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Zima zápasí s Jarem
Zaja

Zima zápasí si s Jarem,
teplé dny pak dá nám darem.
A žáčci z naší základní
v projektu se předhání.
„Rok v přírodě“ vytváří,
lehký úsměv na tváři.
Stříhají a lepijou,
ani se moc nebijou.
Je to správnou výchovou
u žáků i výhodou.
„Dívka modrá“, samá vločka.
„Jarní panna“ též se dočká.
Vynesou pak „Morénu“
za ves, tam do terénu.
Ať už utopí se přece
v Jevišovce, naší řece.

Projektové vyučování 1. stupeň ZŠ Božice:
Rok v přírodě

Jaro už je taky pryč,
„letní panna“ drží klíč.
U moci na chvíli bude.
Co z léta na podzim zbude?

Partnerská olympiáda regionů 2009
Jitka Jirků

Mikroregion Hrušovansko se i letos
zúčastní Partnerské olympiády regionů, která proběhne
30. května 2009 v Rudici u Moravského krasu. Soupeřit mezi sebou
budou mikroregiony Hrušovansko,
Mikulovsko, rakouský region Land
um Laa a obec Rudice. Pořádající obec
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Rudice důkladně připravila tradiční
i nové soutěžní disciplíny a pro sportovce i diváky bohatý doprovodný program.
Mikroregion Hrušovansko vyzývá
všechny sportovce, kteří by rádi náš
mikroregion reprezentovali v následujících disciplínách, aby se přihlásili telefonicky nebo e-mailem: 515 229 897,
info@hrusovansko.cz. Pro účastníky je
zajištěna doprava, celodenní stravování, možnost noclehu i krásné ceny.

Noviny Niva

Soutěžní disciplíny:
- malá kopaná (družstvo 9 muž)
- stolní tenis (muži i ženy)
- terénní běh (muži i ženy)
- jízda horském kole (muži i ženy)
Doprovodný program:
- výstava fotografií z uskutečněných
olympiád
- možnost profesionálního sestupu
do rokliny
- prohlídka okolí Rudice
- večerní taneční zábava
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Krátce z BDS
Zdeněk Bobok, jednatel společnosti

Již podruhé v letošním roce byl
zakoupen nový linkový autobus značky SOR v celkové výši 4.223.310 Kč.
Tento autobus byl pořízen bez půjček a úvěrů. Bude jezdit na trase Hrušovany – Božice – Znojmo. A tak přispějeme k vyšší kultuře cestování.

Dále byl pořízen nový postřikovač,
který bude sloužit převážně božickým
vinařům. Celkové náklady tohoto zařízení byly ve výši 110 tis. Kč.
Je vidět, že tato společnost splácí nevelké dluhy, které zdědila po
předchozím vedení. Ale svým úsilím

a dobrými hospodářskými výsledky
si může dovolit nakupovat novou
techniku. Tímto bych chtěl odpovědět na článek pana Pavla Nevrkly,
který tvrdí, že tato společnost stagnuje. Nestagnuje, ale spíše se odráží ode
dna.

Jmění
Ing. Rudolf Žilík knihy Bruna Ferrera, Živá voda pro duši

Tatínek leštil auto voskem a pečlivě jej roztíral po karoserii. Pomáhal mu jedenáctiletý syn, který se snažil nablýskat
nárazníky.
„Vidíš,“ povídal mu otec, „auto je pro rodinu hotové jmění. Musíme mu věnovat čas, pozornost a náležitou péči.“
„Ano, tati.“
„Správně, jsi chytrý chlapec.“
Chvíli bylo ticho. Chlapec se zamyslel a pak říká: „Takže já pro rodinu jmění nejsem,“ řekl rozpačitě.
„Jak to?“
„Na mě nikdy čas nemáš.“
Co nebo kdo je jměním ve Tvé rodině?
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KALENDÁŘ AKCÍ 2009
Jitka Jirků

Duben

Kvčten

þerven

þervenec

Srpen

Záĝí

Listopad
Prosinec

12. 4.
25. 4.
30. 4.
30. 4.
30. 4.
30. 4.
30. 4.
1. 5.
1. 5.
7. 5.
9. 5.
10. 5.
16. 5.
23. 5.
23. 5.
29. 5.
30. 5.
31. 5.
6. 6.
6. 6.
7. 6.
12. – 14. 6.
27. – 28. 6.
27. 6.
30. 6.
4. 7.
4. 7.
11. 7.
18. 7.
25. 7.
1. – 2. 8.
8. – 9. 8.
14. – 16. 8.
15. 8.
15. 8.
22. 8.
22. – 23. 8.
29. 8.
29. 8.
5. 9.
18. – 20. 9.
19. 9.
26. – 27.9.
27. 9.
27. 11.
28. 11.
29. 11.
29. 11.
5. 12.
26. 12.
26. 12.
31. 12.
prosinec

Košt vín
Krojované hody
Lampiónový prĤvod
Pálení þarodČjnic
Pálení þarodČjnic
Pálení þarodČjnic
Pálení þarodČjnic
Košt vín
Sousedské posezení
Vzpomínkový akt
RybáĜské závody
Den matek
Nohejbalový turnaj
Hrušovanský klásek
RybáĜské závody
DČtský den
Den dČtí
Den dČtí
Den dČtí
Den dČtí
DČtský den
Krojované hody
Krojované hody
Hasiþské závody okresní
DČtský den
Pivní víceboj
Topinkiáda
Nohejbalový turnaj
Krojované hody
Fotbalový turnaj
Krojované hody
VavĜinecké slavnosti
Krojované hody
RybáĜské závody
Krojované hody
Hasiþská soutČž
Krojované hody
Tenisový turnaj
Hrušovanské setkání – Ranþ Rolftown
Den bez aut – pĜeshraniþní setkání cyklistĤ
Krojované hody
Cyklobraní
Michalské krojované hody
Drakiáda
Rozsvícení vánoþního stromu
Rozsvícení vánoþního stromu a betlému
Rozsvícení vánoþního stromu s jarmarkem
Rozsvícení vánoþního stromu
Mikulášská nadílka a rozsvícení ván.stromu
Vánoþní turnaj ve stolním tenise
ŠtČpánský podveþer
Novoroþní pĜípitek s ohĖostrojem
Koncert pČveckého sboru

Božice
LitobratĜice
Božice
Pravice
ýejkovice
BĜežany
Velký Karlov
Šanov
Hevlín
Božice
Hrušovany n. J.
Božice
Velký Karlov
Hrušovany n. J.
BĜežany
BĜežany
Hrušovany n. J.
HrabČtice
Šanov
Velký Karlov
Pravice
HrabČtice
Božice
BĜežany
LitobratĜice
Šanov
Dyjákovice
ýejkovice
Jevišovka
ýejkovice
ýejkovice
Hrušovany n. J.
Hevlín
Hevlín
Velký Karlov
Pravice
BĜežany
Velký Karlov
Hrušovany n. J.
Hevlín
Šanov
Jevišovka
Dyjákovice
HrabČtice
BĜežany
Pravice
Šanov
Hrušovany n. J.
Velký Karlov
Velký Karlov
Šanov
Pravice
Božice

WWW.HRUSOVANSKO.CZ
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Usnesení 16. zasedání ZO z 26.3.2009
Ing. Miroslav Klíč, starosta obce

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu o jednání finančního výboru
2. Zprávu o jednání kontrolního výboru
3. Zprávu o jednání komise životního prostředí
4. Zprávu starosty o jednání Rady obce od posledního
zasedání Zastupitelstva obce
5. Zprávu z valné hromady DSO NIVA a ZSO Hrušovansko
6. Zprávu o situaci v BDS
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Návrh rozpočtu Obce Božice na rok 2009:
celkové příjmy
17.814.400,- Kč
celkové výdaje
16.060.000,- Kč
financování
1.754.400,- Kč
příjmy a financování
16.060.000,- Kč
2. Rozpočet příspěvkové organizace Služby Božice na rok
2009:
výnosy celkem
6.065.000,- Kč
náklady celkem
6.065.000,- Kč
3. Návrh rozpočtu DSO NIVA na rok 2009:
rozpočtové příjmy
186.300,- Kč
rozpočtové výdaje
186.300,- Kč

4. Prodej nákladního automobilu MAN za 1.000.000,- Kč
na splátky po dobu 2 let.
5. Hospodářský výsledek Základní školy a mateřské školy
Božice za rok 2008:
hospodářský výsledek
- 85.142,68 Kč
6. Návrh na uhrazení zhoršeného hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy:
a) částku 32.993,95 Kč uhradit z rezervního fondu
b) zbývající částka ve výši 52.148,73 Kč bude uhrazena
zřizovatelem, který o to poníží příspěvek na rok 2009.
7. Hospodářský výsledek obecní jídelny za rok 2008
výnosy celkem
957.299,55 Kč
náklady celkem
951.963,49 Kč
výsledek hospodaření před zdaněním 5.336,06 Kč
daň z příjmu
2.400,- Kč
výsledek hospodaření po zdanění
2.936,06 Kč
8. Převedení hospodářského výsledku obecní jídelny
na běžný účet zřizovatele, tj. Obec Božice.
9. Rozpočtový výhled na roky 2010 až 2012.
10. Odpisový plán: Směrnici č. 1 příspěvkové organizace
Služby Božice.

Zpráva z obce: Sběr velkoobjemových odpadů
místostarosta obce

Od 1. května 2009 Obecní úřad
Božice organizuje sběr velkoobjemových materiálů v rekonstruovaném areálu technických služeb (bývalá kovárna

v Křídlovicích). Jedná se o odpadové
hmoty s nízkou hmotností – matrace, sedačky, linolea, koberce a pod.
Mareriály jen od občanů obce. Sběr

je organizován každou sudou sobotu
od 8:00 do 10:00 hodin, mimo státní
svátky. Odpadový materiál bude přebírat zaměstnanec obce.

Co se skrývá v rozpočtu
Ing. Zdeněk Čurda

Na posledním zasedání Zastupitelstva obce 26. března 2009 se mimo
jiné projednával rozpočet obce na
rok 2009. Všechna přání a potřeby,
které by uspokojily požadavky občanů a zajistily optimální rozvoj obce
se nepodařilo naplnit. To samozřejmě ani nejde. Tak bohatá obec nejsme a ideální rozpočtová pravidla
neexistují.
Na hromádku příjmů pro rok
2009 se sešlo 16,06 mil. Kč. Pokud
jsme chtěli mít rozpočet vyrovnaný,
tak jsme k tomuto číslu mohli zařadit
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stejné výdaje.
Příjmová stránka rozpočtu je převážně závislá na podílu výměru daní,
které stát přerozděluje. Tedy kolik
stát z daní získá, připadne určitá část
obcím podle daných kritérií. Pokud
příjmy státu budou nižší, budou nižší
i příjmy obcí.
Na tyto okolnosti byl brán zřetel při
sestavování výdajů obce na tento rok.
25% výdajů směřuje do služeb
a územního rozvoje, kde jsou financovány náklady na dobudování infrastruktury za DPS pro 22 rodinných

Noviny NIVA

domků, zpracování studie a projektu
zástavby pro dalších 36 rodinných
domů, výdaje na opravy místních
komunikací a chodníků, oprava
střechy kina, umělý povrh hřiště za
základní školou a rekonstrukce ubytovny v bývalé knihovně.
Dalších 25% výdajů jsou náklady na činnost místní správy, platy
zaměstnanců a odměny zastupitelů,
pojištění budov, spotřeba energií,
rekonstrukce sociálního zařízení kulturního domu a jiné služby.
pokračování na str. 5
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pokračování ze str. 4
Na provoz základní školy a mateřských škol je pamatováno částkou 2
mil. Kč a dalších 200 tis. Kč na zpracování energetického auditu, který je
nutný pro žádost o dotaci na zateplení
budov a výměnu oken ve školách.
Téměř půl milionu korun je třeba
na kulturu a zájmovou činnost organizací, na provoz knihovny a infocentra.
Na provoz tělovýchovné činnosti
a požární ochranu je to téměř 400 tis
Kč.
Jen pro zajímavost. Provoz veřejného osvětlení v obci nás stojí 300
tisíc Kč ročně. Náklady na energie
(elektřina, plyn) jsou položkou, která se neustále zvyšuje a zatěžuje stále
více rozpočet.
Těch dílčích výdajů je řada a jen ve
stručnosti to jsou příspěvky organizacím, sdružení obcí, lesní hospodářství, vodné, místní rozhlas, pohřebnictví, komunální a nebezpečné
odpady, péče o vzhled obce a zeleně,
odměny veřejně prospěšných prací
a jiné.
Pokud nám v příjmech chybí prostředky na investice, které nás trápí
a jsou nutné pro udržitelný rozvoj
obce, tak je musíme hledat z jiných
zdrojů.
V prvé řadě to je pokusit se o pod-

Čejkovice

Mackovice

pory a dotace z národních a evropských fondů. Nejlepší investice jsou
investice hrazené z „cizích“ peněz. To
jsme v minulých letech uměli poměrně dobře využít.
Pro letošní rok uvedu přehled
žádostí a záměrů, které v tomto směru mohou uspět.
- Z programu obnovy venkova je
požádáno o 200 tis Kč na rekonstrukci
sociálního zařízení kulturního domu.
- Z tohoto programu je rovněž
záměr získat 100 tis. Kč na školící
středisko DSO NIVA a 300 tis. na venkovní mobiliář obcím našeho svazku.
- Jsme členy místní akční skupiny sdružení Znojemských vinařských
obcí „Daníž“, kde máme zpracovaný
program na získání podpory rekonstrukce obecního sklepa a opravu
autobusové zastávky u sýpky v hodnotě 495 tis. Kč.
- Z prostředků tohoto sdružení
máme zpracovaný projekt na opravu
božické zvoničky a prostředí kolem
sochy sv. Donáta v hodnotě 400 tis.
Kč.
- Z prostředků Krajského úřadu
máme požádáno o podporu na umělý
povrh hřiště za školou v částce 300 tis.
Kč.
- Z evropských fondů se očekává
podpora na zateplování budov škol.

Pravice

Velký Karlov

Pro tento záměr se zpracovává energetický audit s následným projektem
na výměnu oken a zateplení obvodového zdiva ZŠ a I.MŠ. Bude to investice v řádech miliónů Kč.
- V tomto směru bylo absolvováno také jednání s odbornou firmou
na možnost využití střechy kulturního domu na instalaci fotowoltaických
panelů pro výrobu solární energie.
- Námětů jak využít finanční
zdroje z různých fondů je mnoho.
Základní podmínka je být připraven
se zpracovaným projektem až do fáze
stavebního povolení. A i toto něco
stojí. Naší prioritou však zůstává stále
dokončení splaškové kanalizace v celé
obci. Investice řádově v 66 mil. Kč je
náročná a není možné ji realizovat
bez podpory národních a evropských
finančních zdrojů. Očekáváme, že pro
naši obec bude vypsána v podzimních měsících tzv. výzva z evropských
fondů, kde bychom mohli konečně
uspět.
Myslím, že pohled na záměry
a udržitelný rozvoj obce pro rok 2009
byl v obecních orgánech projednán
s pochopením.
Svědčí o tom i to, že rozpočet obce
pro letošní rok byl většinou hlasů
zastupitelů schválen.

Poznáte?
RR

Přinášíme další foto pro nostalgické vzpomínání:

Foto: Jar.
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další foto na str. 6
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Další foto je z prvomájového průvodu
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Výstava vín s ochutnávkou
Ing. Zdeněk Čurda

Již po osmé organizovalo Družstvo
božických vinařů s Obcí Božice tzv.
Božický košt.
Na Velikonoční neděli 12. dubna
2009 se sešli milovníci vína v kulturním
domě, aby ochutnali plody Jižní Moravy
proměněné ve zlatavý nebo červenorubínový nápoj, který patří k naší oblasti.
Jestliže v předešlém roce 2008 bylo
vystaveno 168 vzorků vína, tak letošní
ročník navýšil počet na 210 hodnocených odrůdových vín místních vinařů
i vinařů okolních obcí.
Tato tradice místních výstav má
své opodstatnění. Je to porovnávání
výsledku vinařovy práce s kvalitou vín
ostatních členů družstva a také vinařů
ze širokého okolí.

Pro srovnání širokého spektra
vystavovatelů svědčí také skutečnost,
že z 210 vzorků vín bylo od božických vinařů vystaveno 61 odrůdových
vín (29%) a z okolních obcí 149 vín
(71%).
Letošní naší výstavy se účastnili
vinaři ze 13 obcí Znojemské podoblasti, 1 vinař z Brněnské a 1 vinař ze
Slovácké podoblasti.
Všechny vystavené vzorky byly
před výstavou hodnoceny pěti komisemi, každá z nich měla 3 členy. Na
těchto komisích „ležela“ tíha odpovědnosti správně posoudit u každého
vzorku čirost, barvu, vůni a chuť. Žádný předložený vzorek nebyl vyřazen
z důvodu: plné chyb.
Senzorické hodnocení bylo stanoveno 5 bodovou stupnicí, a to ve stručnosti takto:
1 – 1,9 bodu „Velké víno“ – víno
odrůdově typické, vynikající až velmi
dobré – získává zlatou medaili.
2 – 2,9 bodu „Dobré víno“ – typické, dobré až odpovídající kvality.
3 – 3,9 bodu „Malé víno“ – ještě
příjemné, avšak málo typické, krátké
víno.
4 – 4,9 bodu „Špatné víno – neharmonické, nepříjemné, hubené víno.
5 bodů „Víno plné chyb“.
Opět tradičně se komise musely
shodnout a určit šampióna výstavy,
kterým se stal vinař Lubomír Mika z
Bantic za Tramín červený, roč. 2008,

pozdní sběr s hodnocením 1,5 bodu.
Ze 44 udělených medailí získali
božičtí vinaři celkem 11, a to: Drmola
Karel JUDr. 2x, Kašpárek Jan 2x, Turoň
Robert 2x, Lukeštíková Lada 1x, Čurda
Zdeněk Mgr. 1x, Švéda Vlastimil 1x,
Fiala Petr 1x a Lukeštík Ivo 1x.
Téměř zaplněný sál kulturního
domu hudbou a zpěvem bavila cimbálová muzika Dyjavánek ze Znojma.
Návštěvníci vlastním hodnocením
vystavovaných vzorků vín se bavili do
pozdních večerních hodin.
Ochutnat všechny vzorky se snad
nepodařilo nikomu, ty nejlépe hodnocené však brzy byly vypité.
Je třeba se také zmínit o dobré práci
výstavního výboru a poděkovat především předsedovi družstva božických
vinařů p. Janu Kašpárkovi ml., dále
p. Ivo Lukeštíkovi, p. Karlu Halovi, p.
Petru Fialovi, p. Jiřímu Čadovi a řadě
dalších, kteří se podíleli na úspěšném
pořádání výstavy.
Naše výstava svým počtem vzorků
vín zatím nepatří mezi největší vystavovatele. Jsme sice rozlohou vinic (140
ha) třetí vinařskou obcí Znojemska,
ale tradice malého vinaře se v nedávné
době teprve začala obnovovat.
Přispělo k tomu několik nadšenců, kteří před 9 roky založili Družstvo
božických vinařů. Byl to dobrý začátek, jak vrátit obci název „vinařská“.
V minulých 50 letech v obci byly vinice
pokračování na str. 8

Foto: Jar
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pokračování ze str. 7
i na větší výměře, ale zemědělské společnosti se zabývaly jen pěstováním
révy, tedy vinohradnictvím. Zpracování hroznů probíhalo mimo obec v tzv.
sklepním hospodářství.
Členové Družstva božických vinařů opět spojili vinici se sklepem.
Můžeme to vnímat jako pupeční
šňůru všech zásahů, kterými se začí-

Čejkovice

Mackovice

ná ve vinici vypěstováním zdravých a
kvalitních hroznů. Zpracováním moštu ve sklepě se dotváří kvalita konečného produktu a tím je teprve vinařova práce doceněna.
Prací a péčí vinohradníka a vinaře, svou množinou zásahů do celého
procesu vzniká určitá nadhodnota
oceňovaná právě při výstavách. Nejde
však o to získat co nejlepší známku, ale

Pravice

Velký Karlov

o obecné posouzení všech chuťových
vjemů, které víno nabízí.
Každý by si měl vybrat to, co mu
chutná, které víno dovede oslovit,
u kterého třeba vydrží popíjet celý
večer. Proto také návštěvníci a milovníci vína při naší výstavě vydrželi od
popoledních až do večerních hodin se
bavit o víně. Byla to příjemná společenská událost. A o to vlastně šlo .... .

Když technika nestárne
Jiřina Čurdová

Překrásné jarní sluníčko přilákalo v
sobotu 11. 4. 2009 do části obce Božice
– Kolonie všechny milovníky traktorů,
traktůrků, fréz a samochodů tovární a
domácí výroby na 3. ročník Klondajk
Cup 2009. Myšlenkou tohoto závodu je
ukázat a zhodnotit nejen řidičské umění závodníků, ale i různorodost zemědělské a domácí techniky a umělecké
tvořivosti českého človíčka. Tohoto
velkolepého závodu se zúčastnilo 13
závodníků a okolo 300 diváků. Soutěžilo se ve dvou kategoriích (traktory
a malotraktory) se třemi disciplínami.
Hlavní disciplínou byla zkouška rychlosti, kdy ve třech kolech závodníci
museli zdolat vytýčenou trať. Zahřívací kolo a předvedení všech závodníků
bylo doprovázeno SAFETY CARem
v doprovodu dvou půvabných slečen
na koňském hřbetě. Druhou disciplínou bylo tažení hasičské cisterny a třetí disciplínou byl slalom. Ze všech tří
disciplín se časy sečetly a nejrychlejší
závodník zvítězil. Na trati nechyběly
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ani vzrušující okamžiky. Diváci mohli
vidět, jak neposedný traktůrek v každé
zatáčce vyhazoval ze svého sedla řidiče,
dále převrácení malého traktůrku, který ale v pořádku dojel do cíle. Nechybělo ani při jízdě vyzutí pneumatiky
z ráfku a stavění stroje na zadní kola.
Na celý závod dohlíželi příslušníci veřejné bezpečnosti ve služebním
vozidle VOLHA „VB“.
Pořadí v malotraktorech: 1. místo
Jaroslav Mlček ml., 2. místo Miroslav
Bětík, 3. místo Michal Klíma a 4. místo
Jaroslav Barák.
Pořadí v traktorech: 1. místo Jan
Pavlík, 2. místo Otakar Pavlík, 3. místo
Petr Šebela, 4. místo Jaroslav Mlček, 5.
místo Koblha – Gardoň, 6. místo Zdeněk Čurda ml., 7. místo Petr Vitouch
a Přemek Dolník, 8. místo Rostislav
Konupčik, 9. místo Ondřej Švajka.
Všichni závodníci obdrželi diplomy s fotkou sebe a svého miláčka, dále
obdrželi nádherné poháry nebo upomínkovou skleničku na tento závod.

Noviny NIVA

A právě k těmto cenám by organizátoři rádi poděkovali starostovi obce
Pravic, panu Vitouchovi, který zajistil
převážnou část nádherných cen. Organizátoři, obyvatelé Kolonky děkují
všem, kteří přispěli dobrou náladou
k tomuto dni a přejí si, aby se mohl
uskutečnit další ročník a zúčastnilo se
ho více závodníků. Organizátoři slibují
parádní podívanou na nadupané stroje
a příjemné setkání s přáteli. Já osobně,
bych chtěla poděkovat pánské části organizátorů, kteří pečlivě vybírali
a vytýčili trasu závodu, tak aby byla
bezpečná a diváci si mohli odnést co
největší zážitky z napínavých soubojů. Ale musím také poděkovat ženské
části organizátorů, která měla trpělivost se svými polovičkami a dopřála
jim radost ze soutěžení. Při této akci
samozřejmě nechybělo také pohoštění
pod lípami u „Jiráskova domu osvěty“,
kde se připravovala živáň, douzované
klobásy s doplňováním tekutin.
foto na str. 9

2/2009

Božice

Borotice

Břežany

Čejkovice

Mackovice

Pravice

Velký Karlov

3. ročník
Klondajk Cup 2009

POZVÁNKA
ZO KSČM zve všechny občany na
vzpomínkový akt, který se bude konat
v pátek 8.5.2009 v 16 hodin u Pomníku padlých v Božicích. Akce se zúčastní senátorka RNDr. Marta Bayerová
a zástupce Bojovníků za svobodu Jiří
Stanislav.

2/2009

Noviny Niva

9

Božice

Borotice

Břežany

Čejkovice

Mackovice

Pravice

Velký Karlov

Dočkal se nové střechy
Ing. Rudolf Žilík

Jak jste si již možná někteří z vás
všimli, božický kostel se dočkal nové
střechy. Kostel je architektonicky
typická románská stavba, pochází
ze 13. století a jako takový je jedním
z nestarších kostelů na Znojemsku
vůbec. V minulosti byl dokonce zařazen také mezi památky.
Se samotnými pracemi se začalo na
podzim loňského roku a skončilo letos
v únoru. A rozdíl je poznat nejen na
první pohled. Vyměněny byly nejen
všechny tašky, ale i latě a zčásti i některé trámy, které již nutně potřebovaly
vyměnit. Práce podobného rozsahu
byly naposledy konány přibližně asi
před šedesáti lety, tedy v období po II.
světové válce.
Že jsou dnes podobné „špásy“ docela drahé, vás jistě nepřekvapí. A tak kdyby nebyla přislíbena dotace, se stavbou
by se vůbec začít nemohlo. Na rekonstrukci střechy se nakonec podíleli:
Ministerstvo kultury ČR částkou
1 150 000 Kč, Obec Božice částkou

200 000 Kč a Římskokatolická farnost
Božice částkou cca 185 000 Kč. Což
dohromady činí cca 1 535 000 Kč.
Nyní by se slušelo vyslovit poděkování všem, kteří mají na opravě střechy
jakýkoliv podíl. A to také mám v úmyslu. Jménem svým a jménem všech, kterým není stav této významné a cenné
památky lhostejný, bych chtěl ze srdce
poděkovat předně tedy
našemu duchovnímu
správci P. Petru Bartoňkovi, břežanskému
panu farářovi, který si
opravu střechy vzal na
starost, dále pak pracovníkům společnosti
s r.o. STŘECHY – 1.
Slezská, která opravu
zajišťovala. Dík také
patří Obci Božice za
její finanční příspěvek
a všem božickým farníkům, kteří se vlastně
také finančně a mod-

litbou na rekonstrukci podíleli. Vám
všem tedy patří velký dík a upřímné
Pán Bůh zaplať!
A co vyslovit závěrem? Snad jen
zbožné přání: Kéž by Pán Bůh dal, aby
vydržela alespoň dalších šedesát let.
K Jeho větší cti a slávě a růstu Božího
království! Amen.
Foto: Ing. Rudolf Žilík

Plánování sociálních služeb
Jarmila Hudcová

Je to stáletrvající proces zjišťování
a zajišťování potřeb a požadavků místních občanů (klientů) v oblasti sociálních služeb. Komunitní plánování je
způsob, jak zabezpečit tyto zmapované potřeby zejména starších občanů.
Základem tohoto projektu je spolupráce zadavatelů (obcí, krajů) s uživateli

(klienty) a poskytovateli těchto sociálních služeb. Společným cílem je zajistit
dostupnost a kvalitu sociálních služeb.
Velký význam má sladění celého
procesu, aby sociální služby odpovídaly zjištěným místním potřebám.
Sociální služba zajišťuje pomoc
(hlavně starším osobám) při zvládání

běžných úkonů, pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, pomoc
při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poskytování
informací, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím. Cílem je,
aby lidé měli k dispozici takové sociální služby, které potřebují.

Slavnostní otevření hasičské zbrojnice
Jan Szabó

Slunečné počasí v sobotu 18. 4.
2009 přímo vybízelo k odpočinku
nebo zábavě. Všichni božičtí občané
byli srdečně pozváni na slavnostní
otevření zbrusu nové hasičské zbrojnice a křest praporu, vozů a hasičské
techniky.
Nové zázemí hasičů vzniklo za
finanční podpory OÚ Božice a přispění šikovných rukou dobrovolných
hasičů. Z bývalé kovárny byly upraveny garáže, krásná klubovna pro
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společná posezení, malá kuchyňka
i sociální zařízení. Na velkém prostranství ve dvoře se budou moci jednotlivá družstva připravovat na soutěže
v požárním sportu.
Tato sobota však patřila ke slavnostním dnům. Od rána přicházeli
v parádních uniformách místní hasiči, mládež v pracovních stejnokrojích
a družstvo dorostenek. Přivítali společně pana faráře Váchu, se kterým v průvodu odešli do místního kostela. Zde
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byl při krátkém obřadu posvěcen nový
prapor SDH Božice. Na prostranství
u hasičské zbrojnice pak také byla
posvěcena hasičská technika.
Po těchto obřadech přišla na řadu
ocenění pro dlouholeté členy SDH,
vyznamenání za zásluhy a čestná uznání za práci pro SDH. Pan starosta ing.
Miroslav Klíč zmínil investice do nové
zbrojnice a poděkoval dobrovolným
hasičům. Příslib pomoci zazněl i z úst
pokračování na str. 11
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pokračování ze str. 10
pana ing. Jaroslava Vařáka, který byl
taktéž čestným hostem.
Škoda, že se nenašel zástupce z řad
členů HZS, který by mohl ocenit práci
místní organizace ve spolupráci s OÚ.
Na všechny pozvané hosty pak
čekala prohlídka klubovny, kde byly

Čejkovice

Mackovice

vystaveny poháry ze soutěží, kronika
družstva dorostenek, fotografie ze společenských akcí.
Připraveno bylo i bohaté občerstvení, které obstarali taktéž místní hasiči.
Mohli jsme se přesvědčit, že jsou mistry i v oboru kuchařském.
V družné zábavě setrvali všichni do

Pravice

Velký Karlov

večerních hodin.
Těšíme se na další společnou akci,
kterou budou božické hody ve dnech
27. a 28 6. 2009.
V sobotu budete zváni krojovanou lidovou kapelou LIDEČANKA na
večerní zábavu. Podrobnější program
hodů bude včas zveřejněn.

Foto: Jar

Vítejte v KLDR ( Korejská lidově demokratická republika)
Marian Kvarda

Asi před měsícem a půl dávala televize upoutávku na dokumentární film
o Severní Korei.
Přibližně takhle. Několik málo Čechů se rozjelo do této nejvíce nedostupné země světa a podařilo se jim
natočit, přes velká rizika, dokument
o této zemi.
Myslím si a nejsem sám, že do dnešní doby něco obdobného nafilmováno
nebylo.
Domluvil jsem se s kameramankou
a režisérkou Lindou Jablonskou včetně několika dalších lidí, co na tomto
pracovali, že uděláme v místním kině
„Marta“ besedu o životě v nejstřeženějším státě světa a současně promítneme
zmíněný dokument.
Dopředu napovím, co uvidíte. Široké osmiproudové dálnice, kde téměř
nejezdí auta. Kde více jak sto žen rozbíjí kladívky, majzlíky a holýma rukama
asi 35 centimetrovou betonovou silnici,
bez jakékoliv mechanizace, tím nemyslím, že chybí bagry a buldozery, ale tato
těžká práce je vykonávaná bez lopat a
obyčejných koleček. Kdybych mezi
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nimi nestál a nenafotil si to, tak tomu
neuvěřím. Hlídají je ozbrojení vojáci.
Všechno je utajené, nikdo se nemůže
představit,
nanejvýše pan řidič je pan Č
a průvodce pan O.
Při vystoupení z
autobusu policie nebo
vojáci vyženou místní
lidi z chodníku na druhý a nebo to lidi musí
obejít jinou ulicí, aby
nedošlo ke kontaktu.
Tohle je jen
nepatrná informace
o tom, co bylo viděno.
Chcete-li vidět a vědět
více, navštivte místní
kino „Marta“ některý
víkend na konci května. Přesné datum a
hodina bude uvedena
na plakátech a dalším
vhodným způsobem
oznámena. V současné době tento film běží
v Praze, Brně, Zlíně

Noviny Niva

a dalších městech.
Těší se na vás Linda Jablonská
a Marian Kvarda.

11

Božice

Borotice

Břežany

Čejkovice

Mackovice

Pravice

Velký Karlov

Strom přátelství
Mgr. Dagmar Szabóová

Co je to za strom? Kde asi roste?
Na tuto otázku si mohli někteří
žáci naší školy odpovědět při návštěvě
u našich rakouských přátel ve Volksschule Oberschoderlee. Tak jako strom
začíná růst nejprve z malého semínka, tak pomalu roste i naše přátelství. Společně jsme již zažili spoustu
krásných akcí – např. maškarní karneval, fotbalové klání, pracovní dílny
s vánoční tématikou aj.
V úterý 31.3. děti naší školy pracovaly pod vedením odborné pracovnice v keramické dílně. Na hrn-

čířském kruhu se pokoušely vytočit
tvar válce, který bude sloužit jako
základ kmene Stromu přátelství.
Vytvořit pevný základ stromu bylo
docela obtížné. Stejné jako u přátelství. Při společné práci vznikaly první
kontakty dětí, zaslechli jsme slovíčka
jak v jazyce německém, tak i v českém. O tom, že se děti učí v rakouské škole česky, jsme měli možnost se
přesvědčit při ukázce jednoduchého
tanečku. Dětem bylo velmi dobře
rozumět a společně jsme si zazpívali
i jiné lidové písně. Ve volných chví-

lích děti vyzkoušely netradiční nářadí ve školní tělocvičně. Někteří žáci
přispěli svým rozhovorem do školního časopisu.
Na výsledek společné práce se
budeme moci podívat na výstavě
v Rakousku dne 4. 7. 2009.
Pak Strom přátelství bude vystaven v naší ZŠ.

Projektové vyučování v naší škole
Růžena Baráková

Naše škola zpracovala projekt
přeshraniční spolupráce a podala
v březnu tohoto roku žádost o dotaci
z Fondu malých projektů v rámci programu Evropská územní spolupráce
Rakousko – Česká republika 2007 –
2013 pro rok 2009 v částce 140 000,-Kč,
které ,pokud bude žádost kladně vyřízena, využijí obě spřátelené školy i na
nákup učebních pomůcek pro své žáky.
Projekt s názvem“Rozvíjíme tvořivost a poznání dětí 1. stupně ZŠ“ je
zaměřen na spolupráci českých dětí (ZŠ
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Božice) s rakouskými dětmi (Volksschule Stronsdorf). Spolupráce s rakouskou
základní školou již byla zahájena v roce
2005 formou mnoha společných činností (Fotbalové utkání, projekt Keltové
očima dětí, vánoční setkání, karneval,
sportovní utkání či setkání pedagogů),
a proto se ZŠ Božice rozhodla spolupráci rozvíjet, a to zejména návštěvou
rakouských dětí u nás a naopak českých
dětí v Rakousku, čímž dojde k rozvoji
kulturního poznání dětí. Všechny akce
jsou zaměřeny na rozvíjení jazykových,
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sportovních i pracovních dovedností
dětí ve věku od 6-10 let. Starší děti pak
udržují přátelská setkání s vyšším stupněm /Hochschule Stronsdorf/.
Hlavním cílem projektu je rozvoj
jazykových sportovních a pracovních
dovedností dětí 1. stupně ZŠ, a to formou spolupráce s dětmi z rakouské
základní školy. Tím dojde k výměně
zkušeností. Výsledkem projektu bude
fotodokumentace a videoprojekt, který
využijí obě školy. Výstupem bude spopokračování na str. 13
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pokračování ze str. 12
lečná výuka, pracovní činnost, společný výlet a společný sportovní den.
Březen: Přátelské setkání škol
v Rakousku: /společná hodina češtiny/ řízená konverzace, volná beseda
mezi dětmi /společné pracovní činnosti/ keramická dílna, práce dětí pod
odborným vedením /propagace starých řemesel/ nástěnkové panely, prezentace prací žáků obou škol /volná
beseda dětí s pohoštěním/.
Červen: Společný výlet obou škol

Čejkovice

Mackovice

do Lednice /návštěva zámku s výkladem v obou jazycích/ plavba lodí /smíšené posádky dětí obou škol – možnost komunikace/ turistické putování
okolím Lednice /značení turistických
tras, poznávání přírodních zajímavostí/ přátelství mezi dětmi podpořené
výměnou adres k dopisování třídních
kolektivů - vytvoření společného foto
a videoprojektu, který využijí obě školy.
Červen: Společný sportovní den
v Božicích /uspořádání sportovního
dopoledne, rozdělení dětí do hráčských
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skupin dle věku hry: vybíjená, florbal,
fotbal a přehazovaná. Beseda mezi dětmi o sportovních aktivitách škol, plán
spolupráce na další školní rok.
ZŠ Božice plánuje zachovat i v budoucnu tuto spolupráci, protože se jeví
jako prospěšná pro obě strany. Společné akce jsou plánovány i na další období. Komunikace českých dětí s rakouskými bude zachována. V budoucnu
dojde k hlubší výměně zkušeností ve
vzdělávání dětí a k rozvoji spolupráce
při řešení problémů.

My a atletika
Mgr. David Zejda

V úterý 21.dubna 2009 se vybraní
žáci 8. a 9. třídy zúčastnili v odpoledních
hodinách okresního přeboru v atletice;
jmenovitě Tomáš Malík (skok daleký),
Miroslav Krupica (vrh koulí), Daniela
Opletalová (skok daleký, sprint 60m),
Lucie Sabóová (skok daleký, sprint 60m),
Jan Podloucký (skok daleký, vrh koulí).
Všechny výsledky v den ukončení soutěže nebyly ještě známy, přesto víme, že
ve skoku dalekém Daniela Opletalová
obsadila 3. místo a Tomáš Malík skončil
na 4. pořadovém místě.

Výstava „ Kantoři regionu“
Růžena Baráková

Jihomoravské muzeum ve Znojmě a Středisko služeb školám Znojmo Vás srdečně zvou na výstavu výtvarných prací
pod názvem „Kantoři regionu“.
Výstava bude otevřena do 2. května 2009, úterý – sobota, 9 – 17 hodin. Můžete zde zhlédnou práce Evy Černoškové,
Pavla Černého, Miluše Illkové, Pavla Kašpárka, Leoše Maleny, Lenky Mihalíkové, Radmily Rakušanové, Zuzany Strakové,
Libuše Šuleřové a Vítězslava Vítka.
Také zde můžete vidět krásné práce našich p. učitelek grafiky Dagmar Kartouzové a voskové batiky Dagmar Szabóové.

Třídíme odpady v rámci Recyklohraní
Mgr. Jan Peterka

Naše škola se zapojila do školního
recyklačního programu Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-
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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.
Naše škola je zapojena do projektu už od poloviny ledna 2009. Do
3. 4.2009 jsme uskutečnili 4.2.2009
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odvoz 1ks boxu na použité baterie a 1ks
boxu na drobné elektro, 25.3.2009 1ks
boxu na baterie a 3.4.2009 2ks boxů na
drobné elektro a 280 kg velkých elektrospotřebičů.Stav na kontu ZŠ Božice
je k 8.4.2009 celkem 1 430 bodů což
v katalogu cen odpovídá zboží v hodnotě cca 6 000,- Kč.
Děkujeme všem, kteří podpořili
sběrovou aktivitu Základní školy Božice v rámci projektu recyklohraní.
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Pasování prvňáčků
Marie Balážová

Dne 4.3.2009 proběhlo v knihovně slavnostní „ Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny“. Čtením ze slabikáře nám
děti předvedly, jak se ve škole naučily číst. Potom byly děti
seznámeny s tím, kde jsou uloženy knihy pro malé čtenáře
a jak se s knihami zachází. 20 žáčků složilo slavnostní slib
a pan starosta je pasoval na čtenáře knihovny. Odměnou pro
každého byla krásná obrázková knížka, záložka do knihy
a příjemně strávené chvilky.

Noc s Andersenem 2009
Bohumila Podaná

Letos jsme se opět připojili k celorepublikové akci knihoven NOC
S ANDERSENEM. Kdo neví o co jde,
připomenu. Jde o to přiblížit dětem knihu a čtení. Protože knihovna není příliš
velká, rozhodli jsme se pro 12 dětí. Máme
už mezi dětmi pravidelné návštěvníky
knihovny, proto byl výběr jednoduchý.
V pátek 3.4. jsme se sešli 17:30
v knihovně, a abychom nezaháleli,
každý si vystřihl z papíru svou dlaň
a podepsanou ji nalepil na dveře. Pravidelní čtenáři mohou vidět při vstupu
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do knihovny. Poté byli
„anderseni“rozděleni do
družstev a zvolili si jména.
Měli jsme tu Kovboje, Karkulky a Piráty. No a začali
jsme soutěžit. Hledali
jsme mezi knihami tituly
se zvířaty a jmény, vymýšleli jsme povídky a vylovili
z paměti již zapomenuté
pohádky, které nám čítávali naši rodičové. Zkuste
si milí rodičové vzpomenout, jak vlastně znějí klasické pohádky
„O perníkové chaloupce“, „Čert a Káča“
„Hrnečku vař“. Ač každý tyto pohádky zná nebylo zrovna lehlé je zahrát.
Nebudu popisovat, kdo svou vylosovanou pohádku zahrál nejlépe, nebylo by
to spravedlivé. Všechna družstva nám
přihlížejícím dospělcům zpříjemnili
večer a neúčtovali si za to horentní sumy
jako vstupné do divadla. Protože všechny družiny odvedly velmi pěkný výkon,
byly odměny všechny.
Následovala večeře, kterou nám

Noviny NIVA

sponzoroval obecní úřad a my jim za
to velmi děkujeme. Po večeři jsme se
vrhli na vyrábění lampiónů. Muselo být
vypito mnoho litrů mléka, abychom si
všichni mohli vyrobit lucerničku. Ne,
nebojte, to mléko jsme nepili na noci
s Andersenem - to bychom to proseděli
na toaletách. Krabice od mléka nám byly
dodány a my jsme jen dokázali, jak levné
může být vyrobit lampión. Dodali jsme
svíčku a prchali jsme to hned vyzkoušet. Krásně nám to všem svítilo a my
jsme trochu probudili k životu usínající
Božice. Snad nám to prominou rodiny
postižené naším křikem. Po návratu jsme
se vrhli na další vyrábění. Mohli jsme si
vybrat mezi záložkou do knihy a velikonočním zápichem. Ti nejmladší z nás
však byli brzy unaveni a k nelibosti nás
starších jsme se museli uložit ke spánku.
Ke dvanácté hodině noční už všichni
spokojeně chrupkali a nevadila jim ta
tvrdá podlaha. Jen pár děvčat ještě stále
čekalo, co že se to v knihovnách děje v
noci. Vždyť to přišly zjistit právě dnes na
pokračování na str. 16
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pokračování ze str. 15
NOC S ANDERSENEM. Budou v noci
vylézat postavičky z knížek a hádat se
mezi sebou, která je ta nejlepší.....? Jestli
ty postavy opravdu z knih vycházejí, se
musíte přijít děti podívat zase za rok,ale
nejdřív si o těch pohádkách, o kterých to
všechno je, musíte přečíst.
A vy, milí dospělci zapřemýšlejte,
kterou knihu máte ze všech nej.... já vím
volba je těžká, ale určitě se najde jedna kniha, kterou by jste si s chutí přečetli klidně znovu a nestyďte se ani za
pohádky,Mikeše nebo červenou knihovnu.Vždyť kniha je potravou pro duši.
Zkuste svoji volbu napsat na papírek
a odnést do knihovny. Podpoříte tím
volbu KNIHY MÉHO SRDCE.
Ráda bych ještě poděkovala holkám,
které mi pomohly udržet děti v klidu
a pohodě.Dvanáct dětí sice není mnoho,

Čejkovice

Mackovice

není však jednoduché udržet je v klidu.
Proto nezáviďme kantorům 2 měsíce
prázdnin.Někdy by možná potřebovali
celý rok na uzdravení nervů a načerpání
nových sil.
Ukázka z tvorby malých literátů
Pohádka vytvořená pomocí zadaných deseti slov.
Pohádka o pejskovi
Byl jednou jeden pejsek, který měl
na dvoře boudu s miskou,
ve které byla voda. Pejska naštvaly kamarádky
slepice. Bylo jaro, a tak se
rozhodl, že uteče. V útěku
mu pomohl kohout, který
mu dal na cestu pár kostí.
Když ale začalo pršet, tak
se vrátil zpátky na dvorek.
Od té doby už nikdy pejsek
neutíkal.

Pravice

Velký Karlov

Ještě jedna pohádka
Princezna byla krásná jako růže, ale
byla smutná, protože neměla prince.
Král jí slíbil, že ji nějakého obstará. Vtom
přiletěla ježibaba na koštěti a kouzelným
prstenem ji proměnila ve studnu. Po sto
letech přišel princ, políbil ji a ze studny
se zase stala princezna. Chystala se velká
svatba a žili šťastně až do smrti. A ježibabu vyhnali do močálů. Konec!

Policista v mateřské škole
Iveta Němečková

Stalo se již tradicí, že prap. Jan Rožnovský přijel za dětmi do mateřské školy v Božicích. Děti se na setkání s policistou velice těšily a mohly si do školky
přivézt svá jízdní kola. Nejprve začala
beseda ve třídě, kde policista dětem
ukázal a předvedl prostředky používané
Dopravní policií při její činnosti, zabýval se problematikou v silniční dopravě,
a také možným nebezpečím a úrazy při
nedodržování pravidel silničního provozu. Děti si mohly služební prostředky
zapůjčit k prohlídce a byly jim rozdány
omalovánky s dopravní tematikou, které poskytlo oddělení prevence Územního odboru policie ve Znojmě.
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Po této besedě jsme se odebrali na
dvorek, kde si policista prohlédl jízdní
kola dětí a zhodnotil jejich vybavení
a připravenost k provozu.
Děti a pedagogické pracovnice byly
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s besedou velmi spokojeny, aktivně se
zapojovaly se svými poznatky a doplňovaly zajímavý výklad policisty. Za to
mu patří velké poděkování. Těšíme se
na další spolupráci.
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Platinová sobota v Božicích aneb dneska krávy dojit nebudu
Ladislav Nevrkla

Neuvěřitelných sedmdesát let společného života si na den přesně připomněli v sobotu 28. února 2009 v
božickém domově důchodců manželé
Marie a Jaroslav Hráčkovi.
Vitální a usměvavá paní Marie nás
i se svým manželem přivítala ve svém
vkusně upraveném pokoji již v pátek
dopoledne. „Měli jste přijít až zítra,
dneska vás nemám ani čím pohostit,“
omlouvala se a vkládala přitom do vázy
nádhernou kytici, kterou jí v doprovodu personálu domova, předal ředitel
tohoto sociálního zařízení Ing. Jaromír
Leisser. „V sobotu se tady sejde celá naše
rodina,“ pokračovala dále. „Mám ještě
tři žijící sourozence (dva už zemřeli),
přijedou synové s rodinami, vnoučata,
pravnoučata, dokonce i prapravnoučata,“ upřesňuje paní Marie. „Ani je
všechny neznám,“ dodává s úsměvem.
Pan Jaroslav Hráček prý v poslední době trochu sešel. Na první pohled
byste to ovšem nepoznali a už vůbec
by nikoho asi ani nenapadlo, že pamatuje ještě císaře pána! Je tomu skutečně
tak: pan Jaroslav se totiž narodil v roce
1911 a 5. dubna oslaví další nádherné
životní jubileum – 98 let! „Celý aktivní
život mě bavily dvě věci – mlynářství
a politika,“ říká se zasněným pohledem.
„Už v osmnácti jsem byl členem sociální demokracie a brzy jsem nastoupil
do stranické školy. Po roce 1948 jsem v
politice pokračoval u komunistů. Celý
život jsem byl mlynářem a do důchodu
jsem odcházel z postu ředitele Mlýnů
ve Starém Šaldorfě.“
Pan Jaroslav pochází z Tavíkovic
a byl pátým z jedenácti dětí. Dnes už
žije pouze on sám. Se svou budoucí

ženou se poznal v Podolí u Brna. Paní práce. Doma u rodičů, ve službě, na
Marie (ročník 1920), jež pochází z Vel- družstevním, později na statkovém,
kého Ořechova u Uherského Brodu, ale i na vlastní zahradě. Pěstovazde sloužila v Zukalově mlýně a pan li jsme ve velkém nádherné jahody,
Jaroslav tady dělal mlynářského (stár- měla jsem moc ráda kytky a svoje
ka, mládka i práška v jedné osobě, říká mečíky jsem posílala po celé republis nostalgií). „Mlelo se ve dne v noci, ce,“ vzpomíná s oprávněnou hrdostí
zvláště za války, kdy se mlelo velmi paní Marie. „V práci jsem kolikrát
často načerno.“
měla problémy, k nespravedlnosti
„Manžel nekouřil ani nepil a měl jsem nikdy nemlčela. Raději jsem
modré oči, proto jsem si ho vzala!“ říká odešla na jiné pracoviště.“
rázně paní Marie. „Kdybych však znaSobotní oslava v nádherné jídelně
la jeho rodinu, tak nevím, nevím, jestli božického domova důchodců v kruhu
by to stačilo,“ říká dneska už s úsmě- rodinném byla po delší době příležitosvem. Asi to neměla v životě zrovna tí, kdy se sešla podstatná část širokého
lehké. „Brali jsme se čtrnáct dní před příbuzenstva manželů Hráčkových.
příchodem Hitlera a celou válku jsem Byla chvílí na dávné vzpomínky i na
s dětmi žila u svých rodičů. Manžel byl povídání o dnešním životě. Manželé
často na cestách, od mlýna k mlýnu, Hráčkovi jsou ve svém současném
a vlastní bydlení jsme tehdy neměli. domově spokojeni. „Jen kdybych
Ani svatební obřad nebyl kdovíjaký. mohla líp chodit,“ dodává při loučení
Brzo ráno jsem vstala, podojila krávy paní Marie a pan Jaroslav jí přikyvua ve čtvrt na sedm nás pan farář Blažek je. Ví moc dobře, že si jeho celoživotní
v malém kostelíku sv. Jana Nepomuc- partnerka zaslouží úctu, poděkování
kého v Podolí jen za účasti svědků a samozřejmě i tu platinovou svatební
oddal. Potom jsme šli zase po své práci. pusu. Tak hodně zdraví a spokojenosti,
Až v poledne nám panímáma přichys- manželé Hráčkovi!
tala svatební oběd: byla husa
s knedlíkem a se zelím.“
Manželům Hráčkovým se
postupně narodili tři synové.
Nejstarší Jaroslav žije s rodinou na Kladně, nejmladší
Karel v Brně a prostřední
Vladimír zůstal svobodný
a bydlí v rodinném domě
v Oleksovicích, kam se
manželé Hráčkovi přistěhovali v srpnu roku 1945 a kde
také až do loňského roku žili.
Manželé Jaroslav a Marie Hráčkovi
„Celý život mě bavila

Blahopřání
Paní ANNA HALOVÁ oslavila 75. narozeniny.
Všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, štěstí a pohodu
přeje manžel, dcera a syn s rodinami.
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Lampiónový průvod

Bude se na hody hasit?

30.dubna 2009 Jednota v Křídlovicích ve 20:30 hodin.
Dítě, které přijde s lampiónem dostane odměnu.

předsedkyně spol. komise Otilie Pavlíčková

Výročí osvobození
Vzpomínkový akt k výročí osvobození od 2. světové války se
uskuteční dne 7. května v 18:00 hodin u pomníku u kostela.

Den matek
Zveme všechny na oslavu Dne matek, která se uskuteční
dne 10. května od 14:00 hodin. V programu vystoupí děti
z MŠ II., žáci ZUŠ, ZŠ, cvičenci a cvičenky TJ Sokol.

Dne 27. 2. se sešli zástupci hasičů, starosta obce a předsedkyně společenské komise. Řešila se organizace hodů.
Zájem pořádat je projevili hasiči.
Protože se jako pořadatelé kulturních akcí už několikrát osvědčili jen v dobrém, rádi jim přenecháme „štafetu“.
Budeme držet palce, přát vše dobré a doufat, že jim nadšení
vydrží déle než jeden rok.
A tak si přejeme, aby se na hodech hasila pouze žízeň, a
to ve velkém stylu, jak se sluší a patří.

Případ Světlana: Před 60 lety zemřel Antonín Daněk
Mgr. Ladislav Nevrkla

Navzdory
mnoha
debatám,
pochybnostem historiků, laiků i účastníků samých, a dokonce i navzdory
soudním žalobám, listinné důkazy
říkají, že Světlana byla na svém počátku partyzánskou organizací. Světlana
byla ale nesporně i tajnou akcí StB.
Problém je, že při dohadech o tom, co
bylo dřív, se málo mluví o obrovském
počtu těch, kterým zmařila, zničila
nebo poznamenala životy.
Víme, že na pokyn bývalého partyzána Josefa Vávry-Staříka (v té době již
byl v emigraci v Paříži) začal koncem
srpna 1948 jeho známý a kolega Antonín Slabík z Komořan na Vyškovsku
dávat dohromady po celé Moravě
ilegální organizaci Světlana. Jádro
ilegální odbojové organizace Světlana tvořili bývalí partyzáni z oblasti
Valašska. Světlana měla za úkol zorganizovat velké množství lidí, kteří
by byli připraveni na převrat a změnu
režimu. Obyvatelstvo chtěla Světlana
na tento převrat připravit vydáváním letáků. Letáků Světlana vydala
obrovské množství – asi 20 000. Rozhazování letáků bylo koordinováno,
tak aby například na výročí 25.února 1949 proběhlo najednou ve všech
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skupinách Světlany na velké části
Moravy a v Praze. A došlo k němu
taky v Božicích a Českých Křídlovicích.
Ve Světlaně byl použit tzv. trojkový systém, což znamenalo, že se znali
pouze tři členové navzájem. Komunikace probíhala pomocí psaní tzv.
tajného písma neviditelným inkoustem.
Členství se Světlaně se stvrzovalo
podpisem přísahy, která zavazovala
člena k mlčenlivosti.
Světlana usilovala o zprovoznění vysílacích stanic. Jednu takovou
sehnal i velitel Světlany na Znojemsku božický hostinský Antonín Daněk počátkem února 1949.
O Světlanu se však začala koncem
prosince 1948 zajímat StB. Na pokyn
StB se tehdy stal členem ilegální skupiny Václav Kocourek z Francovy
Lhoty působící jako agent AK 32. Stal
se i členem štábu Světlany – Makyty, tiskl doma cyklostylem letáky.
A podával informace. Nahlásil i cestu vedoucích představitelů Světlany
za Daňkem do Božic, když si jeli pro
vysílačku.
Organizátorem Světlany na Znojemsku byl Antonín Daněk, rodák
z Francovy Lhoty, bývalý partyzán
z brigády Jana Žižky na Valašsku,
od dubna 1947 hostinský v Božicích, velitel Světlany na Znojemsku
a v Božicích, s krycím jménem Vlk.
Jednomu pokusu o zatčení 11.3.1949
v Božicích unikl a krátce na to s malou
skupinou přešel v okolí Čížova ile-
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gálně do Rakouska. Odtud se dvakrát
vrátil do Československa. Ve Francově Lhotě se v květnu 1949 setkal
s V. Kocourkem, a to se mu stalo
osudným. StB připravila velkou zatýkací akci v Božicích.
Navštívil jsem letos v únoru jednoho z posledních žijících aktérů
těchto událostí. V Charitním domově důchodců v Nivnici žije paní
Marie Slezáková. Z jejich vzpomínek
jsem vybral několik údajů. Marie
Slezáková přijela v sobotu 14.5.1949
večer z Nivnice do Božic. Se svým
švagrem Smetanou se kolem 22.30
h odebrala do Daňkova hostince. Po
cestě však v Božicích zhaslo veřejné
osvětlení (a už té noci nefungovalo!!!), ani v hostinci u Daňků nešla
elektřina. Proto se vrátili ke Smetanům, kde poseděli s Daňkem, Mariinou sestrou Anežkou a taky paní

pokračování na str. 18
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pokračování ze str. 17
Daňkovou. Už někdy kolem 2 hodiny
ranní slyšela Anežka Slezáková nějaký
šramot venku, ale ve tmě nic podezřelého nespatřila. Ještě později (asi kolem
5 hodiny ranní) se ozvalo zaťukání na
okno ložnice. Tam spala Marie Slezáková. Šla k oknu, otevřela je a oslovila
dvě temné postavy pod oknem. Myslela, že je to Matúš a Manou (velitelé
Světlany-Makyty na útěku, které znala z dřívějška). Za ní však už stál Daněk a s pokynem „odstup“ přistoupil
k oknu a od jednoho z mužů převzal
dopis. V kuchyni ho otevřel a přečetl.
Snad v něm stálo „nemůžeme přijet
za tebou, přijeď za námi“. Daněk vstal,
strčil dopis do náprsní kapsy a chystal
se odejít.
„Daňku, vzdej se!“zaznělo zpoza
dveří. V ulici stálo vojenské nákladní
auto plně obsazené ozbrojenou jednotkou. Někde u dveří Smetanovy
masny stál major Ludvík Hlavačka
(pozdější tvůrce elektrických drátů na
západních hranicích a první velitel čs.
Pohraniční stráže), velitel této zatýkací akce. Daněk otevřel dveře, vyběhl
ven, několikrát vystřelil, dvakrát zasáhl, mj. těžce zranil právě Hlavačku,

Čejkovice

Mackovice

a snažil se dostat do uličky vedle domu
Jana Filipa. Přitom byl sám těžce zraněn a v bezvýchodné situaci (kolem
přesného místa jeho smrti v domě
Jana Filipa jsou dodnes nejasnosti) se
zastřelil. Identifikovat ho pak musela
jeho manželka. Kde je Antonín Daněk
pohřben jsem zatím nezjistil. Pamětníci si určitě vzpomenou, že pod škopík
pod okapem stihl vložit velké množství
peněz, které měl u sebe a měl je přenést
do Rakouska. Úkryt však byl policejními orgány objeven.
Marie Slezáková duchapřítomně hodila obálku dopisu, který před
chvíli dostal Daněk, do kamen a jeho
tašku na cigarety vložila do své dámské kabelky. Při soudním přelíčení
bylo toto klasifikováno jako zahlazování stopy. Za chvíli se ozvaly rány na
dveře a povel „Otevřete!“. Marie šla
otevřít. Dovnitř vstoupili příslušníci
StB a obě sestry Slezákovy (i jejich
švagr Smetana) byly někdy kolem
6.15 h zatčeny.
V červnu 1949 byl zatčen praporčík
Antonín Švarc, k zatčení dalších členů
Světlany na Znojemsku a v Božicích
(v té době již byly v okrese Mikulov)
došlo 20.1.1950 a proces s touto skupi-

Pravice

Velký Karlov

nou se konal až v červnu 1951. Marie
Slezáková obdržela trest ve výši 2 let
za zločin nepřekažení a neoznámení
trestného činu. K příběhu Světlany po
Daňkově smrti se vrátím někdy příště.
Podle slov historika Lubomíra
Boháče, Světlana odkrývá každým
dnem svá další tajemství a klade další
otázky. Vážným faktem nade vším ale
zůstává osobní statečnost desítek a stovek lidí, kteří se do poúnorového odboje zapojili s vědomím důsledků, které
to bude mít pro ně i pro jejich nejbližší.
A ještě v jednom bodě je Světlana
důležitá – poukazuje v každém svém
bodě na fakt, že nic na světě, nejméně
pak historie, není černobílé.
Kdo z čtenářů nestihl sledovat na 1.
programu České televize dokumentární seriál Tajné akce StB (14/40) nazvaný
Akce Světlana, může se na něj kdykoliv
podívat na webových stránkách České
televize http://www.ceskatelevize.cz/
program/10209991308-08.04.200903:35-1.html?fromvoted=1&
nebo
prostřednictvím odkazu na pořad v i
Vysílání České televize: Tajné akce StB
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/409235100221014-tajne-akce-stb.

Fotbal: Velikonoční vítězství
Ladislav Nevrkla

Byl to radostný velikonoční víkend. Načali ho dorostenci, kteří se bez rozpaků vypořádali s celkem Suchohrdel
u Znojma. Prodloužilo božické béčko, které nastoupilo v optimální sestavě a nedalo Jiřicím šanci. V neděli pokračovali
žáci, kteří přehráli své soupeře z Jevišovic rozdílem třídy. Vrcholem pak byl božíhodový zápas božického „A“ týmu proti
nevyzpytatelnému béčku Hrušovan n. Jev.
Muži – III. tř. sk. B
Božice A – Hrušovany n. Jev. B 3:2 (2:1)
Že to bude bratrovražedný boj na život a na smrt, jsme
věděli už před utkáním. Hrušovany přijeli s jediným cílem:
sebrat Božicím aspoň bod a zkomplikovat jim tak boj
o vítězství ve skupině. Od první minuty jsme se v nových
bleděmodrých dresech (viz foto) do soupeře nekompromisně pustili.
Ve 13. minutě přišel důležitý moment zápasu: Asistent
rozhodčího signalizoval ofsajd, dotyčný božický hráč přestal
hrát, aniž se dotkl míče, a prostor se tak otevřel pro Lukáše
Dítěte, který svůj postup na branku zakončil nekompromisní střelou. Šli jsme do vedení 1:0.
Běžela 42. minuta a Hrušovany vyrovnaly na 1:1. Když
už jsme se smiřovali s tím, že do kabin se půjde s plichtou,
prodrali se naši hráči až k hrušovanské brance a Roman
Šebela svou typickou „šajtlí“ dopravil míč do soupeřovy
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branky. Do šaten jsme odcházeli s vedením 2:1.
Do druhého poločasu jsme nastoupili nějací malátní
a jedna prudká střela z asi 20 metrů skončila nezadržitelně v naší brance. Bylo vyrovnáno 2:2. Měli jsme pak hodně velkých šancí. Rohů jsme kopali nepočítaně, dvě naše
hlavičky jen těsně minuly svůj cíl. Po druhé žluté byl
v 75. minutě vyloučen hráč Hrušovan. Naše převaha byla
zřejmá. O našem vítězství nakonec rozhodl nejlepší hráč
na hřišti Radek Pavlíček. Po standardní situaci přeloboval všechny hráče až k pravé hrušovanské tyči. Běžela 89.
minuta a Božice se dostaly znovu do vedení 3:2. Takticky
jsme ještě vystřídali a vítězství jsme uhájili. Hráči i diváci dokončili zápas totálně vyčerpaní, ale taky nadmíru
spokojení. Někdo šel domů, někdo tradičně do hospody,
část se nás vydala do kulturního domu na ochutnávku
vín. Velikonoční neděle měla krásný happy end!
pokračování na str. 19
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IV. tř. sk. B
Božice B – Jiřice 2:0 (2:0)
Zápas jsme začali ve svižném tempu a jeden z prvních
útoků byl zakončen pěkným úvodním gólem z kopačky
Jana Szabó už ve 2. minutě. Po půlhodině se k ráně z asi
25 metrů napřáhl Jan Kudlička st. a nechytatelná bomba
skončila v pravém rohu soupeřovy svatyně. Vedli jsme 2:0
a až do konce jsme zápas s přehledem kontrolovali.
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Pravice
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Žáci – OP
Božice – Jevišovice 7:0 (2:0)
Za krásného nedělního popoledního počasí se božičtí
žáci pustili do svého zkušenějšího soupeře bez respektu.
Úspěch slavil výborný kolektivní výkon a trenér Karel Hala
mohl být konečně spokojen. Dvěma góly se zaskvěl výborný Patrik Pavelka a další přidali Michal Švéda, Vlastimil
Urban, Rudolf Čížek, Lukáš Svoboda a nová posila Jaroslav
Bobek z Křídlůvek.

Dorost „A“
Božice – Suchohrdly u Znojma 4:0 (1:0)
Dorostenci si své vítězství zajistili brankami Mariana
Vávry (2x), Tomáše Rauše a Petra Procházky. Řada dorostenců pravidelně nastupuje i v mužstvech mužů.

Mužstvo TJ Sokol Božice A, vedoucí celek III. tř. sk. B
Na snímku jsou: horní řada zleva - David Švestka, Lukáš Dítě,
Tomáš Polický, Michal Himal, Jiří Benkovič, Jaromír Jandásek, David
Mareš, Karel Kučera (sekretář oddílu); spodní řada - David Švejdík, Jan
Kudlička, Svatopluk Nevěčný, Marian Vávra, Radek Pavlíček, Roman
Šebela a Petr Horký. Ze základní sestavy chybí gólman Jaroslav Lukáč
a obránce Zbyněk Horký.
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Borotice

Zprávy z obecního úřadu připravil Zdeněk Bobok, starosta obce

Zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce se sešlo 18.března a zabývalo se návrhem rozpočtu na rok
2009 a návrhem závěrečného účtu za rok 2008. Mimo jiné zastupitelstvo obce
schválilo zásady pro poskytování cestovních náhrad, prodej nákladního automobilu ve vlastnictví DSO NIVA a žádost pana Marka o vstup na pozemek obce z důvodu připojení telefonní přípojky. Dále zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu
o hospodaření ZSO Mikroregionu Hrušovansko a DSO NIVA za rok 2008. Dále
byl projednán návrh rozpočtu ZSO Hrušovansko a návrh rozpočtu DSO NIVA.
Zastupitelstvu byla předložena zpráva o inventarizaci majetku za rok 2008.

Veřejně prospěšné práce
Stejně jako v roce 2008 jsou i pro letošní rok vytvořena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) v rámci projektu , který je financován z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. V období od 1.dubna do
30. září je v rámci tohoto projektu podpořeno 5 pracovních míst. Tyto pracovní
místa jsou zaměřena na úklid a údržbu veřejných prostranství, komunikací a
zeleně s cílem zaměstnání obtížně umístitelných osob na volném trhu práce. Jedná se osoby dlouhodobě nezaměstnané, vyšším věkem, zdravotním postižením
nebo matky s dětmi. Takto podpořená pracovní místa jsou zejména přínosem k
celkovému zlepšení vzhledu a životního prostředí obce.

Hospodaření obce v roce
2008
V loňském roce hospodařila obec
s celkovými příjmy 6.206.585,49 Kč
a výdaji 3.821.921,84 Kč. Dluhová
služba byla vypočítána na 0%. Příjmy
obce byly vzhledem k rozpočtu naplněny na 135,29% a výdaje na 83,31%.
Obec v roce 2008 obdržela dotace na
aktivní politiku zaměstnanosti, dotaci
z Programu péče o krajinu, na Volby do zastupitelstev krajů, na opravu
místní zvoničky a na opravu budovy
úpravny vody. Přezkoumání hospodaření obce provedli pracovníci oddělení
přezkumu obcí Jihomoravského kraje
a závěrečný účet obce za rok 2008 byl
schválen bez výhrad.

Divadelní představení ve Znojmě
Lesová Romana

V letošním školním roce naše
mateřská škola společně s oběma MŠ v
Božicích navštěvovala celkem 5 divadelních představení ve
Znojmě. Myslím, že
se všechna představení dětem velmi líbila,
možná kromě toho
prvního, ve kterém měl
hlavní roli čert, dokonce sám Lucifer. Závěrečné představení bylo „O
princezně Konvalince“
dne 8.dubna. Dalšími
našimi aktivitami byla
velikonoční
tvořivá
dílna dne 2.dubna na
zahrádce MŠ, kde jsme
společně s maminkami tvořili kuřátko ve
velikonočním vozíčku. Dne 16.dubna nás
také navštívil příslušník
policie – p. Rožnovský
v rámci měsíce bezpečnosti, který si pro děti
připravil velice zajíma-
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vé povídání s ukázkami používání jednotlivých pomůcek včetně vybavení a
funkcí v novém služebním automobilu

Noviny NIVA

policie. Dětem udělaly velkou radost i
policejní omalovánky. Budeme se těšit
na další spolupráci.
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Utopili Morenu a přivolali krásné jarní počasí
Iveta Hlobilová

Za vytrvalého deště se průvod borotických dětí a dospělých vydal k Jevišovce, kde se všichni zbavili postavy vyrobené ze slámy a oblečené do ženských šatů.
Jako první se vypořádaly poslední březnovou neděli
s nadvládou zimy děti z místní mateřské školky. Nejprve však pěkné počasí přivolaly společně s paní učitelkou
Romanou Lesovou jarními básničkami.
Potom definitivně skoncovaly se zimou stylově oblečené borotické hospodyňky. Vlastnoručně vyrobenou Morenu podle staré tradice zapálily a potom vhodily do řeky.
Do vázy u školky pak přinesly symbol jara, takzvané
„líto“. Po vzoru starých Keltů nazdobily vajíčky a barevnými pentlemi větev z vrby, která bude chránit Borotice celý
rok nejen před špatným počasím.

Společenská kronika
Významné životní jubileum oslavili občané:

Obecní úĢad, SBH a SDH Borotice zvou na

Březen
Přibyl Vojtěch
65 let
Kašpírek Miroslav
69 let
Frlaus Ján
67 let
Onderková Anna
69 let
Duben
Litavcová Judita
76 let
Jačianská Božena
65 let
Kresan Jan
72 let
Jubilantům přejeme ještě mnoho spokojených a šťastných let.

v sobotu 2. kvďtna 2009
NA BOROTICKÉ HġIŠTĎ
SE SPOLEÿNĎ ODLÉTÁ

v 17.00 hodin od Obecního úĢadu

Radost do obce vnesli:

vyhlášení NEJ Āarodďjnice a Āarodďje
soutďže ŏ pálení Āarodďjnic ŏ hudba ŏ tanec
OBÿERSTVENÍ ZAJIŠTĎNO

V měsíci únoru se narodila Nela Jedličková
a v měsíci březnu se narodil Vojta Hrbáček.
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Borotická Velikonoční zábava aneb úspěch se neodpouští…..
Iveta Hlobilová

Velikonoční zábava v Boroticích by
se dala zhodnotit krátce a jednoduše:
„Není každý den posvícení….“
Po opravdu krásné masopustní
tancovačce se v sále a hlavně mimo něj
odehrálo tentokrát něco zcela opačného. Je smutné, když se člověk stydí
za to, kde bydlí a nikdy jsem nevěřila tomu, že si to vyzkouším na vlastní
kůži.
Nechápu zlobu a nenávist lidí,
kteří jsou schopni naprosto primitivně poničit auto člověku, který je celý
večer bavil a podle reakcí lidí v sále se
mu to dařilo.
Nemohu se prostě zbavit dojmu, že
úspěch se bohužel v našich zeměpisných šířkách neodpouští.
Před pár měsíci, se více než stovka lidí v sále hospody výborně bavila a
všem se obnovení masopustní tradice v
obci zamlouvalo a nešetřili slovy chvály.
Ruku v ruce s úspěchem však přišly
i pomluvy, že peníze z fašanku pořada-

telé propili a podobně. Opak byl pravdou, i když podle staré tradice na to
měli plné právo. Už v dávných dobách
totiž příspěvky vybrané od lidí při
obchůzce družina večer na masopustní zábavě propila a projedla.
Borotické hospodyňky se ale rozhodly, že vybrané peníze investují do
dalších akcí.
První z nich byla zmíněná Velikonoční zábava. Vstupné bylo vypočítané tak, aby i při nižší návštěvnosti
pokrylo náklady. Osmdesát korun
není pro někoho možná zrovna malá
částka. Výši vstupného však kritizovali
hlavně ti, kteří celý večer poslouchali
hudbu pod okny sálu a mezi tím hojně popíjeli, takže jejich výsledná útrata
byla rozhodně vyšší!
Všechny členky Sboru borotických
hospodyněk, a také jedna z ochotných
maminek, do noci pekly nejrůznější
dobroty, které mohli návštěvníci akce
celý večer s chutí pojídat zcela ZDAR-

MA! Je nutné ještě podotknout, že
suroviny stejně jako trička a paruky,
které měly hospodyně na zábavě na
sobě, platily ze svých peněženek a nikoli z pokladny občanského sdružení!
Bohužel návštěvnost akce byla nízká a není tajností, že se na ní prodělalo. Někdy se prostě daří a jindy ne. Jen
pro informaci, cena karaoke diskotéky
byla srovnatelná s částkou, která byla
vyplacena hudebníkům na zmíněné
masopustní zábavě. Škodolibým anonymům, kteří nám píší přes web vzkazy, mohu jen sdělit jediné: „ Je jednoduché kritizovat a sám nic nedělat! “
Mně, jako jedné z Borotických hospodyněk je líto, že jsme z finančních
důvodů musely zrušit kouzelnické
představení, které jsme měly připravené pro děti jako dárek ke Dni dětí.
Více mne však mrzí to, že mnoho obyvatel Borotic nedokáže pochopit fakt,
že je možné dělat něco pro ostatní bez
zištných důvodů.

Inzerce

Tel.: 515 266 566 , www.jatkaborotice.cz
Nabídka výrobkĤ ke grilování
marinavaná krkovice b.k.
selata na rožeĖ
vepĜová kýta s kostí lákovaná
borotická klobása
borotická cigára
italské párky

marinovaný bok b.k.
vepĜová kýta s kostí
uzená kýta s kostí
sýrová klobása
cigára pálivá
zámecký toþený

Výrobky ke grilování si mĤžete zakoupit nebo objednat v našich podnikových
prodejnách ve ZnojmČ ( Tovární u autobusového nádraží, Slovenská, Pražská
naproti hasiþĤm), Lechovicích, Hrušovanech n/Jev., Miroslavi, Tasovicích……
Na našich prodejnách nakoupíte þerstvé a kuchyĖsky opracované maso,
spoustu bezlepkových výrobkĤ i polotovarĤ pro pĜípravu rychlého jídla.
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Obecní úřad Čejkovice informuje
příspěvky připravil Milan Sedlačík, starosta obce

Vážení čtenáři, jak jsme slíbili v minulých číslech novin Niva, zveřejňujeme část písemností, které byly uloženy v
báni kostelní věže. Přinášíme Vám vybrané opisy z LIDOVÝCH NOVIN a ČESKÉHO SLOVA z října roku 1910, tedy
z dob Rakousko-Uherské monarchie. Život v této době byl jistě zajímavý a v mnohém můžeme nalézt podobnost se
současností.

POLITICKÝ PŘEHLED
Německá obstrukce na sněmu moravském
Sdělili jsme již v raním čísle, že finanční výbor moravského
sněmu sešel se v pondělí 17. tm. o 5. hodině odpoledne k poradě, a že Němci zahájili v ní obstrukci, následkem čehož výbor
zasedal dlouho do noci. Německé listy označují dnes tuto
obstrukci jako boj proti finančnímu plánu dra. Koudely, aby
veřejnost oklamaly a zastřely vlastní účel obstrukce. Jak známo, prohlášení německých poslanců výslovně bylo uvedeno,
že Němci si chtějí vynutit revizi moravského paktu. Německá obstrukce nevznikla tedy z ohledu na poplatnictvo, nýbrž
došlo k ní z důvodu nacionálních, z ohledů germanizačních.

C. k. pošty pro německou državu
Žádáme-li od státu, aby přispěl na naše hospodářské
potřeby, na naše školství, tu nikdy není – peněz. Přihlásí-li
se však Němci s nějakým diktátem, s nějakou choutkou, je
vždycky ve státní pokladně dost peněz. Poštovní úřady na
Moravě na příklad nevyřizují se dle potřeby obyvatelstva,
nýbrž namnoze – v zájmu německé věci, k zabezpečení
německé državy. Erární poštovní úřad má již skoro každé
německé hnízdo na Moravě a ve Slezsku, česká města však
se erární pošty dovolati nemohou.

Z DOMOVA

ZE SVĚTA

HOSPODÁŘSTVÍ

Prosba o pomoc k soucitným lidumilům a přátelům nešťastného lidu
našeho! Hrozným neštěstím jakého
není v celém širém okolí pamětníka a
jaké posud není zaznamenáno v dějinách žádné obce celého okolí, byla
postižena naše obec v noci ze dne 6. na
7. září t.r. Nejen co letos v nadlidském
boji s nezkrocenými silami přírodními od jar po celé léto rukou lidskou
urváno bylo přírodě, ale i co zděděno bylo po předcích, obydlí lidská se
vším příslušenstvím, vše padlo dravým vlnám za oběť. Přes polovici naší
obce zničeno, na sta rodin s hrůzou
patří na místa nyní pod vodou, kde
stávala jejich obydlí, kde nyní z kalných vod trčí zhroucené zbytky střech
a trámů, a pod nimi vše, co nazývali
svým, i skrovné hotovosti na penězích, které více uchvátiti nemohli. O
půlnoci přikvapila katastrofa s prudkostí netušenou. Dravé vlny potoka
Okluky prorvaly hráze a pobořily vše,
co jim stálo v cestě. Mnozí skokem z
okna zachránili holý život. Pomozte
rychle nešťastným, pomozte rychle.
Nouzový výbor obce Předměstí Uh.
Ostroha.
(zkráceno)

Hrozný orkán na Kubě. Z Nového Yorku 18. října (Tel.) „New York
Herald“ oznamuje z Havany, že
následkem orkánu vystoupila včera voda do takové výšky, že severní
čtvrť města byla zaplavena. Dle další
zprávy tohoto listu obdržel generální
poštmistr zprávu z Pinartu del Ria,
že největší část Artemisie a jiná města byla zničena. List odhaduje počet
osob, které na Kubě při tom zahynuly
na 1000.

Drahota poživatin stoupá
Zatím co agrárníci a řezníci vedou spor
o to, kdo jest vinen nynější nesnesitelnou
drahotou masa, stoupají ceny masa ustavičně. Sleva nákladních sazeb na státních
drahách a sleva tržních poplatků ukázala
se býti bezúčinnou. Ceny masa zejména
hovězího, stouply jak v Praze, tak ve Vídni. K tomu ke všemu byla k nám zavlečena z Rumunska slintavka a kulhavka,
čímž poklesl příhon na dobytčí trhy a dán
tím nový podnět ku zvyšování cen masa.

2/2009

SMĚS
Nový vynález Edisonův. Po několikaletých zkouškách podařilo se
Edisonovi sestrojiti spojení kinematografu s fonografem. Tím přiblížil
se Edison skoro úplně skutečnosti.
Nejjemnější záchvěvy vzduchu při
gestech, položení ruky na stůl, šustot
padajícího míče, všechno tj. novým
aparátem Edisonovým reprodukováno tak, jako se to ve skutečnosti dělo.
Rozdíl, který byl doposud při živých
obrazech mezi tonem a skutečností,
zmizel skoro úplně. Edison hodlá
v brzku svůj nový aparát předvésti
veřejnosti. Není pochyby, že reprodukční umění jím získá nesmírně

Noviny Niva

mnoho a podle všeho dopomůže
kinematografickým divadlům k velmi slibné budoucnosti. První pokus,
který Edison učinil se svým kinematografem v úzkém kruhu svých
známých, dopadl skvěle. Předvedena
byla následující scéna: pán přijde,
mluví, gestikuluje, rozzlobí se, tluče
pěstí o stůl, shazuje sklenice na zem
a na konec rozbije zrcadlo. Nejen
výjevy, ale i všechny hluky, které pán
způsobil, byly reprodukovány s překvapující věrností. Bylo jednomyslně
usouzeno, že nic nepřekáží tomu, aby
Edisonovy kinematofony byly dány
do obchodu.
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KRIMI

INZERCE

Zastřelen pytlákem. V Doubravě šel rolník Zendula na své
pole. Když přiblížil se k lesu, uzřel ve stínu člověka. Nedbal
nebezpečí a blížil se k němu. Z největší blízkosti poznal pytláka Josefa Rašnera, mlynářského pomocníka v Lošticích.
Viděl, že proti němu zdvihá dvojku. V smrtelné úzkosti volá:
„Josefe, nestřílej, to jsem já“. Bylo však pozdě. Broky zasáhly
plíce a okolí srdce. Smrtelně zraněný rolník upadl v bezvědomí, když probral se z něho, byl sám a sám. Zlosyn domníval
se, že zraněný svým ranám podlehne a jeho čin bude navždy
zastřen neproniknutelnou rouškou. Zraněný však se po čase
vzpamatoval a s vynaložením posledních sil vlekl se k domovu. Na mostě zachvácen byl novu mdlobou. Probral se i z té
a dovlekl se do svého domku v Jeřmani, silně krváceje. Tam
vyzradil pachatele a celý příběh. Přivolaný lékař konstatoval
smrtelné zranění. Pachatel byl zatčen.
Vojenské sebevraždy. Ve Znojmě zastřelil se včera pěšák
Frant. Bílý služební puškou. Sloužil teprve rok. Motivem
sebevraždy je prý nešťastná láska. - Ve Vídni zastřelil se jednoroční dobrovolník Andor z Csöke, sloužící u 32. pěšího
pluku. Sebevraždu spáchal v lázních.
„Léčila“ opilého manžela. Pan mistr Křenek z Místku opustil konvice, rozbité cedníky, džbánky, jimž měl přiletovat ucha
a šel do hospody, kde si hleděl džbánků dobrých tou měrou,
že přišel o celý den domů později. Paní mistrová vidouc napařeného pana manžela, vzala hrnec s vodou v dobrém úmyslu
vrátiti mu rozvahu a střízlivost. Žel, voda byla příliš vřelá, takže
byl důkladně opařen. Jedno oko bylo tak nešťastně zasaženo,
že na ně oslepl a druhé je dosud v nebezpečí. Horká manželská
polovice bude mít ještě horkou lázeň u soudu.
Krkavčí matka. Jak se z Vodňan sděluje, nalezl v těchto
dnech deštníkář Kopecký v potoce poblíže mlýna Pomejova
balík, který vytáhl z vody, rozbalil a nalezl v něm mrtvolu
novorozeněte. O nálezu vyrozuměno četnictvo, které brzy
vypátralo, že matkou novorozeněte jest služka Marie Nováková. Po svém zatčení se přiznala, že dítě po porodu usmrtila
a později ještě doznala také to, že stejným způsobem zbavila
se již před dvěma roky dítěte, kterému tenkráte dala život.

BEZBOLESTNÉ TAHÁNÍ ZUBŮ A KOŘENŮ. Plomby všeho druhu, trvanlivé. Umělé zuby a chrupy, věrné dle přírody,
ke kousání způsobilé, předělávky starých chrupů během dne.
Správ. chrupů ihned. Zub. lékař Dr. LEDERER
----------------------------------------------------------------Vysvětlení jakým způsobem lze a možno-li vůbec nějakým
přípravkem docíliti krásného plného POPRSÍ zašle každé
dámě na požádání zdarma a franko v uzavřené obálce, nenápadně známá křesťanská odborná firma J. Kukla, Praha
----------------------------------------------------------------Kojná se hledá. Plat 36 až 40 kor. Hasnerova ul. 6, III. posch.
číslo 8
----------------------------------------------------------------Mladý 30letý, inteligentní, pěkně urostlý brunet, mírné
povahy, majitel hotelu a hospodářství v ceně 70.000 kor.,
ve větším městě, přál by si učiniti známost (za příčinou
sňatku) se slečnou neb mladší vdovou, která by vládla patřičným jměním a měla zalíbení v řízení kuchyně. Pod zn.
„Štěstí 739kv“
Padají vám vlasy? Nemeškejte a objednejte sobě na zkoušku
1 kelímek výborné bylinné pomády Alimentum a shledáte, že vám vlasy přestanou padati a vy nový vzrůst docílíte.
Jeden kelímek na zkoušku vám postačí úplně a vy docílíte
už po krátkém upotřebení podivuhodných výsledků. Cena
kelímku 2, 3 až 5 K. Jediný výrobce pomády „Alimentum“
Jos. Pelikán, Hořovice v Čechách.
----------------------------------------------------------------Tajemství krásy žen za 3 kor., recept ku vzrůstu knírů za 4
kor. prozradí Anna Balcárková, Vsetín.
----------------------------------------------------------------PODĚKOVÁNÍ FARNÍHO ÚŘADU
Římskokatolický administrátor Mgr. Petr Šmeral srdečně
děkuje všem občanům a věřícím, kteří se účastnili úklidu
kostela v Čejkovicích po vnitřních zednických úpravách.
Brigáda, které se zúčastnila více než desítka ochotných a
šikovných nejen žen, ale i mužů, se konala v pátek a sobotu
3. a 4. dubna tohoto roku.

POMNÍK
Díky soukromé iniciativě byla krásná velikonoční výzdoba u hlavního kříže na hřbitově
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VELIKONOCE V ČEJKOVICÍCH

Ani letos v Čejkovicích nechybělo dodržování tradic

Velký Karlov

Velký Karlov

Velký Karlov

Z jednání ZO
Ing. Bronislav Prudký, starosta obce

Zastupitelé obce v uplynulých dvou měsících jednali dvakrát a to 6.3.2009 a 3.4.2009 a zastupitelstvo mimo jiné
schválilo:
• přistoupení obce Velký Karlov do projektu řešící úspory
energií jehož nositelem je Vysoká škola báňská v Ostravě,
• rozpočet obce na rok 2009,
• směrnice k poskytování finančních prostředků z obecního rozpočtu občanům
nebo občanským sdružením,
• prodej nákladního auta Mann z vlastnictví DSO Niva,
za cenu dle zpracovaného znaleckého posudku,
• odkoupení parcely p.č. 76568 o výměře 2352 m2 od firmy ZEKO Dyjákovice,

• znění smlouvy k prodeji dřeva z lesů ve vlastnictví obce
a výši prodejní ceny dřeva,
• dodatek č. smlouvy 5, o nakládání s odpady s firmou
AVE Třebíč.
• dohodu mezi obcí Velký Karlov a AGD Jevišovice, farma
Velký Karlov o zapojení do sběru a likvidace separovaného
odpadu v obci,
• přistoupení k memorandu za modernizaci železniční
trati č. 244, 245 a 246 a obnovu spojení s Rakouskem,
• uzavření dohody s firmou Urbania s.r.o na vypracování
pasportu místních komunikací a dopravního značení místních komunikací,
• termíny veřejných zasedání zastupitelstva obce ve II.
pololetí 2009.

Jak ušetřit?!
Ing. Bronislav Prudký

V minulém vydání NIVY jste měli
možnost porovnání nákladů na vytápění různými druhy paliv. Nyní bych si
dovolil na toto porovnání volně navázat
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srovnáním nákladů na ohřev TUV.
V souvislosti s vyhlášeným dotačním programem “Zelená úsporám“
jsem se pokusil o podobné porovnání

Noviny Niva

nákladů při ohřevu teplé užitkové vody.
Proč zmiňuji tento dotační program
a proč zrovna v souvislosti s ohřevem
pokračování na str. 26
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Božice

Borotice

Břežany

pokračování ze str. 25
TUV? Odpověď je nasnadě. Zmiňovaný dotační program nabízí mimo dotací
na zateplení budov, náhradu zdrojů na
fosilní paliva za vytápění na biomasu a
tepelná čerpadla i instalaci solárně termických kolektorů.
Jsem přesvědčen, že v našich podmínkách bude instalace těchto kolektorů na ohřev TUV více než zajímavá,
navíc ve srovnání s požadovanými podklady pro žádost o dotace na zateplení
apod., je tato žádost poněkud jednodušší. Výše poskytované dotace je 50%
maximálně však 55.000 Kč při instalaci
solárního kolektoru pouze pro ohřev
TUV. Oslovením několika firem zabývajících se dodávkou a montáží termických kolektorů je možné konstatovat,
že ceny se pohybují pro čtyř člennou
rodinu v rozmezí 80.000 – 120.000
Kč. Budeme-li uvažovat průměrnou
cenu 100.000 Kč a poskytnutou dotaci
ve výši 50% bude náklad na pořízení
tohoto zařízení cca 50.000 Kč.

Čejkovice

Mackovice

Toto je však pouze jedna „strana
mince“ druhou musí být návratnost
této investice.
Ta se samozřejmě odvíjí od několika
aspektů, těmi jsou mimo jiné účinnost,
životnost, bezporuchovost kolektorů,
počet osob v domácnosti, spotřeba teplé vody na osobu, vstupní a výstupní
teplota vody a v neposlední řade i způsob jejího ohřevu.
Pokusím se v následujících výpočtech s využitím modelového programu http://vytapeni.tzb-info.cz/ o toto
porovnání. Všem odborníkům, kteří
se touto problematikou zabývají o svůj
laický a neodborný pohled na věc.
Výpočet je pro čtyř člennou domácnost a je počítáno s těmito parametry:
průměrná vstupní teplota vody 10 °C,
výstupní 65 °C, spotřeba vody na osobu
50 l/den a provoz soustavy po 365 dní v
roce. Dosazením výše uvedených parametrů vychází roční spotřeba energie
na ohřev TUV ve výší 22,7 GJ/rok tj. 6,3
MWh/rok. Používáte-li k ohřevu TUV

Pravice

Velký Karlov

elektrickou energii dodávanou společností E.ON se sazbou D 25d (jedná se
o dvoutarifovou sazbu) je v současnosti
cena za 1 MWh ve výši 1 967,5 Kč (nízký tarif). Prostým vynásobením dojdete k částce za ohřev TUV 12 395 Kč.
Uváděná úspora nákladů na ohřev
TUV s využitím termických kolektorů
je v rozmezí 65 – 75 % tj. ročně cca 6
680 Kč. Návratnost investice do kolektorů se pohybuje od 7,5 roku.
Zaujala vás tato čísla? Pokud ano,
nabízím vám pomoc a radu pokud
budu vědět s vyřízením této žádosti.
Navíc jsem přesvědčen, že bude-li se
realizovat větší množství těchto projektů, bude možné dosáhnout i zajímavější
ceny ze strany dodavatelů.
Pro ty z nás, jenž jsme připojeni k
centrální kotelně, ještě uvedu porovnání nákladů při ohřevu vody teplem z
centrální kotelny. Stejné množství teplé
vody by jste ohřáli z CZT za cenu 7 264
Kč tj. o 5 131 Kč levněji než elektrikou.
Také příjemné zjištění že?

Vaří celá vesnice!
-jz-

Pocházím z vesnice, která vznikla v 50 letech. Bydlí zde starousedlíci, ale také i rodiny jejichž původ není zdejší. Tyto
rodiny pochází z různých zemí. Máme zde rodiny národnosti maďarské, rumunské, slovenské a ukrajinské.
Přinesly si sebou své zvyky,tradice, příběhy a kus života! Jak jste již z nadpisu pochopili jedna z takových tradic a zvyků
se týká i vaření! Chtěla bych se s vámi proto podělit o různé a pro někoho možná i nezvyklé recepty nejen z těchto zemí.
Podle mne neexistuje lepší lék na splín a smutek než plný talíř!
A zde máme dva první recepty z kuchyně A.Konupčíkové (Maďarsko).
MAĎARSKÁ ZELNÁ
Jedna z nejlepších polévek v maďarsku, která se vařila v
každé domácnosti.
½ kg kyselého zelí
½ kg brambor
3 lžíce hladké mouky
¼ l mléka
1 cibule
masox, slanina, klobása,
sladká mletá paprika,
sůl, česnek.
Pokrájené zelí i s nálevem vaříme 10 min. Pak přidáme
brambory pokrájené na kostičky a vaříme dalších 10 min.
Na slanině osmažíme nakrájenou cibulku a kolečka klobásy.
Zapražíme je paprikou. Orestovanou klobásu přidáme do vařící polévky a asi 5 min.povaříme. Rozkvedláme hladkou mouku
a mléko. Směs vlijeme do polévky a vše ještě chvíli povaříme.
Nakonec polévku dochutíme solí a utřeným česnekem.
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GRANADIR MARŠ (KRUMPIŠ ČUSA)
Toto jídlo vzniklo těsně po válce a jak již naznačuje doba
vzniku je to jídlo chudých.
3-5 brambor
cibule, sladká mletá paprika
trochu pepře, sůl
těstoviny (nejlépe fleky)
sádlo
Na sádle osmahneme nadrobno nakrájenou cibuli, přidáme sladkou mletou papriku, pepř, sůl dle chuti a oloupané na kostičky nakrájené brambory, které dusíme do
měkka. V osolené vodě uvaříme těstoviny které smícháme
s připravenou směsí.

Těším se na vaší spolupráci a na další nové recepty, které
jsme tímto právě odstartovali!!!
DOBROU CHUŤ !!!
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Krásný den přeji všem příznivcům mažoretek!
-JZ-

Jako již tradičně bych Vás chtěla
informovat o tom, jak děvčata pilně
cvičí a připravují se na soutěž, která
by měla proběhnout v květnu. Bližší
informace o této soutěži včas podám,
aby jste nás i vy mohli přijet podpořit,
fandit nám a držet pěsti!
Chtěla bych Vás seznámit i s tím, že
není jednoduché pro obě skupiny zajistit finance, které potřebujeme k vybavení
mažoretek co se týče kostýmů a hůlek, ale
i k přihlášení na soutěž. Čas nikdo nezastaví a jak jste si již určitě všimli starší děvčata nám vyrostla do ,,krásy“ a je nezbytně
nutné jim pořídit nové kostými. V loň-

ském roce se nám podařilo získat dotace z
prostředků JMK poskytovaných na oblast
tělovýchovy a sportu. Jak jsem vás již v
minulém čísle informovala, v součastné
době máme dvě mažoretkové skupiny.
Starší děvčata (junior starší) budou reprezentovat naší obec na soutěži a za získané
peníze z dotací jim pořídíme nové kostýmy. Tím to ovšem nekončí a tato děvčata potřebují i nové hůlky tzv.twirlingové
(jsou to odlehčené a vyvážené hůlky s
kterými se lépe točí a pracuje), které jsou
i mimochodem povinnou výbavou pro
starší mažoretky.
Nezapomínáme však ani na malé

mažoretky, které nám dělají velikou
radost!
Proto bych chtěla touto cestou
poprosit a předem poděkovat všem
těm, kteří nám finančně pomohou
mažoretky zabezpečit a popřípadě
jim pomoct pořídit nové kostýmy a
potřebné vybavení, které potřebují na
různých vystoupeních a soutěží!
A kde nás najdete? Každé pondělí
a čtvrtek od 16-18 hod. v kulturním
domě ve Velkém Karlově, kde mažoretky cvičí aby vám ukázaly, že když člověk chce a pilně trénuje dokáže svou
pílí a snahou hodně!

Jarní úklid, pořádek, vlastnictví
- šp -

Ptáte se na souvislosti? Jsou zřejmé
i všeobecně známé. Jenom si je musíme připomínat a také respektovat
Jaro je obdobím probouzející se přírody, zvýšené aktivity všeho živého.
Hřejivá atmosféra jarního sluníčka provokuje i nás občany, alespoň většinu,
k činnosti „za život lepší a krásnější“.
Chceme mít kolem sebe hezky, čisto,
uklizeno a tak děláme pořádek. Kolem
sebe a na svém. Je to chvályhodné.
Při úklidu vzniká ale „nerudovský
problém“. Co s nepotřebným odpadem nebo co s nepotřebnými věcmi,
které nám přestaly sloužit. Za života
pana Nerudy určitě nebyly tak rozvinuté služby ve sběru, odvozu a likvidaci komunálního odpadu všeho druhu

jako je tomu dnes. Ani v Praze, bydlišti
pana Nerudy.
A přesto i dnes jsme svědky, že
odpadky a nepotřebné věci mnohdy
končí „někde nebo kdesi“ na různých
„černých“, nepovolených skládkách
nebo jsou pohazovány podél cest, větrolamů a podobně. Zbytečně. Vždyť
platíme paušální částky za organizovaný sběr, odvoz a likvidaci. Navíc je zde
ještě problém vlastnictví.
V současné je zpracovaná jednoduchá pozemková úprava (JPÚ), která
upřesnila vlastnické vztahy k pozemkům. Následná, konečná pozemková
úprava (KPÚ) ještě upraví pozemkovou
držbu v katastrálním území (k.ú.) tak,
aby každý vlastník měl ke svým pozem-

kům přístup a mohl je řádně využívat.
Tedy každý kousek půdy v katastrálním území již má a nadále bude mít
konkrétního vlastníka. Ale žádný vlastník, na svém vlastnictví, nebude stát o
nepořádek někoho jiného.
Jestliže se dnes vehementně dožadujeme práva na nedotknutelnosti „našeho“ soukromého vlastnictví, musíme se
naučit respektovat i práva na nedotknutelnost vlastnictví jiných nebo
vlastnictví jiného. A nezapomínejme, že i vlastnictví veřejného. Pořádek
„na svém“ snad chce mít každý.
Omlouvám se všem těm, kteří se
i dnes a vlastně pořád řídí příslovím
lidové moudrosti: „Co nechceš, aby
jiní Tobě činili, nečiň Ty jim!“

Jak jste na tom se zády?
-jz-

Na úvod něco o bolesti zad v číslech:
• 85 lidí ze sta potrápí alespoň jednou
za život bolesti zad.
• 75% českých dětí má potíže ze zády
• bolavá záda jsou nejčastější příčinou
invalidity u lidí do 45 let
• kvůli těmto problémům nejčastěji zůstávají zaměstnanci v pracovní
neschopnosti.
• až 95% případů mohou speciální
cviky na páteř eliminovat bolesti zad!
• 6600 fyzioterapeutů se v ČR stará o
bolavá záda.
Myslím si, že v dnešní uspěchané
době kdy se člověk za vším honí, spěchá
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a jindy zas pracuje od rána do večera velice rád zapomíná na odpočinek a relaxaci!
Každý z nás by si měl najít aspoň chvilku
na to aby se uvolnil a nabral novou sílu.
Záda jsou velmi choulostivou částí lidského těla. Nemusíte proto vynaložit zas tak
moc energie aby jste si je dokázali zničit!
Tady je spolehlivý návod jak si přivodit bolesti zad:
• své páteři nejvíce škodíte ochablými břišními svaly a hýžděmi. To se
odráží v nepřirozeném zakřivení páteře
a následných bolestech . A to chceme
ne!? Takže v žádném případě necvičte
a neposilujte zmíněné partie. Hlavně
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žádné sklapovačky nebo dokonce běh!
O svižné chůzi v lese na měkkém povrchu ani nemluvě. Tou by jste se k bolestem zad asi nikdy nepropracovali.
• Velmi účinné pro spolehlivé
ničení zad je nesprávné sezení. Hlavně nemějte při sezení kolena při sezení
ohnuté do pravého úhlu a neopírejte se
celou plochou zad o opěradlo. Nezapomeňte se pěkně nahrbit!
A sedíte-li u počítače, pak rozhodně nemějte lokty ohnuty do pravého
úhlu, monitor v rovině očí a myš těsně
u klávesnice Tato pozice zádům svědčí
pozor na to!
pokračování příště!!!
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Přehled zimních teplot – hlavní topná sezona (bez října a dubna)
- šp Zima – 04/05
mČsíc

Zima – 05/0/6

Ø denní teplota
nejniž.

nejvyš.

listopad

-1,1

14,2

prosinec

-4,4

leden

-3,0

Ø denní teplota
Ø

nejniž.

nejvyš.

5,7

1,9

11,8

6,9

2,4

-4,8

7,4

2,3

-14,0

Zima –
06/07
Ø denní
teplota

Zima 06/07
Ø denní teplota
Ø

nejniž.

nejvyš.

5,2

-0,9

12,5

5,4

1,1

-3,0

3,2

-4,4

-5,2

Ø

Zima – 08/09
Ø denní teplota

nejniž.

nejvyš.

Ø

nejniž.

nejvyš.

8,4

-1,5

12,7

4,1

0,5

15,7

Ø

10,4

4,4

-2,8

9,7

2,0

-4,7

8,3

3,6

11,5

5,4

-2,4

11,4

3,8

-10,9

3,7

-1,2

8,2

únor

-8,1

5,7

0,7

-10,8

3,7

-0,5

3,0

9,0

5,6

-3,4

11,4

7,3

-2,6

10,4

2,1

bĜezen

-5,3

14,1

4,0

-6,2

18,7

3,2

1,3

12,1

7,9

1,5

12,2

6,6

1,6

13,9

6,7

zima

0,9

3,0

6,3

4,8

3,9

Průměrné teploty, ve stejném období topné sezony, za sledovaném období let 2001/ 2002 až 2008 / 2009 jsou nejvyšší
za poslední tři roky. Zda je to projevem ohlašované změny klimatu vlivem lidské činnosti ukáže čas. Neuškodí brát vážně
varování odborníků i v případě, že by se ukázalo varování předčasné a přehnané. Opatrnosti není nikdy dost.

Mackovice Mackovice

Mackovice

Mackovice Mackovice

Z jednání ZO dne 28.2. 2009
Stránku připravil Ing.Karel Ondráček, starosta obce

ZO schválilo:
- Rozpočet obce na rok 2009
- Rozpočtový výhled na rok 2009 – 2011
- Aktualizace směrnic na rok 2009
- Závěrečný inventarizační zápis majetku obce za rok 2008
- Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků par.č. 340,
400, 401, 402
- Smlouvu o nájmu a žádost o bezúplatný převod velké
studny na Vodárně a cesty par.č. 527
- Návrh pro DSO NIVA – prodat automobil MAN formou
veřejné nabídky
- Czech Point – přes Organizační kancelář Znojmo
- Rozpočtové opatření 8/2008
- Nový správce rozpočtu obce Mackovice – Bc. Iveta Zifčáková od 20.1.2009
- Žádosti občanů :
- pronájem pozemku po křížku rodině Gertnerové

- nájem obecní orné půdy dle původních smluv
- prominutí poplatku za odpad Černajová T. ml.
- Odprodej pozemku par.č. 48 p. Sojkovi J. ml.
- Odložení žádosti p. Záhorského Petera
- Odložení žádosti Hrnčářová D. a Pijáčková J.
- Žádost p. Mlčka J. – reklamní tabule
ZO neschválilo:
- Žádost p. Myška D. a p. Jandáska S. – pronájem skladu
u klubovny
ZO vzalo na vědomí:
- Nabídku restaurace Želva Čejkovice
- Žádosti o VPP
- Práci kontrolního finančního výboru
- Přípravu dětského hřiště
- Správu o stavu veřejného pořádku
- Stažení žádosti p. Forvarského J.

Mládí má špatnou paměť

Inzerce

občanka Mackovic

Velmi si vážím toho, že se ještě mezi mládeží najdou
ochotní človíčci, kteří každé ráno vstávají a snaží se udržet
tradici hrkání, aby zastoupili zvony. Jenom každý rok se
opakuje to stejné. V sobotu, kdy si mohou vykoledovat
nějakou korunu nebo vajíčko, popřípadě sladkost, dokáží
maximálně pozdravit. Přijedou se svými vozíky k domu a
nastane trapné ticho. Každý rok se snažím vymámit z mladíků alespoň tu nejznámější koledu „HODY, HODY DOPROVODY..... Vím, že nejedna babička se snažila jim pomoci a
darovala jim velikonoční koledu napsanou na papírku. Ale
mládí má asi velmi špatnou paměť a není schopno si zapamatovat 4 řádky básničky. Hoši, zkuste s tím příští rok něco
udělat, nebo se může stát, že Vám málokterý dům otevře.
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Turnaj v pozemním hokeji
Dne 4. dubna proběhl v Mackovicích turnaj v pozemním hokeji našeho hasičského okrsku. Bohužel, mimo domácích
hasičů přijeli jen Břežanští. Po urputném boji a několika nastaveních zvítězili domácí.

Větrný park Mackovice
Stále se občané ptají, proč se ještě
nezačalo s výstavbou větrných elektráren. Původní pesimistické názory
předpovídaly stavební povolení do
konce roku 2008. Máme jaro 2009 a
nebylo ještě požádáno o územní rozhodnutí. Kde je zakopaný pes? Firma
uzavřela smlouvu se Statkem Miroslav
na převod několika polních cest od
Pozemkového fondu ČR a dohodu s
předcházejícími vlastníky statku, kteří vlastní pozemky kolem stanovišť
větrných elektráren. Přestože Statek
Břežany má již potřebné majetkoprávní vztahy pro břežanskou část parku
vyřešené, Statek Miroslav prozatím
ne. Konkrétní důvody zatím neznáme,
ale uděláme vše, aby občané byli přesně informováni. Abychom nakonec
nedopadli tak, že se budeme dívat na
další břežanské vrtule, na oleksovický a bantický větrný park a budeme

zase poslouchat jak jsme zachránění.
Od čeho? Že by obec měla do 5 let od
stavebního povolení větrného parku v
plném rozsahu, dokončenou kanalizaci a nové cesty. Přitom všechny argumenty proti se ukázaly nepravdivé.
Polemizovat by se dalo jen o názoru z
referenda, že jde o nezvratnou změnu

rázu krajiny. Větrný park má stanovenou životnost 20 let, její prodloužení
podléhá schvalovacímu procesu. Před
30ti lety bylo zničeno posledních 20
ha sadů v okolí obce. Tato devastace
rázu krajiny se ukázala jako nezvratná
a víme, kdo je za ni zodpovědný a kdo
se jí snaží ochraňovat.

Výroční členská schůze místní organizace Českého zahrádkářského svazu s degustací
Bývalý dlouholetý předseda Oldřich Gertner, zasloužilý člen

Místní organizace zahrádkářů provedla na své výroční členské schůzi dne
28.2.2009 zhodnocení své činnosti a
zároveň byla provedena volba nového
výboru na další 5-ti leté funkční období. Nový výbor byl do značné míry
omlazen, což naznačuje, že činnost této
organizace bude mnohem progresivnější se zaváděním nových metod. Naše
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činnost byla zaměřena hlavně na pomoc
našim členům a občanům k zabezpečení obdělávání jejich záhumenek a
zahrad, objednávku bramborové sadby
a průmyslových hnojiv. Těm, kteří měli
zájem, jsme poskytovali poradenskou
činnost při ošetřování plodin proti chorobám a škůdcům.
Po skončení naší výroční schůze
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byla provedena degustace mackovických vín vypěstovaných a vyrobených místními občany. K ochutnání
a hodnocení byly nabídnuty vzorky
vín ročníku 2007 a 2008. Bílá vína
– Müller Thurgau, Veltlínské zelené,
Neuburg a Ryzlink rýnský. Červená vína – Vavřinecké, Zweigeltrebe a
Frankovka. Degustace se zúčastnili i
dva profesionální degustátoři. Mám
za to, že poskytnutí ochutnávky těchto
vín našim členům bylo dobrou tečkou
za úspěšnou činností naší organizace.
Chtěl bych touto cestou poděkovat za
poskytnutí vzorků pěstitelům a výrobcům kvalitních vín panu Balcarovi A.
st., panu Cihlářovi Z. ml., panu Gertnerovi O., a panu Máškovi J. na závěr
popřát mnoho zdaru a další prospěšné činnosti v naší místní organizaci
zahrádkářů.
Odcházející výbor řeší dopad ekonomické krize na kvalitu vína.
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Konečně jaro, konečně teplo a Velikonoce
Konečně přišlo teplo, naši sedláci
vyhnali své oře na pastvu, vořechů se
urodilo taky dost, především odrůda
pouliční směs, velikost podskříňová,
povahy mírné, zablešení v normě.
Vlaštovky přiletěly, hrkači hrkali,
mladíci běhali s pomlázkou za holkami.
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Pravice Pravice Pravice

Čejkovice

Mackovice

Pravice

ZO schvalují:
- rozpočet obce na rok 2009
- prodej pozemků p. Věře Surovcové
- pasport dopravního značení obce
- přijetí pracovníků na VPP

2/2009

Velký Karlov

Pravice Pravice Pravice
Setkání seniorů

Zasedání zastupitelstva
obce ze dne 26.3.2009
Jaroslav Vitouch, starosta obce

Pravice

Jaroslav Vitouch

Setkání seniorů se uskutečnilo jako každoročně 4.dubna v KD.V Pravicích je
takřka 60 důchodců, na setkání jich přišlo bohužel jenom 35. Pozvání přijali i
důchodci, kteří byli dříve občany Pravic. Mrzí nás, že se tohoto setkání nezúčastnilo více dříve narozených. Byl pro ně připravený krásný krátký program, kde
předvedli vystoupení mažoretky z Velkého Karlova pod vedením p. Jany Zifčákové a bojové umění. V ukázce bojového umění byla předvedena sebeobrana v
podání členů kroužku bojového umění z Hrušovan nad Jevišovkou pod vedením
p. Vladimíra Vitoucha. Obecní úřad děkuje všem důchodcům, kteří se setkání
zúčastnili a věří, že se zde v příštím roce opět setkají i s nezúčastněnými.
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Hrkači v Pravicích
ViP

V náší obci se vždy před
velikonočním pondělí sejdou mladí chlapci z vesnice na tradiční obchůzku s
klepačkami a trakaři, které
podle tradice nahrazují zvony odlétající na toto období
do Říma. Začínají vždy na
zelený čtvrtek v poledne
a končí v sobotu vyklepaváním s koledou dům od
domu.Tato tradice se u
nás drží dlouhá léta, díky
tomu, že u nás stále přibývá
nejmenších se tato tradice
bude držet i na dále.
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Klondajk cup 2009
ViP

Již potřetí se na Kolonii u Dvora v Božicích uskutečnily dne 11. 4. 09 závody traktorů tovární výroby a domácí výroby. Tohoto závodu se zúčastnili také závodníci z Pravic Petr Vitouch a Přemek Dolník, kteří na stroji Super 50 obsadili v
těžkém a náročném závodě 7. místo. Na závod se přihlásilo 13 traktorů, z čehož bylo 9 traktorů a 4 malé frézy. Samotný
závod byl rozdělen na malé a velké traktory, ostatní disciplíny, jako tahání hasičské Tatry 148 a slalom, byly již spojené.
Lze říci, že oproti loňskému mrazivému závodu, se na závodění přijelo podívat o poznání více lidí, překvapivě i z okolních
vesnic. Vítězové, ale i poražení dostali krásné ceny, ale především si odnesli nezapomenutelné zážitky.

Pracovníci OÚ VPP
Jaroslav Vitouch, starosta obce

V letošním roce obec zaměstnala 6 pracovníků na veřejně prospěšné práce. Pracovníci nastoupili k 1. dubnu a po dlouhé zimě se ihned pustili do úklidu obce. Obec zamýšlí provést opravu hřbitovní zdi, její rekonstrukci provedou samotní
pracovníci. Další činností pracovníků v následujících měsících bude vybudování chodníků a jiných stavebních prací.

Naši jubilanti
dožívající se v květnu a červnu významného jubilea:
KADLECOVÁ HANA
VRÁBLÍK LADISLAV
VLČEK JAN

7.5.2009
7.6.2009
22.6.2009

60 let
75 let
75 let

Všem jubilantům přeje OÚ Pravice vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let.
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Břežany

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

Zastupitelstvo obce Břežany se
sešlo na svém jednání dne 12. března
2009, kde jsme se zabývali závěrečným účtem obce Břežany, pohledávkami a jejich řešením. Ještě jednou
budou někteří dlužníci upozorněni
a pozváni na jednání, pak bude obec
vymáhat dluhy soudně. Dále jsme se
zabývali Zprávou o přezkumu hospodaření obce za rok 2008 ing. Cahlíková, finanční komise ve své zprávě
doporučí řešení rozpočtových opatření v případě dotací. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s činností
Komise pro projednávání přestupků
v loňském roce a schválilo odměny
předsedovi komise a jejím členům.
Byla podána informace o průběhu
zpracování nového územního plánu,

schválen záměr prodeje části pozemku 7447 GP v k. ú. Břežany. Dále jsme
projednali počet pracovníků na VPP
– celkem 5, z toho 2 ženy a 3 muži,
bylo stanoveno pořadí z těch, kteří
vyhovují kritériím. Také jsme se zabývali přípravou zasedání ZO – 2.4.,
možností financování opravy místní
komunikace (navýšením stávajícího
úvěru a prodloužením doby splácení).
Zastupitelstvo vyjádřilo souhlas, aby
výběrové řízení na opravu ZŠ 174 provedla firma BRNOINVEST, spol. s r.o.
nakonec jsme schválili prodej nákladního automobilu MAN v majetku
DSO NIVA Břežanské dopravní společnosti za odhadní cenu (1 626 000
Kč). Na zasedání zastupitelstva obce
dne 2. dubna jsme schválili závěrečný

účet obce za rok 2008, a to bez výhrad,
předložené Zadání s pokyny pro vypracování Návrhu územního plánu Břežany, Josefa Rebendu jako člena komise
pro výběrové řízení na dodavatele
stavby – oprava budovy ZŠ Břežany
(náhradní pan Slatinský, záměr na pronájem bytu v mateřské škole na dobu
určitou, pořízení 1 leteckého snímku k
novému územnímu plánu. Dále zastupitelstvo obce pověřilo starostu, aby na
další schůzi pozval zástupce organizací
a spolků v Břežanech, a vypracováním
kritérií pro výběr pracovníků na VPP.
Místostarosta připraví na další schůzi
materiály pro prodej zbývajících sklepů. Byla podána informace o volbách
do Evropského parlamentu a těžbě
dřeva v obecních lesích.

Společenské akce v Břežanech

Oprava chodníků

30.4. – zábavné dopoledne pro seniory
30.4. – Pálení čarodějnic
23.5. – Rybářské závody
30.5. – 150. výročí založení Kongregace sester svaté Hedviky – 10:00 v kapli
27.6. – Okresní kolo soutěže v požárním sportu
19.7. – 1. 8. – Letní tábor pro děti v Čučicích – pořádá občanské sdružení Břežanská Střelka
22.8. – 23.8. – Tradiční Břežanské krojované hody

V letošním roce opět pokračujeme
s budováním chodníků u nové komunikace.

34

Noviny NIVA

2/2009

Božice

Borotice

Břežany

Čejkovice

Mackovice

Pravice

Velký Karlov

Přerušení dodávky elektrické energie
Dne 12.5. od 7:30 do 15:30 hodin bude při ukončení rekonstrukce přerušena dodávka elektrické energie v části obce,
která je napájena z trafostanice u pohostinství.

Daň z nemovitostí
Na obecním úřade je vyložen do 16. května k nahlédnutí hromadný předpisný seznam na daň z nemovitostí na
rok 2009.

Pozdrav z MŠ
Jana Surovcová

Milí čtenáři Nivy,
Po delší době vás opět zdravím z
mateřské školy v Břežanech. Je za námi
Čertovská veselice, svátek Lucií i Vánoce. Teď nám nastal čas Masopustu, který
sebou přináší spoustu zábavy a hezkého
podívání. S dětmi a jejich rodiči jsme
přivítali masopustní období v úterý
17.2., kdy jsme v mateřské škole vyráběli klauny a šašky na výzdobu oken
budovy. I přes to, že nemocnost dětí
byla veliká, sešlo se nás toho odpoledne dost na to, abychom výzdobu zvládli
udělat. To byste koukali jakou mají naše
maminky představivost a jak jsou zručné. Žádné strachy – pustily se do práce
a výsledek? Ten můžete vidět na oknech
MŠ zhruba do 21.3., kdy budeme vítat
jaro. A tento náročný týden pokračoval

dále. Ve čtvrtek 19.2. děti jely naposledy do plavecké školy v Hustopečích,
kde absolvovaly předplavecký výcvik a
odvezly si domů kapříky se šupinkami,
na kterých bylo znázorněno co všechno
zvládly. V pátek 20.2. jsme časně z rána
nasmažili tvarohové koblížky a zhruba v 9:30 jsme se vrhli v masopustním
průvodu do vesnice. Tentokrát v převlecích za Karkulku, doktorku a vodnici s
průvodem různých zvířátek a pohádkových postav. A protože jsme sebou měli
i dvě děti teprve dvouleté, omašlili jsme
si krepovým papírem kárku, na které
jsme kuřátko a kolouška celou cestu vezli. I když nám docela hustě sněžilo, bylo
celkem teplo, takže nám nikdo neomrzl
a všichni jsme se zhruba po dvou hodinách vrátili do školky. Za tu dlouhou

cestu, kterou děti musely zvládnout,
si za pozvání na karneval a na večerní masopustní zábavu vysloužily plný
Karkulčin košík dobrot na přilepšenou.
V poledne by nikdo nepoznal, že jsme
prošli značnou část vesnice a pozdravili celkem dost spoluobčanů. Říkali
jsme si, jak budou všichni spinkat, jak
jsou unavení, ale to jsme byli na omylu.
Nebýt toho, že měly na obličejích pozůstatky barev a kosmetických přípravků, ani my bychom nevěřili, že jsme šli
masopustním průvodem. Zkrátka děti
jsou ,,nezmaři“. Zatímco paní učitelky
nechávaly odpočinout nohy a nesměle
zívaly při vypisování třídních knih, děti
si na lehátkách povídaly, cvičily a neustále se natřepávaly. Jako by se nemohly
dočkat zítřejšího karnevalu.

Břežanský karneval
Šašek Eda

Také letos jsme se vrhli do příprav
na karneval. Svolali jsme schůzi OSR a
domluvili jsme se, že karneval se uskuteční v sobotu 21.2. Tak se také stalo. 14
dní předem jsme mohutně připravovali
plakáty, zchystávali pomůcky na soutěže,
sháněli sponzorské dary a připravovali dětskou tombolu, abychom udělali
dětem radost. Spousta oslovených rodičů nám nosila ceny do tomboly. Nakonec to těsně před karnevalem vypadalo,
že budeme muset paní uklízečku vystěhovat z kabinetu, protože se nám tam
skoro nevlezla. Vám všem, kteří jste přispěli jakýmkoliv způsobem, všem ještě
jednou mnohokrát jménem sdružení
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rodičů děkuji. Nevím jak bychom to
bez vašich příspěvků zvládli. Troufám
si říct, že ano, ale určitě bychom nebyli
tak nápadití a originální jako někteří z
vás. Karneval začínal ve 14:00 hodin,
ale už po půl druhé se začaly scházet
celé rodiny. Měli jsme strach, že když je
tolik nemocných dětí, že nikdo nepřijde. Ale naštěstí přišly. Překvapilo mě,
kolik přišlo dětí z Hrušovan, Litobratřic
a samozřejmě místních. Jen mackovských a pravických dětí bylo pomálu.
Celé odpoledne nás provázel svým hraním pan Ota Bártl, který to tam správně rozproudil a dokonce vyhnal na parket i několik dospělých. Hned to bylo
o něčem jiném, když začali tancovat
maminky a tatínkové a třeba i babičky
a tety a …
Také se dětem jistě líbila pohádková válka, kdy jsme válčili ve dvou
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družstvech pohádkovými granáty. A
nebo takové Pepan řekl:,,….“
Zkrátka sešlo se nás spousta. Já šašek
Eda, Rybana a policista Pepan a spousta
princezen, spidermanů, batmanů, pirátů, indiánů, zvířátek apod. Za soutěže
si děti odnášely sladké ceny a pískací
balónky. Z toboly, ve které vyhrávaly
všechny lístky zase spoustu omalovánek, pastelek, plastelíny, sladkostí, plyšáků a cen útěchy. Občerstvit se všichni
mohly ve videoklubu, kde se prodávalo
pivko a točená limonáda, k zakoupení
byly i želatinové dobroty a párek v rohlíku, který šel nejvíce na odbyt. Troufám
si říct, že to bylo povedené odpoledne,
ale samozřejmě je na vás, jestli se vám
na našem karnevale líbilo a nebo nelíbilo. A pokud ano, přijďte si zase za rok
za námi zatancovat a zasoutěžit a vyhrát
si něco pěkného v tombole.
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Fašank aneb masopustní zábava v Břežanech
Babka

Také letos jsme se rozhodli, že náš
karneval protáhneme až do ranních
hodin a uvidíme kolik lidí přijde. Loni
jsme při návštěvnosti 50 lidí vydělali
14.500 korun a byl to tehdy pro nás
úspěch. Také jsme pak slýchali, že letos
přijde daleko více lidí, že slyšeli, že ta
zábava byla super. Bylo těžké rozhodnout se, zda dělat zábavu v tělocvičně a
nebo jen ve videoklubu. Ale jak se říká,
nesli jsme svou kůži na trh a rozhodli
jsme se pro halu. Nemůžu sice říct, že
bychom měli narváno, ale 75 platících
lidí to ušlo ne? O zábavu se nám po celý
večer starali manželé Šuráňovi, kteří to
tam rozjeli na plný pecky a úžasně nám
hráli a zpívali do 4 hodin ráno. Sama
za sebe mohu říct, že mě hodně mile
překvapili, jak jsou dobří. U vstupenek
seděli a po celý večer klimbali děda s
babkou, v baru pobíhaly dvě školačky, v hale tancovali Ivánek, Nastěnka,
Ozák, dvě upírky, Tygřice, Červená
Karkulka a zpívali nám Černokněžník
a Ošklivka Katka bez rovnátek. Pilo se
všechno možné od vína, piva a štamprlátek po semtex a vodku. Jedly se
klobásky ale největší zájem byl o tombolu. Co na tom že byla lidová? Každý si něco odnášel, třebas jen nějakou
hloupost, ale odnášel. Celou dobu se
také vesele tancovalo-lidi byly super.
Nikdo se nijak nepřetvařoval, každý si
zábavu užíval jak to jen šlo. Po půlnoci byly vyhlášeny 3 nejlepší masky a to
v tomto pořadí: Ivan první, Nastěnka
druhá a babka třetí. Za odmaskování si
odnášeli štanglu lovečáku! Myslím si,
že tak i tak jsme zase něco vydělali a že
pro potřeby našich dětí se zase nějaká
ta korunka najde. Samozřejmě na tom
mají podíl všichni sponzoři a rodičové,
kteří jakkoliv přispěli, také pořadatelé a
jejich rodiny, kteří připravovali a uklízeli prostory tělocvičny a všichni, kdo
se zúčastnili, hodně jedli a pili. Velké
díky patří také panu a paní Juřeníkovým, kteří se podíleli na přípravě sálu.
V neposlední řadě chci jménem členů
občanského sdružení rodičů poděkovat ještě jednou manželům Šuráňovým, kteří nám do rána hráli zcela
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sponzorsky. A co vy ostatní? Litujete,
že jste nepřišli? My také, protože jsme
mohli pro naše děti získat více peněz.
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Ale stačí když kape, nemusí pršet.
Jsme rádi, jestli jste se bavili a snad nás
za rok bude ještě víc!!!
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Otevírání zahrady v MŠ
Oznámili jsme rodičům, že ve
čtvrtek 2.4. budeme vyhrabovat
školní zahradu, abychom ji mohli
odemknout k jarním hrám. Říkali jsme si, že když je tak krátce do
velikonoc, tak že se ještě vrhneme
na nějaké velikonoční dekorace. V
plánu jsme měli pletení mrskaček,
tvoření proutěných věnečků a nebo
dělání velikonočních postaviček ze
sena. Objednali jsme krásné počasí, připravili jsme hrábě, natrhali na
hřišti vrbové proutky a pak už jsme
jen čekali kdo přijde. Podezřelé již
bylo, že spousta dětí nedošla do školky, že najednou onemocněly a nebo
se vůbec neodhlásily a prostě si udělaly „Ameriku!“ Ale když nám ještě

odešlo několik dětí po obědě, věděli
jsme která bije. Chápeme, že maminky chodí do práce, ale ironií zůstává,
že zrovna maminky, které jsou doma
se těchto akcí neúčastní. Ale nám to
nevadilo. Jako vždy došly maminky
–Rističová,Vlčková, Dokoupilová,
Pokorná, Cihlářová, také paní Loucká přišla po práci a chvilku času si
udělala maminka Berkovcová a Hladíková. Doufám, že jsem na nikoho
nezapomněla. Začali jsme se staršími dětmi hrabat už v půl třetí a tak
se stalo, že než došly maminky,měli
jsme kus práce hotové. Vše jsme dodělali a děti už se tlačily kolem ohniště a nemohly se dočkat opečených
párků s kečupem a hořčicí. Zatímco

jsme s paní učitelkou Jitkou hlídali oheň a povzbuzovali děti k výdrži
při opékání, paní učitelka Fajmonová
naučila maminky, jak se pletou mrskačky. Některým maminkám to šlo
dobře, jiné to vzdaly a nebo si nechaly
pomoct od maminek,kterým to šlo.
To víte, kdo umí ten umí a maminky i když třeba neumí, tak to doma
po akci před tatínky nedají znát. K
věnečkům a senovým postavám jsme
se už nedostali,ale odpoledne bylo ve
znamení pohody,radosti a relaxace. A
to nejen pro děti a maminky, ale i pro
nás učitelky to bylo fajn. A maminky
zkuste si příště udělat trochu času!
Neděláte to pro nás učitelky, ale pro
své děti!

Vážený čtenáři J.H.
Jan Marinč, Břežany

Se zájmem jsem si přečetl otázky
kladené v novinách NIVA č. 1/2009.
Rád bych odpověděl na všechny Vaše
otázky, ale bylo by to velmi obsáhlé.
Tak se budu snažit ve zkrácené verzi
Vám odpovědět na základě Božího
Slova – Bible.
Andělé jsou stvořené bytosti, jsou
to Boží poslové. Hovoří nám o tom
bible na určitých místech, např. Žalm
8,5.6. Židům2,2.7. Andělé jsou stvořené bytosti, které jsou na vyšším stupni
než-li lidé, při stvoření člověka. Žalm
8,6.
Židům 1,7 se píše o andělích, že
jsou duchové – mají jiné tělo, Ezechiel
10,12 píše, že andělé mají tělo, záda,
ruce.
Anděle dělíme podle bidle do
dvou skupin. Jsou andělé Boží (dobří)
a andělé Satanovi (zlí).
Dobří andělé jsou cherubíni, kteří jsou u Božího trůnu Žalm 80.2,
Ezechiel 10, 1-3. Dobří andělé mají
moc a sílu, hovoří se o tom v Žalmu
103,20.21. Dále nám bible mluví o
serafínech Izaiáš 6,2.
Svatí andělé mají za úkol chránit
lidi před hříchem, což znamená, že
působí na jejich svědomí, které lidem
ukazuje, co je dobré, správné, a nabá-
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dají je, aby se obrátili k Bohu, který
je jediná naděje a smysl života, Ježíš
Kristus, který se obětoval za člověk.
Respektují lidské svobodné rozhodování, a proto jenom promlouvají skrze svědomí, aby nečinili zlo a špatné
skutky. Lidé jsou hříšní a srdce lidské
je od přirozenosti zlé a převrácené,
mluví o tom Jeremiáš 17,9., Genesis
6,5.8,21. Ze zlého srdce vychází zlé
myšlení Matouš 15,19. Desatero je
dáno jako zrcadlo, ve kterém člověk
vidí své skutky a pozná, že sám od
sebe není dobrý. Proto je zde Bůh,
Ježíš Kristus, Duch svatý a andělé, aby
lidem pomáhali žít lepší život. Pomáhají těm, kdo naslouchají Bohu, ale
také těm, kteří jsou ochotni pomoc
přijímat.
Další skupinou andělů jsou andělé,
kteří se postavili proti Bohu a slouží
zlu – Satanovi. Satan – před pádem do
hříchu byl Lucifer (světlonoš), byl nejvyšším cherubem a zastával po Bohu
a Ježíši Kristu první místo mezi anděly. Zapomněl, že je stvořená bytost, a
jeho pýcha, žárlivost přešla v nenávist
ke Kristu a Bohu, stal se odbojníkem
Ezechiel 28, 13 – 19. Proto ztratil
jméno Lucifer (světlonoš) a stal se z
něho satan, ďábel, otec lži, vražedník,
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lhář, had starý, drak Jan 8,44. Mnoho
andělů se dalo na stranu odbojníka
Satana, Zjevení 12, 7 – 9a, vstoupili
do vzpoury proti Bohu a Ježíši Kristu a nastal boj na nebi. Po tomto boji
byl satan a jeho andělé svrženi na zem
Zjevení 12,4. Vzpoura satana se stala prvním hříchem, který přenesl na
zem, a to tím, že mu člověk (Adama a
Eva) uvěřil a podlehli jeho lži a podvodu Genesis 3,1 - 8.
Zlí andělé (démoni – zlí duchové)
v čele se satanem (drak, had, otec lži
a podvodu) Jan 8,44, kteří na člověka
působí všemi způsoby, aby jej zatáhli
do svých osidel a do odboje (zapření, zkreslení Boha) proti Bohu a jeho
Synu Ježíši Kristu. Jakými způsoby 2.
Timoteova 3. kap. (vzpurní, nezdravé žádosti, nenávist, závist, nezdravá
touha po majetku více než po Bohu,
projevy násilí, vede k vraždám, sebevraždám, zatemňuje rozum k rozpoznání mezi dobrem a zlem). Používají
i násilí a také i zázraky. Největší z nich
je spiritismus.
Vede člověka k tomu, že je sám
sobě bohem a k uctívání stvořených
věcí atd. Každý projev zla, násilí je
od zlých andělů a satana, nikdy ne od
Boha.
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Tel.: 515 266 566 , www.jatkaborotice.cz
Nabídka výrobkĤ ke grilování
marinavaná krkovice b.k.
selata na rožeĖ
vepĜová kýta s kostí lákovaná
borotická klobása
borotická cigára
italské párky

marinovaný bok b.k.
vepĜová kýta s kostí
uzená kýta s kostí
sýrová klobása
cigára pálivá
zámecký toþený

Výrobky ke grilování si mĤžete zakoupit nebo objednat v našich podnikových
prodejnách ve ZnojmČ ( Tovární u autobusového nádraží, Slovenská, Pražská
naproti hasiþĤm), Lechovicích, Hrušovanech n/Jev., Miroslavi, Tasovicích……
Na našich prodejnách nakoupíte þerstvé a kuchyĖsky opracované maso,
spoustu bezlepkových výrobkĤ i polotovarĤ pro pĜípravu rychlého jídla.

RybáĜské sdružení BĜežany
poĜádá

v sobotu 23.5.2009 na rybníku v BĜežanech

Prezence závodníkĤ je od 5.00 hod., vlastní závod zaþíná v 6.00 hod.
Zúþastnit se mohou rybáĜi registrovaní i neregistrovaní.
Pro soutČžící jsou pĜipraveny hodnotné ceny.
Rybí speciality a obþerstvení po celý den.
Bohatá tombola, po závodech posezení s hudbou.
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Co má þlovČk za všechno ……

býti na cestách
dohotoviti
aspik
pohyblivé schodištČ
þeledín
blahopĜání
šufánek
zkracovat
zahvízdati
pružný
zruþnost
celý
kouzelnice
nok
nedochucený solí
cereálie
helikoptéry
náhle
dČlník
znalecký posudek
nesoumČrnost
vysoká budova
nevykonati
nevyrašit
dČšĢomČr
mazniþka
ženský lékaĜ

Tajenka z minulého čísla:
Kdo asi …… „Dal lidem do srdce
radost i touhu po věčnosti.“
Ceny si vyzvedněte v infocentru Božice.
Výherci z minulého čísla:
Lenka Fruhwirtová, Jitka Kročilová,
Ludmila Dvořáková,, všechny z Božic
Blahopřejeme a přejeme Vám všem
zábavné luštění naší další doplňovačky.

þastokrát
veleještČĜi
puklina

Tajenku zašlete na e-mail:
info@infoniva.cz nebo nahlaste v infocentru - knihovna Božice, tel.: 515 257 010

kvartál
komoda na prádlo
neuþesaná
hráþ hokeje
jednohrbí velbloudi
trhavina
dcera krále
pĜehledy dní v roce
mít tušení
þlenka senátu
silnČ ochucená solí
nastĜádati
majitelé továren
šenkýĜ
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INZERÁT
Prodám
skútr BAOTIAN 125 ccm,
rok výroby 2008, najeto 155 km,
původní cena 29 000,- kč,
nyní 23 000,- kč
Tel: 732 979 186

39

Božice

Borotice

Břežany

Čejkovice

Mackovice

Pravice

Velký Karlov

Další fotografie z Klondajk cup 2009
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