asi jak
Pálavské vrchy byly položeny sítě –
plyn, voda, kanalizace. Dešťové vody
byly svedeny provizorně příkopem
do jámy v prostoru bývalého rybníčku jako trativod. Loni bylo místo
příkopu položeno potrubí o průměru 40 cm. Staré keře, spíš stromy
byly odstraněny a park byl srovnán.
Autobusová zastávka byla původně
nepředpisově naproti té u obecního
úřadu, bez přístřešku. Jako dočasné

řešení bylo zvoleno to současné. Příjezdové cesty k domům jen po trávě
nebo přes park. Chce to dořešit Drdličkovo, nyní Sojkovo a dodělat cestu
a pak nechat celé prostranství vyřešit
projektantům. Konkrétně dořešení odvodu dešťových srážek, kvalitní
cesty a plochy před domy, parkovou
zeleň a autobusovou zastávku. To vše
aby bylo funkční, odpovídalo předpisům a normám, územnímu plánu
obce, i tomu, že položené sítě mají své
ochranné pásmo
a taky aby to vše
slušně vypadalo.
Pak snad jen připomenout, že to
není jediné prostranství v obci,
které potřebuje
ještě spoustu práce.
Jsou i kritici
z trochu druhé strany. Např.:

pověste na čekárnu budík, ať ty slepice nepodráží kanalizaci. Ať tu čekárnu
rychlá rota oklepe kladívkama, aby rychleji zrezla, bude tak hezká, jak ty statkové
ploty a budete mít klid. Proč je dráždíte
zastávkou, kdyby ji tam někdo chtěl, tak
by ji dávno udělal již za socialismu, hezčí
a levnější brigádně v akci Z.
Největší chybou je, že naši místní
odborníci, kteří by to všechno zvládli
rychleji vždycky zapomenou kandidovat.

Rekonstrukce chodníku a cesty v ulici 9. Května
Vzhledem ke spoustě připomínek a dotazů kolik a za kolik uvádíme
základní technické údaje.
Chodník ze zámkové dlažby
tloušťky 6 cm, plocha 400 m2, včetně
vchodů ke dveřím domů, barva pří-
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rodní, to je při průměrné šířce chodníku 1,5 m celková délka 267 m.
Vozovka ze zámkové dlažby
tloušťky 8 cm, plocha 1473 m2, barva
přírodní, vjezdy do vrat 380 m2.
Kolem kostela zámková dlažba
tloušťky 8 cm, plocha
262 m2, barva písková, provedení Kamenit. Celkem 2115 m2,
což by vydalo při šířce vozovky 4 m na
528 m cesty.
Přibylo 6 nových
dešťových
vpustí,
dohromady se svedením okapů kostela
do dešťové kanalizace

Noviny NIVA

bylo položeno 82 m dešťové kanalizace.
Nad parkem byla položena ze zatravňovacích tvárnic odstavní plocha 86 m2.
Nádrž u kostela byla předělána na trativod s přepadem do dešťové kanalizace.
Potrubí k fontáně bylo přeloženo pod
chodník. Byla provedena sanace podloží u kostela textilií – 152 m2 a drenážním potrubím v délce 41 m, obložené
kamenivem a textilií. 28 m potrubí
kanalizačních přípojek bylo obetonováno.
Dokončení cesty a chodníků k Hirschovému a Sojkovému bude provedeno po dokončení přípojek vody
a kanalizace okolních domů, doufáme,
že v letošním roce. Zatím bylo proinvestováno 4,4 mil. Kč.
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Ze zasedání zastupitelstva
Zprávičky z Čejkovic připravil Milan Sedlačík, starosta obce

Dne 8.února se konalo první letošní zasedání zastupitelstva obce Čejkovice. Jedním z hlavních bodů jednání
bylo finanční hospodaření obce za
rok 2008 a schválení rozpočtu na rok
2009. Obec v minulém roce hospodařila s celkovými příjmy 5.192.700,Kč. Výdaje obce činily 3.192.526,-Kč.
Příjmy v minulém roce zvedl odprodej rozvodů středotlakého plynovodu
Jihomoravským plynárnám, za který
obec dostala do rozpočtu 1.200.000,Kč. Ostatní příjmy byli naplněny
v souladu se schváleným rozpočtem.
Finanční prostředky po výdajové
stránce splnily předpoklady schválené v rozpočtu. Zůstatek na účtu obce
k 31.12.2008 činil částku 2.874.934,Kč. Zastupitelstvo vzalo finanční hospodaření na vědomí. Ke schválení
dojde v rámci schvalování závěrečného účtu obce za rok 2008, který bude
projednán až po kontrolním auditu.
Finanční hospodaření obce v tomto
roce se bude řídit schváleným rozpočtem, a to po příjmové stránce částkou

5.778.500,-Kč . Protože je rozpočet
schválen jako vyrovnaný budou výdaje činit taktéž částku 5.778.500,-Kč.
Ve sdílených daních, které tvoří podstatnou část příjmů obce je počítáno
s jen mírným nebo vůbec žádným
navýšením oproti roku minulému.
Je to z důvodu celkové hospodářské
situace ve státě. Tyto daně jsou přímo
závislé na hospodářském růstu a podle toho má naše obec podíl na těchto příjmech, podle různých složitých
přepočtů. Další významnou položkou
je převod z roku minulého. Výdaje
v tomto roce, mimo standardních výdajů na provoz obce a obecního úřadu,
jsou směřovány na vybudování infrastruktury ke stavebním pozemkům
a zlepšení vzhledu obce. Nejvýznamnější částku ve výdajích tvoří položka
kanalizace, a to částka 3.400.000,-Kč.
Zastupitelstvo bylo také seznámeno
s rozpočtem na stavbu kanalizace, který
činí částku 34.829.347,-Kč. Provedení
této stavby je podmíněno přiznáním
dotace z operačního programu život-

ního prostředí, Ministerstva životního prostředí. Obec se bude muset
podílet svými finančními prostředky.
Z tohoto důvodu jsou již v letošním
rozpočtu takto finance směřovány. Obec také v tomto roce zažádala
o dotace, a to na prodloužení veřejného osvětlení ke stavebním pozemkům, zpevnění parkovací a odstavné
plochy a na projektovou dokumentaci ke kanalizaci. V případě kladných
vyřízení by se tyto stavební práce
měly uskutečnit. V případě zamítavých stanovisek úřadů, na které byly
žádosti podány, provede obec a uhradí ze svých prostředků jen nezbytné
práce. Zastupitelstvo se dále zabývalo žádostmi místních občanů, kteří
žádají odkoupení obecních pozemků.
Jedná se převážně o pozemky které
sousedí s nemovitostmi žadatelů nebo
jejich příbuzných. Zasedání zastupitelstva obce se konají průběžně
v roce, v intervalech asi dvou měsíců. Termíny jsou vždy předem oznámeny a jednání je veřejné.

Oznámení, upozornění a informace obecního úřadu
1. Toto první číslo novin NIVA
v tomto roce je dodáno do každé
domácnosti v obci Čejkovice zdarma. Ostatní vydání do konce roku si
mohou občané předplatit na obecním
úřadě. Jeden výtisk za 10,-Kč.
2. Příspěvky na obědy starobním
důchodcům bude obec vyplácet ve
stejné výši 10,-Kč jako v minulosti.
3. Poplatky za likvidaci odpadů
a za psa se vybírají na obecním úřadě
v úředních hodinách tj.úterý a čtvrtek
od 14-16 hod. Termín splatnosti je
do konce měsíce března tohoto roku.
Jejich výše také zůstává stejná jako
v minulosti.
4. Obecní úřad zaznamenal
stížnost od pracovnic České pošty.
Tyto si stěžovaly na tu skutečnost, že
v části obce ,,Heřmanov“ jsou napa-
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dány volně pobíhajícími psy. Někteří
nezodpovědní majitelé psů si asi neuvědomují, že volné pobíhání psů po
veřejném prostranství je zakázáno.
V případě že pracovnice pošty, nebudou moci do této části z výše uvedených důvodů doručovat poštu,
náhradu škody uhradí nezodpovědní
majitelé psů.
5. Koncem minulého roku byla
na obecním úřadě provedena předběžná kontrola účetnictví a účetních
dokladů. Kontrolu provedlo kontrolní a právní oddělení krajského úřadu.
V účetnictví naší obce nebyly nalezeny
žádné chyby a nedostatky.
6. termíny kulturních a sportovních akcí v tomto roce:
- 30. dubna – Pálení čarodějnic – areál
u koupaliště

Noviny Niva

- Červen - Dětský den – areál u koupaliště
- 11.července – Turnaj v nohejbale
– areál u koupaliště
- 25.července – Fotbalový turnaj- fotbalové hřiště
- 31.7.,1. a 2 srpna – Tradiční hodyareál u koupaliště
7. Obyvatelé
Z evidence obyvatel:
Počet obyvatel k 1. 1. 2008
Během roku 2008
narodilo se
přihlásilo se k trvalému pobytu
zemřelo
odhlásilo se z trvalého pobytu
Počet obyvatel k 31. 12. 2008

207
2
6
2
8
205
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Žehnání opraveného kříže

Rozsvícení vánočního stromu
Trošku opožděně, ale přeci jenom,
se v naší obci zahájil advent v minulém
roce. Třetí adventní neděli večer byli
občané pozváni nejprve k požehnání
nově opraveného kříže před Kurdíkovým, o jehož rekonstrukci jsme již
informovali v minulých číslech. Po rozsvícení vánočního stromu nastal zlatý
hřeb večera, při kterém nám divadelní
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spolek farního úřadu, pod vedením
pana Mgr. Petra Šmerala uvedl divadelní představení pod širým nebem
,,Betlémské pastorále.“ U kostelní věže
za jednoduchého divadelního vybavení, asi dvanáct ochotníků předvedlo
přítomným divákům, kterých se sešlo
více jak stovka, nejkrásnější příběh
v dějinách lidstva. Samozřejmě v řa-
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dách herců byly i naše spoluobčanky,
ale to si možná málokdo všimnul pod
dobovými kostýmy, které věrně napodobily počátek našeho věku. Jistě toto
představení přineslo do předvánoční
nálady mnoho pozitivního a bylo po
skončení oceněno dlouhým potleskem
publika.
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Občerstvení na zahájení Adventu

Kostel má novou věž

Závěrem roku
dostal náš kostelík nově zhotovenou věž.
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Borotice

Zasedání zastupitelstva obce
Příspěvky z Borotic připravil Zdeněk Bobok, starosta obce

Z usnesení 18. zasedání Zastupitelstva obce, konaného 14.ledna 2009
Zastupitelstvo obce:
- Vzalo na vědomí příjmy a výdaje vodního hospodářství a schválilo zvýšení vodného o 2,- Kč/m3
- Schválilo při neuhrazení vodného v daném termínu

odpojení vody do pěti pracovních dnů po upozornění na
neuhrazené vodné
- neschválilo úhradu faktury č.63/2008 za poradenskou činnost
Čtvrtého února se zastupitelstvo obce sešlo na mimořádném zasedání jehož cílem bylo projednání návrhu zadání změny č.1 ÚPO Borotice.

Budování obce v roce 2009

MŠ Borotice

V letošním roce má obec naplánováno několik investičních akcí – opravu chodníků a vozovek, rekonstrukci
obecního úřadu, výstavbu parkoviště a hřiště. Na všechny uvedené akce bude obec žádat o finanční prostředky
v rámci dotačních programů, které jsou vyhlašovány v průběhu roku. S jistotou však dnes již víme, že pro letošní rok
nebude vyhlášen dotační titul na výstavbu kanalizace, která byla jako v předešlých letech prioritním cílem. Je to pro
obec velkým zklamáním, ale bez podpory státu nelze takto
nákladnou akci realizovat.

„Bezpečnost a zdraví“ jsou kladeny vždy na první místo, ať
se jedná o jakoukoliv instituci. Toto rčení však neplatí u některých podnikatelů, kteří umí zákony a jiná nařízení velmi dobře
ignorovat. Toto tvrzení je oprávněné jelikož ani stavební úřad
nemá asi tu pravomoc donutit majitele bývalého statku k provedení nutných zabezpečovacích prací svého objektu, který
svým stavem ohrožuje hřiště-dvorek mateřské školky. A jelikož
ani stavební úřad nedocílil nápravy, není jiná možnost obce,
než tyto práce provést na vlastní náklady, aby byly odstraněny
nedostatky plynoucí z požadavků jiné instituce, a to z hygieny,
která by v nejhorším případě mohla školku uzavřít.

Naše vděčná generace
Mnoho našich občanů poukazuje na nepořádek a vzhled
stávajících zastávek, kde naše mládež si neváží toho, co bylo
vybudováno. Je smutné, že tyto zastávky se mění ve veřejné
záchodky – viz. foto. Proto znovu apeluji na všechny občany, aby měli odvahu a nebáli se poukázat na osoby znečišťující tímto způsobem veřejná prostranství.

Přehled o počtu obyvatel v roce 2008
Počet obyvatel k 1.1.2008 ………. 399
Počet obyvatel k 31.12.2008 ……. 417
V roce 2008 se narodilo devět dětí, jeden občan zemřel,
devatenáct se přistěhovalo a devět se odstěhovalo. Celkem
k 1.1.2009 bylo v obci 341 dospělých a 76 dětí. Z celkového
počtu obyvatel je v obci 220 mužů a 197 žen.

Společenská kronika
Významné životní jubileum oslavili občané:
Leden
Kosecová Božena
Soukupová Gabriela
Krátký Josef
Havlíčková Alena
Litavec Pavel

60 let
76 let
89 let
61 let
79 let

Únor
Kolouchová Růžena
Podloucký Ladislav

85 let
62 let

Jubilantům přejeme ještě mnoho spokojených a šťastných let.
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Celodenní masopustní maratón v Boroticích
Iveta Hlobilová

Po více než dvaceti letech ovládlo
obec pravé masopustní veselí. V sobotu 21.února se bavili děti i dospělí.
Průvod v čele s farářem a ctihodnou sestrou za doprovodu harmonikáře „dědy Lebedy“ vyrazil na obchůzku již v devět hodin ráno. Kat, zajíc,
veverka s pojízdným barem, Marfušky,
maximyšák, indiáni, mušketýr, vodník, kouzelník, cikánka, hasič, klaun,
mumie a další maškary měly napilno.
Od 14 hodin totiž sál hospody
zaplnily děti, které měly tradiční karneval. Rodiče, kteří byli v dopoledním průvodu masek, na něm nechtěli
samozřejmě chybět.
Navštívit všechna stavení v tak
krátkém čase nebylo vůbec jednoduché. Zvlášť když po cestě čekalo snad
v každém domě výborné pohoštění.
Po náročném, ale o to veselejším
dopoledni následovala večerní masopustní smršť v sále zdejší hospody.

Ta praskala doslova ve švech. Téměř
tři desítky masek soutěžily o přízeň
přítomných. Cenu za první místo
si odnesla veselá zdravotní sestřička Ivanka Píchalová a v první pětce
se umístil i její kolega doktor Evžen
Nepíchal. Zabodoval i „kissák“, hrabě
Dracula, kostlivec a Marfuška. Další
pětice si odnesla domů ceny útěchy –
originální trička SBH - Sboru borotických hospodyněk, který se ujal organizace celého masopustu pořádaného
Obecním úřadem.
Tato parta borotických žen a dívek
se postarala také o půlnoční překvapení, kterým bylo jejich odvážné taneční číslo, na konci kterého dokonce
odhalily své spodní prádlo. Krátkému
vystoupení ovšem předcházely dlouhé
přípravy.
Jejich součástí byl totiž nejen pravidelný trénink, ale také vlastnoruční
šití kostýmů. Podrobnosti je možné

se dozvědět na www.borotickehospodynky.cz.
Chybět nemohl ani tradiční masopustní rituál – pohřeb basy. Smuteční
průvod vedl samozřejmě pan farář
a jeho pravou rukou byla ctihodná
sestra Bernadeta. Máry s nebožkou
nesli místní hasiči a dojemné scény
předváděly pozůstalé hospodyňky.
Pohřbem basy ale zábava nekončila – naopak. Hudebníci z Dua Giuseppe hráli na přání až do nedělní
čtvrté hodiny ranní.
Na závěr je nutné poděkovat všem
Borotičákům, kteří ochotně pomáhali při obnovení masopustní tradice
v obci. Díky patří zdejšímu Obecnímu úřadu, Vinným sklepům Lechovice, Jatkám Borotice, dále pak všem, co
věnovali ceny do tomboly a také paní
Anně Frlausové a paní Alžbětě Povolné za napečení vynikajících masopustních koláčků.

další foto na str. 20
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Dětský maškarní karneval v Boroticích
Romana Lesová

V sobotu 21.února proběhl i v Boroticích maškarní karneval v sálu pohostinství „U Kudličků“. Zavítalo sem
kromě ostatních i kolem 50 dětí převlečených za hezké a originální masky
a opravdu k nepoznání - vedle krásných princezen, kouzelníků, berušek,
šašků, vodníků a čarodějnic nechyběli
ani draci, medvídkové, spidermanové,
ninjové i gymnastka. Jelikož karneval
byl součástí celého sobotního progra-
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mu Masopustu v Boroticích, tak nebylo
možno přehlédnout v tančícím davu
vyčnívající masky dospělých. Soutěžilo
se, tančilo, odměňovalo sladkými cenami... balonky se vznášely nad celým
sálem. Náhodně vylosované masky si
ještě domů odnášely krásné dorty sluníček, panenek, ježků a myšek.
Děkuji panu Kudličkovi za poskytnutí sálu, OÚ Borotice za finanční částku na zakoupení sladkostí na odměny
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soutěžícím, paní Krátké za krásné dorty a maminkám za pomoc při přípravě karnevalu. Už se těšíme na příští
rok.........
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Schůze obecního zastupitelstva (18.12.08)

Mikulášská besídka

Jaroslav Vitouch, starosta obce

Dne 13.12.2008 Obecní úřad pořádal Mikulášskou besídku pro děti předškolního a školního věku do 15-ti let. Děti sami zpívaly koledy a písničky, ale
také se pro ně nachystalo představení pohádky O červené Karkulce tak trochu
jinak, které pro ně zinscenovali sourozenci Kotasovi a V. Vitouch. Každému
z dětí Mikuláš, doprovázený čertem a andělem za zarecitování básničky či zazpívání písničky nadělil balíček plný sladkostí. Besídku si děti zakončily diskotékou, kterou si prodloužily až do podvečerních hodin.

Usnesení: ZO schvaluje:
- rozpočtové opatření č. 4/2008
- rozpočtové provizorium na rok 2009
- žádost p. Jana Zvonka
- nájemné plynového zařízení
- plná moc pro místostarostku

Jaroslav Vitouch

Přání

Pozvánka
Obecní úřad si srdečně dovoluje pozvat naše dříve narozené spoluobčany na
jejich setkání. Posezení s dobrým pitím a programem se bude konat
4. dubna v Kulturním domě. Těšíme se na hojnou účast a spousty krásných
vzpomínek.
1/2009
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Životního jubilea 85 let se dožívá
24. dubna 2009
Květoslava Zvonková.
Hodně zdraví a štěstí do dalších let
přeje obecní úřad.
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Silvestr
ViP

Obecní úřad s SDH Pravice uspořádal silvestrovné pobavení pro
všechny občany, kterých i přes nevelkou účast stal příjemným společným
rozloučením se starým a přivítáním
se s novým rokem 2009. Jistě dají

všichni za pravdu, že o bavení nouze
nebyla, všichni se dohromady bavili,
tancovali a popíjeli. Tak si myslím, že
šlo o krásné a vřelé přivítání nastávajícího roku. Nesmíme zapomenout
na velkolepý ohňostroj, který trval

přes 7 min. a svými barvami a tvary
nádherně prosvětloval první minuty
nového roku na obloze. Doufám, že
se společně opět při této příležitosti
sejdeme.

Pozvánka na Tradiční táborák v Pravicích
Už takhle v předstihu si vás dovolujeme upozornit na Tradičné pálení čarodějnic u nás v obci. Chtěl bych také tímto
požádat o zapojení do stavby vatry, zejména těch občanů, kteří mají sílu a chuť pomáhat a tuto tradici zachovat i pro další
generace.

Tříkrálová sbírka
místostarostka obce

V naší obci proběhla 4. ledna sbírka Tří králů. Končící období Vánoc
a jejich adventu zvěstoval příchod tří
králů, kteří jako ve zbytku obcí v celé
republice chodili s pokladničkou, do

22

které jste vy naší občané přispívali
na charitu, hendikepované či jinak
postižené děti. V naší obci se podařilo na tyto účely vybrat 5.080,- Kč,
za které vám prostřednictvím tohoto

Noviny NIVA

listu děkujeme a zaručeně neméně
děkují ti, kterým tyto peníze pomáhají k lepšímu žití vzhledem k jejich
osudu.
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Maškarní ples
ViP

Tak jako každým rokem se i letos u nás v obci uspořádal již 13. Maškarní ples s dnes již
tradičním pohřbíváním basy a bohatou tombolou. Na plese se opět seběhlo spoustu krásných masek, tak bylo obtížné mezi nimi vybrat vítěze. Hlasování bylo na přítomných, každý
mohl vybrat své strašidlo či masku. Vítězi se stali dvě obrovské gorily. Jim i dalším maskám, medvědům na kole, mnichům, indiánkám, čarodějům, kovbojovi s koněm, zajíčkovi
s vlkem, smrťákovi, Pipi s atentátníkem a dalším krásným maskám patří obdiv a dík za
bavení celého sálu. Myslím, že můžeme tímto poděkovat SDH Pravice za připravení a uskutečnění tohoto plesu a všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly.

1/2009
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Turnaj v kuželkách

Turnaj v halové kopané

ViP

ViP

SDH Pravice je součástí Zimní ligy
okrsku č. 19. Do prvního turnaje mezi
družstvy byly vybrány kuželky v obci
Šanov 17. ledna, které pořádalo místní SDH. Našemu mužstvu, ve složení
Zvonek Jan, Dusík Jiří, Kudla Jiří, Dolník Přemysl, Vladimír Vitouch, Szabo Jan a Švejdík Lukáš,
se podařilo i bez tréninku vybojovat krásné 4. místo. Za
sebou nechali zkušená a před nimi dokonale připravená
družstva. Turnaj tradičně vyhráli šanovští hasiči.

Dne 24.1.2009 pořádalo SDH Břežany turnaj v kopané.
I zde se naše mužstvo, ve složení: Jiří Dusík, Jan Zvonek,
Jan Szabó, Jiří Kudla, Vladimír Vitouch, Lubomír Forman,
Lukáš Švejdík, předvedlo jako výborný soupeř pro ostatní
týmy. Snad jen o lapačku více štěstí a mohli jsme se radovat
z prvního místa. Na konec po jedné nevydařené hře, kdy
nám vítězství uniklo o chloupek a jedné remíze jsme skončili na krásném bronzovém 3. místě. I zde se podařilo zvítězit domácímu týmu. Snad se nám podaří ukázat to všem
u nás na turnaji v šipkách.

Břežany

Břežany

Břežany

Břežany

Břežany

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

Zastupitelstvo obce Břežany se sešlo
na svém jednání dne 22. ledna 2009
a projednalo s ředitelem příspěvkové
organizace Zámek Břežany možnost
opravy komunikace zámku. Dále jsme se
zabývali přípravou rozpočtu na rok 2009,
opravou budovy základní školy 174, na
kterou jsme dostali dotaci z ministerstva
financí ve výši 4 500 000,00 Kč. Starosta obce předložil hospodaření obce za
rok 2008. Jednali jsme o příspěvku
pro spolky a organizace na pořádání společenských akcí – plesy a dále
jsme se zabývali přípravou zasedání
dne 12. 2. 2009. Zastupitelstvo obce
schválilo odměnu starostovi obce ve
výši 20 000,00 Kč za práci v roce 2008.
Na zasedání zastupitelstva obce dne
12. února 2009 jsme byli seznámeni
se zprávou o inventarizaci majetku za
rok 2008. zastupitelstvo obce schválilo

rozpočet na rok 2009 podle paragrafů
dle předloženého návrhu – příjmy ve
výši 10 517 400,00 Kč, výdaje ve výši
10 555 400,00 Kč v financování ve výši
38 000,00 Kč, tudíž je rozpočet vyrovnaný. Oproti návrhu, který dostali naši
občané, jsou nižší příjmy, a to sdílené
dané o 118 tisíc korun a úhrada nákladů za žáky o 20 tisíc korun, stejně tak
se snížili i výdaje na místní komunikace. V letošním roce jsme dostali ze
státního rozpočtu dotaci 4 500 000 na
opravu budovy školy, zatím se připravuje projekt pro stavební povolení, se
zahájením opravy počítáme v měsíci
květnu, proto zastupitelstvo schválilo smlouvu o dílo na zpracování
projektové dokumentace s ing. Jiřím
Ščudlou. Dále jsme schválili smlouvy o dílo s firmou Vodohospodářská
technologie Brno, s.r.o. na zpracování

projektové dokumentace na výstavbu vodojemu a zprovoznění nového
vrtu. Zastupitelstvo obce dále schválilo prodej pozemku p.č. st. 16, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva
věcného břemene a smlouvu připojení
k distribuční soustavě s firmou E.ON,
dále pak návrh zadání územního plánu
Břežany. Tento návrh zadání je vyvěšen
na úřední tabuli obce i na www stránkách, do 3. března je možno se k němu
vyjádřit případně doplnit. Pak bude
zpracován návrh územního plánu
a opět veřejně projednáván. Zastupitelstvo obce rozhodlo ukončit členství
v Dobrovolném svazku znojemských
vinařských obcí Daníž. Zastupitelstvo také rozhodlo o přijetí 5 pracovníků na VPP. Byla podána informace
o sanaci sklepů, sklepy jsou zasypány,
bude dokončena úprava terénu.

Hospodaření obce v roce 2008
Josef Rebenda, starosta obce

V roce 2008 hospodařila obec s
celkovými příjmy 15 716 614,16 Kč,
výdaji 16 013 545,52 Kč a financováním
296 931,36 Kč. K 31. prosinci jsme měli
zůstatek na účtu 990 110,59 Kč. Dluhová služba činila 12 %, což je velmi
dobrý výsledek a splňujeme kritéria zadluženosti ministerstva financí. Splácíme jeden dlouhodobý úvěr
v bance, který byl využit na ČOV a I.
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etapu kanalizace, a na letošní rok nám
zbývá poslední splátky půjčky ministerstva financí na vodovod ve výši
352 400,00 Kč. Ač se to zdá neuvěřitelné, letos to bude již 10 let, co byl
dokončen vodovod, a v březnu to
bude 7 let, kdy byla dokončena ČOV
a I. etapa kanalizace. Jak ten čas letí.
Protože zase připravujeme pro každou
domácnost zprávy OÚ i s hospodaře-
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ním za loňský rok, uvedu jen několik
zajímavých čísel. Z celkových výdajů
obec dala 42 % na investice, tj. pořízení nového hmotného majetku nebo
rekonstrukci již stávajícího a 10% na
opravy našeho majetku. Dokončili jsme II. etapu kanalizace – 3 387
tisíc korun a 22 kanalizačních přípojek. Dále jsme zrekonstruovali WC
pokračování na str. 26
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Božice

Borotice

Břežany

pokračování ze str. 25
v Mateřské škole za 400 tisíc a byly provedeny další opravy ve školních budovách. V části obce bylo zrekonstruováno veřejné osvětlení a rozhlas – celkem
za 273 tisíc korun, vybudováno 162
metrů chodníků ze zámkové dlažby
(233 m2) za 163 tisíc Kč, tj. 700 Kč za
1 m2 chodníku, vodovodní přípojky
v uličce za bývalou poštou, nájezdy
u paneláků, byla provedena část sanace
sklepů za 563 tisíc korun. Dokončena
bude v letošním roce. A také byla zrekonstruována místní komunikace od
obecního úřadu k tělocvičně o délce

Čejkovice

Mackovice

485 m (2 626 m2) za 2 148 515 Kč. Polovina byla financována z peněz na II. etapu
kanalizace, 2. polovina z obecních prostředků. Pokud si spočítáme náklady na
1 m2, tak činí 818 Kč. A ještě několik čísel, které se týkají této komunikace: bylo
dovezeno 708 tun kameniva, dále bylo
usazeno 970 ks obrubníků, 260 ks žlábků a 1680 ks přídlažby, tj. celkem 142
tun materiálu, dále bylo použito 104 m3
betonu, tj. asi 180 tun. Byl položen asfaltový koberec ve dvou vrstvách o celkové tloušťce 9,6 cm. V letošním roce
se musí upravit ještě terén kolem cesty
a položit chodník, aby mohla být celá

Pravice

Velký Karlov

stavba zkolaudována. Rekonstrukce místní komunikace byla zahájena
6. října a dokončena asfaltovým kobercem 28. listopadu. Kromě asfaltového
koberce, který provedla firma Alpine cz, vše ostatní prováděli pracovníci
Břežanského vodovodu, pracovníci na
VPP a 2 pracovníci živnostenský list,
plus doprava. Proto je také cena celé
stavby tak nízká. Všem jim patří poděkování za dobrou práci. Věřím, že se
nám letos na jaře podaří celou rekonstrukci dokončit a stavbu zkolaudovat,
a že budeme pokračovat s rekonstrukcí
dalších místních komunikací.

Větrné elektrárny v roce 2008
Josef Rebenda, starosta obce

V loňském roce opět dobře foukal vítr a větrný park v Břežanech vyrobil 5 611 812 kWh elektrické energie, té nejčistší.
Nejvíce foukalo v měsíci listopadu, kdy bylo vyrobeno 699 194 kWh a v měsíci prosinci – 650 894 kWh elektrické energie.
Dále bylo dodáno do sítě ještě 146 502 kWh jalové energie a větrné elektrárny spotřebovaly 46 269 kWh elektrické energie.
Škoda jen, že zatím vázne příprava větrného parku v Mackovicích na majetkoprávních vztazích, případná obecní větrná
elektrárna by byla určitě přínosem pro obecní finance.

Sanace sklepů

1/2009
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Hřbitov
Letos to bude již 17 let, kdy jsme opravili náš hřbitov. A díky dobré
práci žen na VPP i ostatních spoluobčanů, vypadá pořád pěkně.

Zamyšlení nad Slovem
Jan Marinč, Břežany

Vážení čtenáři,
uběhl již nějaký čas od vánočních svátků, kdy jsme si připomínali narození
Ježíše Krista. A už se nám přiblížil druhý křesťanský svátek, Velikonoce. Tak je
dobré, když se zamyslíme nad tím, proč
Ježíš Kristus přišel na tuto zem a stal se
člověkem. Co tím přinesl nám lidem. To,
že byl a žil na této zemi, dnes již doufám
uznává každý přemýšlející člověk, který
není zatížen nějakou ideou a nepřipustí
nic jiného. To, že to nebyla ani náhoda
a ani to nebylo samo sebou. Chci se
s Vámi podělit o hlubší poznání z Božího slova, které nám podává ucelenější
zprávu o Ježíši Kristu. Je to Slovo od
Boha, Slovo plné pravdy a hodné důvěry. Takže nyní v kostce, co nám říká
o Ježíši Kristu, který je nám dán jako
dar a představitel Božího poselství.
Dají mu jméno Imanuel…, Bůh
s námi (Mt 1,23). Bůh nám dal poznat
světlo své slávy ve tváři Kristově (2K
4,6). Ježíš Kristus byl od věčnosti jedno
s Otcem, byl ztělesněním Boží velikosti a vznešenosti. Přišel na svět proto,
aby nám zjevil Boží slávu, aby na zem
zatemněnou hříchem přinesl světlo
Boží lásky, aby byl „Bohem s námi“.

26

Svým životem na zemi měl Ježíš představit Boha lidem i andělům. Byl Božím
Slovem, vyjádřením Božího myšlení.
V modlitbě za učedníky řekl: „Zjevil jsem
tvé jméno lidem“, plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný,
aby v nich byla láska, kterou máš ke mně,
a já abych byl v nich (J 17,6. Ex 34,6). Náš
malý svět je učebnicí vesmíru. Ukáže se,
že sláva, která vyzařuje z Ježíšovy tváře,
je slávou obětavé lásky. Ve světle Golgoty
všichni pochopíme, že zákon lásky, která zapírá sama sebe, je zákonem života
na zemi i na nebi. V tichém a pokorném
Kristu se zjevil Bůh.
Kristu rozprostřel nebesa a položil
základy země a stvořil vše živé na zemi
a přírodu. Jeho ruka rozmístila světy ve
vesmíru, upevnil svou mocí hory i moře.
Na všechno na zemi, ve vzduchu i na
nebi zapsal poselství Otcovy lásky.
Hřích sice narušil dokonalé Boží dílo,
ale stále v něm zůstává poselství lásky.
Nic – kromě sobeckého lidského srdce
– nežije samo pro sebe. Každé stvoření
má svůj účel a přináší svůj užitek. Rostliny uvolňují látky nezbytné pro život lidí
a zvířat. Lidé a zvířata zase napomáhají
životu rostlin. Květiny kolem sebe šíří
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vůni a dávají světu krásu. Slunce vysílá
své paprsky do tisíců světů. Moře, zdroj
vody všech pramenů a zřídel, přijímá
vodní toky z celé země. Bere však proto,
aby mohlo dávat. Voda, která se z něho
vypařuje, padá jako déšť na zem a svlažuje ji, aby mohla plodit. Bůh tiše a trpělivě působí na lidská srdce, aby je přivedl
k co nejužšímu společenství s Kristem.
Bůh je podstatou lásky, která je nevystižitelná, jak píše Jan v evangeliu 3,16
– Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho
věří, nezahynul, ale měl život věčný.
1. Jan. 4,8 …Bůh láska je.
Tady je jenom jedno východisko,
buď přijmout nebo odmítnout. To se
pak projeví ve způsobu života. Bůh
se nedá matematicky ani fyzikálně
dokázat. Stačí se pořádně rozhlédnout
kolem sebe. Prostě On je, ať se nám
to líbí nebo ne. Ale Bohu není lhostejné, jak to s námi dopadne. Dokázal
to a dokazuje stále ve svém Synu Ježíši
Kristu. Takže záleží na každém z nás,
jaký postoj k němu zaujmeme. Dává
nám svobodnou vůli. VYBER SI. On
nás má stále rád i s našimi nedokonalými a špatnými sklony. Řím. 8, 37-38.
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DĚTI DĚTEM udělaly radost hned dvakrát
Pavla Nováková

V rámci hudebního a divadelního vystoupení žáků ZŠ JUDr. Josefa
Mareše, proběhlo slavnostní předání
finančního daru v hodnotě 10. 000,korun, který předali členové Rotary Clubu Znojmo všem obyvatelům
Zámku Břežany p.o. Celé vystoupení
zahájili žáci ZŠ hrou na flétny, následovalo divadelní představení s veselým
námětem, které nám předvedly menší
děti školy.
Jedná se o výtěžek z benefičního
koncertu, který uspořádali již zmíněný
Rotary Club ve spolupráci se ZŠ JUDr.
Josefa Mareše a MŠ Znojmo v projektu
„Děti dětem „.
Koncert se uskutečnil v období adventu 12. 12. 2008 v kostele sv.
Mikuláše ve Znojmě.

Celá částka bude věnována na
zakoupení speciálně upraveného chodítka, které usnadní hůře pohyblivým

klientům snadnější přesun v prostoru.
Moc děkujeme těm, kteří na nás myslí.

Advent a Vánoce na Zámku
Eva Vašinová

Řekne-li se slovo Vánoce, většina
z nás si vybaví krásně ozdobený stromek, hromadu dárků, napečené cukroví, které nádherně provoní celý náš
dům ale také pokoj, klid, radost a lásku.
A na Zámku v Břežanech tomu není
jinak. Naši klienti ovšem ví, že na takové
Vánoce je třeba důkladná příprava, na
kterou ovšem máme v adventu spoustu
času, takže stihneme každoročně uspořádat ještě některé další akce.
Také letos si naši klienti obohatili
předvánoční dobu spoustou nezapomenutelných zážitků, mezi které patřilo-Rozsvícení adventního stromu, které
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proběhlo 1.neděli adventní na nádvoří
našeho Zámku. Všichni si zde mohli poslechnout krátký vánoční příběh
a zahřát se trochou teplého punče.
Hned na to se náš Domov, jako již
tradiční pořadatel, zúčastnil již 10.ročníku Mikulášského turnaje ve stolním
tenise, na který bylo pozváno celkem
10 Domovů z celé Moravy. Všichni
hráči bojovali statečně až do poslední
minuty a jako třešnička na dortu byla
na závěr návštěva sv. Mikuláše, který
ovšem letos nepřišel sám, ale v doprovodu čerta, 3 čertic a krásného anděla.
Avšak na turnaj do místní tělocvič-
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ny se všichni klienti (zvláště ti imobilní) nedostali, proto přišel sv. Mikuláš ještě za nimi a uspořádal 5.12.
v zámecké kapli Mikulášskou nadílku.
Předvánoční čas je pro naše klienty také dobou zkoušek a pilného
tréninku vánočního představení, se
kterým každoročně vystupují ve znojemském divadle. Letos ve Znojmě
zahráli krásný příběh „Vánoční šašek“,
po jehož skončení nastal velký aplaus
a z očí mnohých diváků byl patrný úžas
nad výbornými výkony našich herců.
O den později vystoupení zopakopokračování na str. 28
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pokračování ze str. 27
vali v zámecké kapli pro zaměstnance Zámku, rodiče, sponzory, přátele
a kamarády.
A protože po besídce někteří klienti odjíždí domů na Vánoce, uspořádali
jsme pro ně diskotéku na rozloučenou.
A konečně nastal den, na který se
všichni tak moc těšili, a sice 24. prosinec – čili Štědrý den.
Některé ochotné vychovatelky
uspořádaly pro naše klienty již tradiční koledování a všichni se radovali z překrásných dárečků a z příjemné
Vánoční pohody. K bezvadné sváteční
atmosféře také přispěla krásná vánoční
výzdoba, která svým kouzlem protkala
téměř celý interiér Domova.
Také konec starého roku oslavili
všichni obyvatelé Zámku s nadšením
a Nový rok každý z nich přivítal sledováním velkolepého půlnočního
ohňostroje.
Hned 6 dní po oslavě Silvestra přišli na Zámek 3 králové, kteří za doprovodu kytar zazpívali na všech pokojích Domova několik písní a vnesli do
Zámku příjemnou atmosféru.
Jak už to bývá, vše má svůj začátek
i konec a výjimkou nejsou ani Vánoce. Pěknou tečkou za letošní vánoční
dobou byl Koncert „Píšťaliček“ ZUŠ
Božice a vystoupení pěveckého sboru
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z Božic, na které se prý můžeme těšit
i příští rok.
Co k tomu dodat? Snad jen to, že
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takový klid, radost a pohodu bychom
si přáli prožívat nejen o Vánocích, ale
po celý rok.
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Z jednání OZ
Ing. Bronislav Prudký, starosta obce

Zastupitelstvo obce se sešlo k zasedání ve dnech 29.12.2008 a 6. 2.2009.
Mimo jiné zastupitelé schválili návrh
dodatku smlouvy svozové společnosti komunálního odpadu na rok 2009.
Přestože ze strany spol. dochází k nárůstu cen, poplatek za svoz KO se pro
letošní rok pro občany nemění. Celé
zvýšení nákladů na svoz KO bude hrazeno z prostředků obce.
Rovněž jsme v závěru loňského
roku schválili rozpočtové provizorium na základě jehož obec hospodaří
v počátku roku 2009. Dále jsme učinili nezbytné kroky v přípravě podání

žádosti z operačního programu životní prostředí na rozšíření a modernizaci centrální kotelny a přípojek tepla
(schválení smlouvy na vypracování
en. auditu, výzvu k podání nabídek na
zpracování projektové dokumentace
technologie stavby). V letošním roce
jsme pak z podaných nabídek vybrali
zhotovitele s nejnižší cenou spol. Tenza Brno a.s., rovněž jsme na únorovém
zasedání schválili zhotovitele PD stavební části úprav kotelny a zpracovatele žádosti (spol. Znojmoinvesta s.r.o.).
V neposlední řadě jsme na letošním prvním zasedání schválili podá-

ní žádosti o dotace z PRV na rekonstrukci topení v budově MŠ a OÚ, dále
žádost o dotaci na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci části kanalizace a dotaci na zřízení
pracoviště v rámci integrovaného operačního programu „R-Government
v obcích – Czech POINT“.
V závěru jsme pak rozhodli o přidělení uvolněného bytu a projednali žádosti
občanských sdružení bezplatné zapůjčení sálu KD a finanční dotace na činnost.
Co se týká poskytování fin. prostředků,
rozhodlo zastupitelstvo nejprve zpracovat směrnici o jejich poskytování.

Přehled o počtu a pohybu obyvatel
Velkého Karlova v roce 2008

Sbor dobrovolných hasičů
Bronislav Prudký

Do dnešního dne se do řad sboru přihlásili prozatím dva
členové, kterým tímto děkuji za jejich odvahu a hlavně ochotu a obracím se opakovaně na Vás, kteří tuto možnost byť
jen zvažujete, aby jste přišli a pomohli založit tuto potřebnou
prospěšnou organizaci. Čím více nás bude, tím lépe!

Tříkrálová sbírka
Bronislav Prudký

V počátku roku proběhla i v naší obci humanitární sbírka
pořádaná Oblastní charitou Znojmo. Podle jejího sdělení se
na Znojemsku vybralo 1 356 833,50 Kč přičemž v naší obci
bylo vybráno 6 420Kč, za což patří dík hlavně organizátorkám
paní Valachovičové a paní Rygrové. Prostředky pak budou
použity na charitativní projekty a humanitární pomoc.

- šp -

Počet obyvatel 1.1.2008 427 + 8 cizích st. příslušníků
CELKEM 435
narození
6 dětí
zemřelo
3 dospělí
přihlášeni k trvalému pobytu 16 dospělých + 1 dítě
odhlášeni z trvalého pobytu 10 dospělých
z toho 182 mužů,
203 žen,
60 dětí do 16 let věku
stav obyvatel k 31.12.2008 437 + 8 cizích st. příslušníků
obyvatel

CELKEM 445

O zapomínání - fejeton
-tp-

Určitě nejsem sama, kdo čas od
času zapomene, co měl vlastně na
jazyku. Zbytek z oběda nebo snad
nějaké důležité sdělení? Naše lidské
zapomínání velmi ztěžuje život. Říkáte si: „Musím udělat něco s tou mojí
pamětí a najednou zapomenete, na co
jste mysleli!“ Není to k vzteku?
Začnete krásný letní den tím, že si
zapomenete nastavit budík. To ještě
není takový problém, vždyť auto je v
garáži a táta bude taky vstávat, tak vás
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do školy vezme on. Po zbrklém pobíhání po domě a hledání zapomenutého kartáčku na zuby se prostě bez
čištění zubů musíte obejít a spokojit se
s pouhým balíčkem žvýkaček. Zapomenutí klíčů od domu v lednici je tragédie, ale větší problém nastává, když
v autě, cestou do školy zpozorujete,
že jste si zapomněla převléct kalhoty
od pyžama. Ukázat se mezi bandou
pubertálních spolužáků v kraťáskách
s medvídky není žádný med, ale není
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čas se vrátit a svou chybu napravit. Po
vybalení věcí na hodinu matematiky vám hrůzou stávají vlasy na hlavě.
Horko těžko sesmolený domácí úkol
na nepochopitelnou látku leží doma
zapomenutý na stole a s ním i vaše
vědomosti matematiky. Celá ve stresu
se dobelháte, na přání učitele, k tabuli a samozřejmě mu tam zapomenete
předvést své, jindy bravurní, znalosti.
Pětka je zasloužená. Na obědě zjistíte,
pokračování na str. 30
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pokračování ze str. 29
že jste si ho zapomněla přihlásit a čeká
vás celý den s prázdným žaludkem,
protože i vaše sklerotická matka zapomněla nakoupit a uvařit. Snad to do

Čejkovice
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rána přežijete. Na noc si zapomenete
k posteli dát láhev vody, bez které umíráte nejen hlady, ale i žízní.
Já, studentka, od které by možná
mnoho lidí čekalo něco víc, jsem na

Pravice

Velký Karlov

zapomínání hrozná. Ale jsem ráda, že
jsem ještě nikde nezapomněla například nohu nebo ruku, protože bez té
bych se asi těžko obešla.

Krásný den! A opět jsou tu Vaše mažoretky
Vaše mažoretky

Dne 24. 1. 2009 byly mažoretky
požádány o vystoupení na obecním
plese v Hodonicích. Toto vystoupení se
skládalo ze dvou sestav. Jedno se konalo ve 20:00 hod a druhé ve 22:00 hod.
Obě předvedené sestavy se moc líbily.

Za snahu a svou píli byly mažoretky
odměněny krásným potleskem a obdivem nad tím, co dokážou. I nadále pilně nacvičují a trénují nové sestavy.
Naše řady rozšířily i nová děvčata
a moc nás to potěšilo. Pro ta děvčata, co

ještě stále váhají nebo se i stydí, máme
vzkaz. „Přijďte mezi nás!“ Vždy v pondělí
a ve čtvrtek od 16:00 do 18:00 hod. Moc
rády Vás přivítáme a kdo ví? Třeba i z Vás
se jednou stane ta krásná mažoretka. Stačí málo. Přijít a mít chuť se to naučit.

Porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva
- šp -

Často se jistě setkáváte s otázkou
„kolik jsi protopil za zimu“ apod. Těžko
se porovnávají dva různé byty a domy,
i když budou přibližně stejně velké.
Každý z nás máme jiné požadavky na
teplo v různých obdobích a místnostech
domu apod. Co se však porovnat dá
poměrně snadno jsou různé druhy topného média při zachování stejné potře-

by tepla na vytopení daného objektu.
Protože se ještě i dnes setkáváme
s názorem, že vytápění domů z centrální kotelny je drahé ve srovnání s topením uhlím, nebo plynem, v níže uvedené tabulce si proto sami snadno můžete
toto ověřit a porovnat. Metodika výpočtu je převzata z internetového portálu
TZB-info (http://vytapeni.tzb-info.cz).

V mém zadání je uvedena spotřeba tepla v RD na V. Karlově (přízemní RD
3+1 s přistavěnou verandou, cca 78 m2
podlahové plochy), vytápěný z centrální kotelny rozvodem teplé vody do
domovního výměníku tepla, s vlastním
měření odběru tepla. Roční spotřeba
tepla 45,53 GJ. Stejně tak si tam, ale
můžete dosadit hodnoty vašeho domu.

Druh paliva
(výhĜevnost)

cena
paliva
Kþ /

spalovací zaĜízení
prĤmČr. úþinnost

DĜevo 14,6 MJ/kg

100 /q

krbová kamna 50 % 6 237 kg

Centrál. zás. teplem
V.K.
HnČdé uhlí 18 MJ/kg
Brikety
ýerné uhlí
Zemní plyn 37,82
MJ/m³

320 /GJ +
55 /mČsíc
350 /q
370 /q
570 /q
12,72 /m³+
217,5
/mČsíc

VýmČník tepla
100 %
kotel na uhlí 55 %
kotel na uhlí 55 %
kotel na uhlí 55 %
kotel bČžný 85 %

3 584 kg
1502 m

ElektĜina akumulace

s akumul. nádrží
93 %

ElektĜina pĜímotopy

pĜímotopné panely
98%
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spotĜ.
paliv
za rok

náklady rozdíl Kþ
CZT :
Kþ /
ostatní
rok
palivo
6237
- 8 993

45,53 GJ

15230

0

4 599 kg

16096
17016
20427
21728

+ 866
+ 1 786
+ 5 197
+ 6 498

13599
KW

31556

+ 16 326

12905
KW

37729

+ 22 499
1/2009
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Graf nákladĤ vytápČní v Kþ u jednotlivých druhĤ paliv.

El.pĜímot.
El.akumul.
Zemní plyn
ýerné uhlí
Brikety
HnČdé uhlí
CZT
DĜevo
0

5000

Platné ceny plynu a elektrické energie jsou od 1.1.2009, současná cena
uhlí, ověřena u dodavatelů v okolí,
nezahrnuje však náklady na dopravu..
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že
vytápění dřevem je jeden z nejlevnějších způsobů, přesto může být značně rozdílný a závisí na druhu, kvalitě,
vlhkosti dřeva a rovněž v jakém kotli je
spalováno ve vztahu k účinnosti.
Je třeba podotknout, že předcházející výpočty porovnávají výrobu tepla

10000

15000

20000

25000

jen podle využití výhřevnosti paliva
a účinnosti spalovacího zařízení. K
výše uvedeným nákladům při individuálním topení musíme připočítat
podíl nákladů na amortizaci popřípadě
pořízení kotle, náklady dovoz paliva,
skladování, u dřeva i jeho úpravy (pořezání, rozštípání), náklady na kominické práce apod. V úvahu je nutno vzít
i bezpečnost, hygienu v domě a komfort bydlení při různých typech vytápění. Nezanedbatelné jsou i u topení

30000

35000

40000

tuhými palivy požadavky na skladovací prostory a samotnou kotelnu.
Pokud tedy budeme porovnávat do
jisté míry srovnatelné způsoby vytápění: plyn, el. en. a CZT s ohledem na
srovnatelný komfort vychází dodávka
tepla z CZT jednoznačně nejlevněji.
Dokonce je CZT prokazatelně levnější než topení všemi druhy uhlí, briket
a koksu. Dráž vychází pouze než topení dřevem, zde se však nedá srovnat
komfort topení a bydlení.

Dešťové srážky
- šp -

p

DešĢové srážky mm (mČsíþní) v letech 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,2007,2008
r/m

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

celk.za rok

2001

12

7,5

51

44,5

80

38,5

57

51,5

125

9

12

20

508

2002

2

10

38,5

58

17,5

123

71

184

75

75

56

22

732

2003

28

2

13

28

83

44

54

32

51

55

27

39

456

2004

59

33

71

27

46

161

40

27,5

52,5

57,5

35

13

623

2005

24

68,5

8

59

109

41

104

107

74

11

18,5

53

677

2006

36

36,5

88

62,5

65

120

6

159

6

15

15

14

623

2007

35

39

72

0

35

61

53,5

30,5

138

43

44

29

580

2008

23

12

36

30,5

46

42

71

51

45

21

29

30

437

V množství dešťových srážek jsou zahrnuty srážky sněhové v poměru 1 cm sněhu 0,7 mm deště + - 30 %.
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Přehled o teplotách 2006-2008
- šp -

2008

mČsíc
leden
únor
bĜezen
duben
kvČten
þerven
þervenec
srpen
záĜí
Ĝíjen
listopad
prosinec
roþní Ø
absolutní teplota
dne

nejnižší
-14,0
-10,8
-4,1
3,8
11,4
10,4
21,1
14,4
12,5
5,8
-0,9
-3,0

rok 2006
denní Ø
nejvyšší
3,2
3,7
14,2
18,1
19,6
28,5
28,2
23,8
22,5
19,6
12,5
10,4

Ø
nejnižší
-4,4
-5,2
-0,5
3,0
3,2
1,3
11,7
9,3
16,6
11,1
20,6
17,9
25,2
14,5
18,5
15,8
18,0
9,7
13,5
4,8
8,4
-1,5
4,4
-2,8

rok 2007
denní Ø
nejvyšší
11,5
9,0
12,1
19,5
26,1
26,8
29,5
25,3
18,6
16,7
12,7
9,7

Ø

11,3
-17,2
24.I.

35,2
20.VII.

nejnižší

5,4
5,6
7,9
13,7
18,1
22,0
22,5
21,8
14,2
10,1
4,1
2,0

-2,4
-3,4
1,5
5,7
10,0
17,8
16,0
14,4
8,1
6,4
0,5
-4,7

rok 2008
denní Ø
nejvyšší
11,4
11,4
12,2
18,3
26,1
28,7
27,5
26,8
24,8
17,9
15,7
8,3

12,3
-8,7
26.1.

35,0
16.7.

Ø
3,8
7,3
6,6
12,1
18,1
22,1
22,0
21,6
15,6
11,6
8,2
3,6
12,7

-4,7
29.12.

28,7
23.6.

Karlovská ekopohádka
-JČ-

Žil kdysi v obci Karlově chasník,
co chtěl škodit. Jen, co se přistěhoval, chalupu zabydlil a zřídil vlastní
chlév, co taky trochu smrděl, zjistil, že
jeden sedlák, co v širém okolí již léta
hospodaří, chlévy mnohem větší má,
a že taky víc smrdí. Sedlák ten hned se
stal chasníkovi trnem v oku a nemaje
jiných ušlechtilých zájmů, za koníčka
si zvolil sedlákův zmar a neprospěch.
Naoko v obavách o zdraví své a jeho
rodiny začal místní obcházeti a rebelii
proti sedlákovi vyvolávati.
„Co nám tu sousede, sedlák kazí
vzduch? V zlobě a zášti buď můj
druh!“
Dlouho tak rebeloval a čekal, že se
další přidají. Se zlou se však potázal.
Bylo mezi místními mnoho těch, kteří
u sedláka léta dobře sloužili, a přestože
ne vše, co sedlák v okolí vykonal, lidé
sborem schvalovali, zvyky a způsoby
chasníkovy se místním zajídaly.
„Proč jsi se tedy k nám do kraje stě-
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hoval, snad aby sis stále a na něco stěžoval?
Když žena Tvá i děti již léta předtím
churavy byly, proč šel si sem a ne tam,
kde by lépe žili?
Proč má se obec naše řídit Tvojí
potřebou? Ty udělej si pořádek v hlavě
své i pod sebou!“
Vrtěli hlavou místní lidé, družiti s ním se odmítali, i na pár štulců
do chasníkovy hlavy došlo skrz jeho
úpornost, ale vše marné, chasník si
již svou zálibu vybral. Nešťastný však
přesto chasník byl, že spřízněných
duší neshledal, a proto se velmi zaradoval, když potkal dráteníka, co všude
byl a všechno viděl. Hned jej vyhledal
a o rady jej žádal. Dráteník, jež dříve
u sedláka sloužil a přitom jej jak loupežník okrádal, různé kejkle a obezličky znal a nebyl zrovna duše čistá, proto hned zacítil možný prospěch a tak
začal chasníkovi radit.
„Chceš, aby věci po Tvém byly?

Noviny NIVA

Jeden sám mnoho nezmění. V zákonech slabých jsou Tvé síly - ty založ
sobě sdružení. Název mu hledej květnatější, ať vypadá všem k prospěchu,
oblbneš vrchnost, lidi zdejší, pro mou
i Tvojí potěchu. Založ to sdružení, buď
tam sám, jen tak se vyhneš nástrahám.
Tys v zlosti úporný, však ducha mdlého,
nepřipusť druha prozřelého!“. Pro zdar
je nutně žádoucí, ať jsi sám sobě vedoucí! Slušnost se hanbou musí schovat, Ty
musíš o všem rozhodovat! Pro oko přiber svoji družku, vždyť máš tam místo
pro oba, ty piš a pruď, ona ať Ti brousí
tužku - a jste právnická osoba! Vrchnost
si pomyslí „v nich je síla - těm bude třeba vyhovět“ - v místech kde sedlák staví
sila, už zítra bodlák pustí květ!“
Jak řekl dráteník, tak se i stalo.
V té zemi platil v onen čas podivuhodný zákon, který chasníkovi umožňoval
založit si sdružení, družit se v něm sám
se sebou, nikoho z těch nemnohých,
pokračování na str. 33
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co za ten čas zájem o přijetí za člena projevili , aby práci sdružení lépe
poznali, nepřijmout a ani místním, co
se ptali, kdo se tam vlastně druží a co
dělají, nikdy neodpověděl a nabubřelostí tou si značné nelibosti u místních
vysloužil.
Chasník tedy založil sdružení, kterému do názvu i do pravidel ochranu přírody toho Karlova dal. Kdo
by však pomyslel, že sdružení bude
konat prospěšné počiny pro potěchu přírody a pro blaho obce, byl
by snad mozku ještě mdlejšího, než
onen chasník, byť je sama ta představa značně obtížná. Vždyť chasník
mnohokrát a přede všemi hlásal, že
sdružení je hlavně jeho štít pro prosazení vlastních potřeb. A jak říkal,
tak se i stalo. Měl chasník arciť času
na svou zálibu dosti, neb dětem ani
vlastnímu chlévu čas příliš nevěnoval
a ten mu chátral. Na radu dráteníka se
mu nejlepším společníkem stal papír,
na nějž mohl vypsat a kamkoliv poslat
všechnu svoji zášť a zlobu na sedláka
a jeho počínání. Zaštítěn sdružením,
chasník psal přípisy a litánie, lamentoval a hrozil, sám sebe přihlašoval ke
každému řízení, co u vrchnosti sedlák pro svůj i obecný rozvoj prováděl
a nejlepším společníkem se mu na
dlouhý čas staly námitka, nesouhlas
a stížnost. Přestože chasníkovy přípisy
plné chyb vpravdě hrubých, lží a zmatků byly, jež nepořádek v chasníkově
duši odrážely, bylo dle platných zákonů té země nutné, aby se jimi vrchnost
zabývala a v dlouhých lhůtách donekonečna ty stejné zmatky a lži řešila
a dráteník i chasník to dobře věděli
a proto kuli pikle a psali a psali.

Čejkovice

Mackovice

To se ví, že sedlák a jeho lidé se záhy
o chasníkově počínání dověděli. Nebylo
jim po mysli, že chasník po vsi mnohdy
nenávist a bludy roztrušuje, a proto chasníka pozvali, ať jasně řekne, co by rád.
I přišel chasník a vyslovil se tak, že z toho
šla všem hlava kolem. A že prý komáři ho z rybníka, co ještě nestojí štípati
budou a na to on i jeho žena citliví jsou,
a pak že zase žáby by u rybníka mohly
v noci kvákat, a tím ho rušit ve spaní,
když předtím ve dne larvy těch komárů, co ještě v rybníku nejsou, požíraly
ku prospěchu chasníka a nanovo, že
sdružení dá věcem klid a ke všemu svolení, když kuřata z těch stájí, co léta stojí,
hned přestanou prachem z křídel prášiti směrem k jeho stavení, neb veškeré
to počínání škodí mu natolik, že z toho
snad vážně zchuraví. A nemoc, kterou
má, musí být jistě převzácná, když tabáček mu zdraví nepoškodí, vše od sedláka
však chorobám se hodí.A různě svoje
přání měnil a vždycky zase nová měl
a sedlák i při nejlepší vůli mu ani rozuměti nemohl a pomoci nevěděl.
A tak vše, co za ta léta chasník a jeho
sdružení vykonalo, byla jen spousta
papíru, popsaného zlobou a nenávistí.
Kam se sedlák hnul, tam všude chasník
byl a všechno viděl a viděl mnohdy víc,
než co sedlák učinil. A vše, co slyšel
a viděl nebo chtěl vidět, hned na papír
způsobem, za nějž by se i žáček školy
speciální styděl napsal a vší vrchnosti
v té zemi posílal, hořekoval a lamentoval a na všech úřadech sedlákovi spílal. Jak volnou chvíli měl, nic nelenil
a věnuje se plně své zálibě, sedlákovi
škodil. I úřední vrchnost z toho všeho měla mnohdy hlavu v pýru, ale co
naplat, vyhovět mu musela, když sama
tak chabé zákony vydala, že i poslední

Pravice

Velký Karlov

kmán je podle nich hlava pomazaná,
i když zbla rozumu pobrala a myšlenku v ní darmo dohledat. Ve stájích
úředních našli se časem šimlové, kteří
zmateným slovům chasníka naslouchali a jeho litaniím raději vyhověli,
druhdy proto, aby klid a čas měli na
své úřední nicnedělání. A tak vrchnost
obesílala sedláka jednou inspekcí za
druhou, úřední lokajové jezdili sem
a tam a sedlák musel mnohdy splnit
i to, co ještě nikdo nikdy v té zemi před
ním splnit nemusel, aby hospodařit se
svým majetkem k obecnému rozvoji
mohl.
Kdo čeká, na šťastný konec pohádky, aby mohl klidně usnout, ten by měl
nyní pohádku odložit a začít počítat
beránky. Protože tak, jak je psáno výše,
šlo to v tom království bohužel stále
dál a dál stejně a jde to v něm vlastně až do dnešních časů a jestli všichni
neumřeli, tak tam stále žijí spokojeně
a s chasníkem v protivenství a škodě.
Poutník, co jde tím krajem a zeptá
se místních:
„Co je u Vás nového?“
uslyší odpověď:
„Nic“.
A je li to dobře nebo špatně, tím ať
se přebírá každý sám.
Nekončí arciť všechny pohádky stejně hezky, jako za časů krále
Havla, který hlásal, že pravda a láska
vždy zvítězí nad lží a nenávistí. Lež
a nenávist občas slaví vítězství, hlavně když mají za spojence lhostejnost
a nezájem ostatních uspořádat si věci
v obci po svém. A tak už to ve světě
chodí a nezbývá víc, než popřát všem,
co pohádku dočetli až sem, aby spali
a spali spánkem medovým a dlouho se
z něj neprobrali.

Solární park ve Velkém Karlově
O sluneční energiis Slunce
Slunce je nevyčerpatelným zdrojem
čisté energie. Funguje jako gigantický
termonukleární reaktor. V jeho jádru
probíhají nukleární fúze vodíku v hélium, při nichž se nepřetržitě uvolňuje
energie ve formě světla a tepla. Díky
obrovské zásobě vodíku tomu tak bude
nejméně dalších 5 miliard let.
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Fotovoltaika představuje jednu
z možností, jak řešit hrozící nedostatek tradičních energetických zdrojů. Množství sluneční energie, které
dopadne každoročně na zemi, je více
než 14000násobkem současné energetické spotřeby lidstva. Dosud z této
energie využíváme jen nepatrný zlomek.

Noviny Niva

Výjimečnost solární technologie
Solární park je tvořen řadami
solárních panelů, které přeměňují
sluneční záření na elektrickou energii. Ta je pak pomocí kabeláže, měničů a trafostanice dodávána do veřejné
distribuční sítě.
– při výrobě elektrické energie
pokračování na str. 34
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pokračování ze str. 33
nevznikají emise CO2 ani jiné znečišťující látky
– provoz elektrárny je bezhlučný,
nijak nezatěžuje okolí
– pozemek je zatravněn: půda je
díky procesu přirozeného růstu a odumírání travin vyživována
– konstrukce je nízká – dosahuje
výšky 1,5m – lze ji snadno integrovat
do okolní krajiny
– po demontování konstrukce je
pozemek uveden do původního stavu
a ihned využitelný pro libovolné účely
Solární park ve Velkém Karlově
Solární park ve Velkém Karlově (jižní Morava) patří se svým výkonem 0,4
MW k menším pozemním fotovoltaickým projektům v České republice.
Elektrárna ročně vyrobí 440 megawatthodin elektřiny, což odpovídá spotřebě
asi 130 domácností. Ve srovnání s tradičními elektrárnami využívající fosilní
paliva, solární park neprodukuje emise
CO2. Elektrárna tak ušetří každý rok
přibližně 508 110 kg CO2.
Výstavba projektu byla zahájena
v říjnu 2008. Na ploše 1,3ha bylo v jejím
průběhu položeno zhruba 10000 solárních panelů a 69 km elektrických kabelů. Solární park byl připojen v prosinci
roku 2008. Financování poskytl český
bankovní ústav Komerční banka.
Investorem a provozovatelem projektu je česká energetická skupina
Energy 21. Skupina patří mezi přední subjekty solárního odvětví v České
republice. Solární park ve Velkém Karlově je jejím šestým dokončeným a připojeným projektem. Na jižní Moravě
provozuje také elektrárny v Jaroslavicích, Hrádku, Vojkovicích a v Krhovicích. V jižních Čechách postavila elektrárnu v Dívčicích (2,85MW), která je
v současné době největším projektem
tohoto typu v zemi.
Projekty společnosti Energy 21
jsou financovány českými bankovními
ústavy a jsou koncipovány bez dotačních programů. Pro své projekty společnost využívá pozemky, pro které
v danou dobu neexistuje efektivnější
využití, preferuje brownfieldy – lokality, které nelze využít bez investice do
rekultivace pozemku.

34

Noviny NIVA

1/2009

Božice

1/2009

Borotice

Břežany

Čejkovice

Noviny Niva

Mackovice

Pravice

Velký Karlov

35

Božice

Borotice

Břežany

Čejkovice

Mackovice

Mackovice 10

tel.:
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Velký Karlov

515 277 268

mob.: 724 041 443
721 243 348

Veškeré karosáŐské práce výetnĘ rovnání karoserií,
výmĘny skel, tuning , bĘžný servis, pŐíprava a
provedení STK, lakování zajištĘno.
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DoplĖovaþka s tajenkou:
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Kdo asi?
prĤzkumná výprava
chátra
krabatý
tČlesnČ postižení lidé
vČzení, basa
ten, kdo zpívá koledy
závČr výpoþtu
usazenina
oloupený
panovnice
nelikvidovat požár
sklenČná nádrž na rybiþky
spoĜiti
zdČdČný majetek
cukrovkáĜ
majitel továrny
žvýkací guma
uloupený
nauka o živoþiších
specifikovat
majitel
píseĖ
uklizená metlou
papírové peníze
tiskopis
dČliti nĤžkami
figura ze snČhu
trubka, hud. nástroj
zavádČt novinky
pĤlka
zvČd, špeh
odČv
oslava
majitel akcií
hráþka tenisu
ovocný cukr
malá stoliþka

Tajenka z minulého þísla:
"Už jsi zase nČco snČdl a tedßse jdi projít ven."
Ceny si vyzvednČte v infocentru Božice. Výherci z minulého þísla:
Miroslav Krupica, Božice; Olga Staníková, Brno; Pavla Kostková, Mackovice
BlahopĜejeme a pĜejeme Vám všem zábavné luštČní naší další doplĖovaþky.
Tajenku zašlete na e-mail: info@infoniva.cz
nebo nahlaste v infocentru - knihovna Božice, tel.: 515 257 010
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Borotice masopust

Božice fašank

Božice fašank

Pravice maškarní
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