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Borotické klání

Soutěž obcí NIVA

Zaja

V Boroticích na hřišti,
kde kdo rád si zapiští.
Ať je to kluk nebo holka,
kdo se dneska na to kouká.
Nastane tu velké klání.
Sedm obcí soutěží
a ty nemáš ani zdání,
kdo tu letos zvítězí.
Snad i počasí nám vyjde
a dost lidí taky přijde.
Budem všichni veselí!
Horší, co pak v pondělí?!
Kotlíky jsou připravené,
už i děti naladěné.
Gulášek se bude vařit.
To se večer bude pařit!!
Když je soutěž na spadnutí,
mám já velké mysli hnutí.
Ale nejsem pesimista,
když to vidím, co se chystá.
Guláš voní všude kolem,
pivo teče horem dolem.
Rychle chytnout dobrá místa,
výhra všech je při tom jistá.
Nepij ten rum, pij jen vodu!
Neudělá v tobě škodu,
tak jak režná nebo vodka.
Nevíš co tě ještě potká!
Napapáš se, napiješ,
vždyť to všechno přežiješ.
Snad vše dobře dopadne.
Mě už nic nenapadne.

„SEDM V JEDNÉ“
spolu s
„GULÁŠFESTEM“
se koná v Boroticích na hřišti
5. září ve 13 hodin
Dopravu zdarma tam i zpět zajišťuje
Břežanská dopravní společnost s.r.o.
Odjezdy autobusů:
Božice – obecní úřad: 11:20
Velký Karlov – zastávky: 11:30
Pravice – zastávky: 11:50
Břežany – zastávky: 12:00
Mackovice – obecní úřad: 12:10
Čejkovice – zastávky: 12:20
Borotice – hřiště: příjezd 12:30
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Turistické okénko do českých a slovenských regionů
Mikroregion Hrušovansko v současné
době realizuje projekt
„Turistické okénko do
českých a slovenských regionů“, který je spolufinancován Evropskou unií
a státním rozpočtem ČR v rámci
„Programu přeshraniční spolupráce
Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013“. Jedná se o vzájemnou
propagaci partnerů projektu - mikroregion Hrušovansko, mikroregion
Nový Dvůr, obec Dolní Bojanovice
a slovenské město Holič - prostřednictvím prezentačních DVD, která

budou natočena v rámci projektu a průběžně
prezentována v jednotlivých mediálních centrech partnerů projektu při různých
společenských a kulturních akcích.
Mediální centra budou vybavena
LCD obrazovkou, venkovními reproduktory a budou nabízet propagační materiály všech spolupracujících
partnerů. Prezentační DVD bude

zobrazovat turistické zajímavosti obce, města nebo mikrorogionu,
doprovázené mluveným slovem ve
čtyřech světových jazycích. Součástí
bude i kalendář kulturních akcí, který
bude pravidelně aktualizován. Cílem
tohoto projektu je navázání spolupráce mezi obcemi, městy i mikroregiony na česko-slovenské hranici
a především vzbuzení zájmu turistů
o příhraniční region.

Přeshraniční setkání cyklistů
Mikroregion Hrušovansko společně s rakouským
regionem Land um Laa
pořádá v sobotu 5. září 2009
„Přeshraniční setkání cyklistů“. Sraz
účastníků z obou stran hranic je ve
14.00 hodin v Hevlíně před informačním centrem, kde je přivítají zástupci
obou spolupracujících mikroregionů
a odstartují společný cyklovýlet, který

povede územím mikroregionu Hrušovansko i Land um Laa a bude protkán tématickými zastávkami. Cyklovýlet bude ukončen opět v Hevlíně,
kde bude připraven malý kulturní
program s občerstvením a hudebním

doprovodem. Akce
je spolufinancována Fondem malých projektů jižní
Morava – Dolní Rakousko.

Cyklobraní v Jevišovce
v sobotu 19. září 2009
se koná v obci Jevišovka
další ročník velké cyklistické akce Cyklobraní. Jsou

připraveny závody pro dospělé i děti
a bohatý doprovodný program. Pro
občany mikroregionu Hrušovansko
je startovné zdarma po předložení

občanského průkazu. Podrobnější
informace najdete na www.cyklobraní.cz.

Tam dole
Text upravil a připravil Ing. Rudolf Žilík

V noci ze 27. na 28. července 1993
se před Pánem Bohem znenadání objeví tři vysocí, statní, italsky mluvící muži.
Hasičské uniformy mají celé potrhané,
plné prachu a potřísněné krví. Protírají si oči, jako když se člověk ráno probouzí. … Vzápětí přijde ještě jeden.
„Jsem dopravní policista,“ říká, „ale teď
nevím, kde jsem. „Stál jsem u semaforu a on tu není. Kde je ten semafor?
A kde jsem já?“ … Pak se otevřou dveře
a nesměle vejde snědý mladík. Zastaví
se, zmateně se rozhlíží kolem dokola. „Co se stalo?“ ptají se ti první čtyři.
„Cosi se tak rychle semlelo!“
„Já vám to povím, děti moje, co se
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stalo,“ odpoví Pán Bůh s velni vážným
výrazem ve tváři. Podívá se na snědého chlapce. Ten se ukloní a Pána Boha
pozdraví! „I Ty buď zdráv,“ odpoví
Pán Bůh a pohladí ho svou láskyplnou
rukou po vlasech černých jako uhel.
Ale ani přitom se neusmívá.
„Já to vím,“ vrátí se k první čtveřici.
„Všechny jsem vás chtěl přivítat tady
v ráji,“ řekne a znovu pohladí chlapce,
„ale až mnohem, mnohem později“.
„V ráji??? Takže jsem zemřel?!“
vykřikne policista.
„ ,Zemřel‘ se říká tam dole, ale u Mě
je to jiné ... .“
„Pane,“ ozvou se ostatní, „jsme rádi,

Noviny NIVA

ze jsme se dostali sem do ráje, ale tam
dole zůstalo ještě tolik práce … .“
„Já vím. Máte pravdu; nemělo to být
ani teď, ani tímhle způsobem. Taková
nebyla moje vůle.“
„Tam dole …“ opakuje svá slova
policista a ohlédne se k zemi. „Tam
dole,“ pokračuje Pán Bůh, „se lidé snaží
vytvořit takový svět, jaký si nepřeji,
a potom dokonce prohlašují, že za to
můžu Já.“ Je velmi zarmoucený. Myslí
na lidské ruce, na lidská srdce. ,,Kdybyste alespoň chvíli, jen chvíli, se mohli
dívat jeden na druhého mýma očima,“
povzdechne si. Je velmi smutný.
Otočí se ke třem hasičům: „Ani vy,
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kteří jste dokázali uhasit v životě i ten
nejhorší požár, byste nikdy nedokázali uhasit výheň mé lásky. Lásky stejně
velké ke každému člověku. I k těm, kdo
nastražili ty bomby.“
Autorka tohoto příběhu vychází
ze skutečnosti, která se opravdu stala.
V noci na 28. července 1993 explodovaly v jednom italském městě 3 bomby.
Pět lidí přišlo o život, 40 bylo zraněno.
Když jsem si poprvé docela nedávno
četl tento příběh, říkal jsem si, že by se
dal napsat i dnes. Stále se v televizních
novinách i jiných zpravodajích objevují informace o explozích nastražených

bomb po různých místech ve světě.
To se dělo, děje a dít bude. A bude se
to dít až do té doby, dokud všichni lidé
neuznají Boží autoritu, svrchovanost
a jeho přikázání, mezi kterými stojí mj.
také „Nezabiješ!“ A nezačnou se jimi
plně řídit! Svalovat všechno možné na
Pána Boha je velmi laciné, povrchní
a hlavně nepravdivé i vůči nám samým.
Protože máme Boží zákon lásky vepsaný do svých srdcí, máme evangelium
Ježíše Krista a se zjevenými Božími
přikázáními a máme jejich správné
výklady i aktuelní pravé vykladatele.
Tak už začněme ze sebou konečně něco
dělat, aby za čas nemusely také televi-

Policie varuje:
Policie ČR, obvodní oddělení Hrušovany nad Jevišovkou, upozorňuje
občany naší obce na skutečnost, že opět
dochází ke krádežím finančních prostředků a šperků z rodinných domů,
kdy v okolí domů se pohybují osoby,
vykazující znaky romského etnika.
Pachatelé páchají trestnou činnost

v denních hodinách, využívají toho,
že v domech jsou buď děti nebo starší
spoluobčané. Pohybují se ve skupinách
a vždy nejméně jedna z osob odláká
pozornost obyvatele domu a ostatní
dům prohledávají.
Upozorňujeme občany, že je především v jejich zájmu, aby si vstupy do

Božice Božice Božice

Božice

ze, rozhlasové stanice či noviny v naší
zemi hlásit: „V Praze, Brně, Znojmě,
Božicích, … došlo opět k výbuchu …
O život přišlo …, počet zraněných se
vyšplhal na …“ Nebo by se Ti snad líbilo, milý čtenáři, někde v Evropě, naší
zemi, městě, vesnici náhle přijít o život?
A nebo žít neustále v obavách, ve strachu?
Křesťanství nám již přineslo, přináší
a bude přinášet hodnoty, které budou
vždy převyšovat naše všední i nevšední
uvažování.
Z knihy: „Z Boží kanceláře“, autorka: Lia Cerrito (1923-1999)

!!! !!!
svých obydlí řádně zamykali i v denní
době a nepouštěli do svých domovů
cizí osoby.
V případě výskytu podezřelých
osob v obci volejte ihned na Obecní
úřad nebo na linku 158.

Božice Božice Božice

Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva Obce Božice, konaného dne 13. srpna 2009
Ing. Miroslav Klíč, starosta Obce Božice

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu starosty o jednáních RO
od posledního zasedání ZO
2. Neposkytnutí dotace z SZIF na
2. etapu opravy sklepa a výstavbu
dětského hřiště
3. Schválení dotace z SZIF na 1. etapu opravy sklepa a autobusové
zastávky
4. Zprávu z valné hromady Dobrovolného svazku obcí NIVA
5. Zprávu z valné hromady Břežanské dopravní společnosti, s.r.o.
6. Zprávu o soutěži „Vesnice roku“
7. Podání žádosti o dotace na zateplení ZŠ a I. MŠ

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Revokaci usnesení ZO ze dne 14.
1. 2008, bod 1., z důvodu opětovného projednání RO.
2. Prodej parcely č. 406/24, o výměře 34 m2 a parcely č. st. 511, o
výměře 25 m2 v k. ú. Božice, paní
Aleně Kapaňové, bytem Božice
38. Cena 50,- Kč/m2.
3. Prodej parcely č. 2469/1 o výměře 1188 m2 v k. ú. Božice,
manželům Janu a Dagmar
Szabóovým, bytem Božice 153.
Cena 50,- Kč/m2.
4. Rozpočtové opatření č. 3/09.
5. Finanční hospodaření obce k 30.

6. 2009.
6. Směrnici pro zpracování účetnictví č. 1.
7. Oběh účetní dokladů – Směrnice
č. 2
8. O oceňování dlouhodobého
majetku a zásob – Směrnice č. 3
9. Organizační řád obce
10. Zřizovací listinu příspěvkové
organizace obce Božice Základní
škola a mateřská škola, Božice.
11. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině
Služeb Božic, příspěvkové organizace.

Vesnice roku
Ing. Zdeněk Čurda

V letošním roce proběhla již po
patnácté celostátní soutěž „Vesnice
roku“.
Cílem této soutěže je snaha
vyzdvihnout aktivity obcí, jejich
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představitelů a občanů, kteří se snaží
nejen zvelebovat svoji obec, ale i rozvíjet místní tradice, zapojení se do
společenského života v obci a péči o
krajinu v okolí svého sídla.

Noviny Niva

Každoročním
vyhlašovatelem
soutěže jsou Spolek pro obnovu venkova a Ministerstvo pro místní rozvoj. Soutěž má dvě kola a to krajské
a celonárodní. Vítězové krajského
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kola postupují do celonárodního.
Mimo hlavní cenu, tj. vítěz Vesnice
roku, mohou soutěžící získat dalších 9 ocenění za kriteria související
s aktivitami, které 10-ti členná hodnotící komise stanovuje v různých
oblastech společenského života obcí.
Za uběhlých 15 let získala nejvyšší
ocenění v našem okrese obec Vratěnín v roce 1995.
Když si uvědomíme, že v Jihomoravském kraji je 670 obcí a z pohledu celé republiky 6000, je naděje na
úspěšnost v soutěži velmi malá. Přesto se naše obec do soutěže v letošním
roce přihlásila s dalšími 15 obcemi
Jihomoravského kraje.
V prvním pololetí proběhla řada
administrativních procedur, kde obec
musela doložit historické, současné
a sociologické podklady o vývoji
obce. 1. června obec navštívila 10
členná hodnotící komise, aby se na
místě seznámila se skutečnostmi, kte-

ré měly podstatný vliv na výsledek
hodnocení.
Když nám bylo oznámeno, že
obec získala oranžovou stuhu za spolupráci se zemědělskými
subjekty a péči o krajinu,
bylo to milé překvapení.
Nejvíce kladných bodů
obec získala za propagaci vinohradnictví, kde je
členem Družstva božických vinařů a členem
Sdružení znojemských
vinařských obcí, za pronájem zemědělské půdy
místním zemědělcům,
pronájem
bývalého
letiště bez komerčního
využití a prosazování
části vytěžené plochy pískovny pro
vytvoření biokoridoru s vodní plochou. Kladně bylo také hodnoceno
začleňování prvků ekologické stability do územního plánu, které bylo
realizováno v biokoridoru
lesoparku a mokřadů v tak
zvané NIVĚ pod Božicemi.
Ve spolupráci s vinohradníky se prosadilo
vytvořit v katastru 4 viniční
tratě, na kterých je možno
z dnešních 120 ha vinic rozšířit plochu o dalších 60 ha.
V propagaci místních
zajímavých produktů bylo
kladně hodnoceno vinařství

a to místními výstavami, ochutnávkami a spoluprací se Sdružením znojemských vinařských obcí.
Hodnotící komisi zaujal také program rekonstrukce
obecního vinného
sklepa, kde by byla
instalována expozice
vinařských
a vinohradnických
řemesel, která by
přispěla k rozvoji
vinařské turistiky
a propagace obce.
Z historického
hlediska byl život
v obci ovlivněn
vždy zemědělskou
pro bl e m at i kou.
I když se dnes pohled na rozvoj životního a společenského života v obci
mění, jsme nadále úzce spjati s přírodou, a proto péče o krajinu je a bude
naší starostí i do budoucna.
Vraťme se tedy krátce k vyhlášení
vítězů soutěže. V pondělí 24. srpna
byly slavnostně vyhlášeny výsledky
krajského kola v obci Lužice, okres
Hodonín, kde starosta pan ing. Miroslav Klíč převzal oranžovou stuhu od
pořadatelů soutěže. Je to ocenění, které nás zavazuje pokračovat v dalším
rozvoji obce. Nelze tedy zůstat stát. Je
to také připomínka, že jsme již něčeho dosáhli a že jdeme správným směrem.

Kino – hodiny
Ivan Hudec ml.

Mnozí občané uvítali nově namontované hodiny na budově kina. Tyto
by měly sloužit všem. Jedná se o elektrické hodiny PRAGOTRON - Elektročas, které jsou napojeny na řídící
linku hlavních (matečních) hodin.
O přesný chod se tudíž starají hlavní hodiny. Přesnost hlavních hodin
je výrobcem udávána jako 0,008 s za
milión let. Zařízení je však závislé na
dodávce elektrického proudu, pokud
je tato přerušena, mateční hodiny se zastaví a tím i všechny ostatní
(podružné) v celém kině i nad chodníkem. Do provozu se musí spustit
ručně. Doufám, že hodiny budou
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sloužit po mnoho let (i když né asi ten
milión) a že se nenajde nikdo, kdo je
násilně poškodí. Tuto investici nehradila obecní pokladna.
Hodiny nebyly zakoupeny jako
nové, soužily dříve ve znojemské

Noviny NIVA

Frutě na vrátnici a jsou po generální
opravě.
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Podpora rozvojovým programům
Ing. Zdeněk Čurda

Ministerstvo pro místní rozvoj
(MMR) vyhlásilo v letošním roce
podporu několika programům v rámci rozvoje venkova. Obec Božice se
přihlásila do soutěže získat částečnou
finanční dotaci ve dvou programech
a uspěla.
V první řadě jde o podporu
z Programu obnovy venkova – obnova drobných sakrálních staveb
v obcích.
Obec vypracovala záměr opravy
kapličky se zvonicí v části obce Božice a opravu prostředí a zpřístupnění
sochy sv. Donáta – patrona vinařů.
Stavební úprava objektu kapličky se zvonicí spočívá v opravě vnější
fasády, střechy, vstupních dveří, úprava okolí stavby se zadlážděním.
Stavební úprava objektu sochy
sv. Donáta má zpřístupnit návštěvnost betonovým schodištěm. Okolí
sochy bude restaurováno provedením nového uměleckého kovářského
oplocení, provedení terénních úprav
a zadláždění okolí sochy.

Při výběrovém řízení na dodavatele těchto dvou staveb byla akceptována nabídka Technických služeb města
Hrušovany nad Jevišovkou ve výši
584.766 Kč. Na tuto investici obec získala finanční podporu z MMR ve výši
400.000 Kč, což činí 68% z celkových
nákladů.
Ve druhé řadě jde opět o podporu z Programu obnovy venkova
– podpora zapojení dětí a mládeže do
komunitního života v obci.
V roce 2005 byl realizován částečný záměr vybudování hřiště pro
míčové hry za základní školou. Cílem
bylo provést stavbu ve svém dokončení s umělým povrchem. V té době
již nebyly finanční zdroje na celkové
dokončení. Byly provedeny všechny
základní stavební prvky, ale bez umělého povrchu.
Nyní se naskytla možnost záměr
dokončit. Hřiště, které bylo zatím
využívané s povrchovou prosívkou
o rozměrech 37x24 metrů s oplocením, bude rekonstruováno. Projekto-

vé dokumentace řeší vytvoření kvalitního sportoviště s umělým povrchem
a zabudováním hracích prvků (2x
volejbal, tenis, házená) s barevným
odlišením jednotlivých herních zón
(zelené a červené).
V červenci bylo výzvou vypsáno
výběrové řízení na dodavatele umělého povrchu hřiště včetně zabudování
hracích prvků. Výběrovou komisí prošla jako nejúspěšnější firma
DEMICAR ze Slavkova s nabídkou
realizace díla v hodnotě 695.626 Kč.
Finanční podpora z Ministerstva pro
místní rozvoj činí 300.000 Kč, a odpovídá to 43% vynaložených nákladů.
Tyto investiční záměry byly schváleny na posledním jednání zastupitelstva obce. Nejde sice o rozsáhlé
dopady na rozpočet obce, přesto
byly záměry v orgánech obce hluboce diskutovány ve smyslu dopadu na
finanční zdroje letošního rozpočtu
a nutnosti vyrovnaného hospodaření
příjmů a výdajů na konci roku.

,,Popírat to, co je, a vysvětlovat to, co není“
Autoři: Martina Kvardová, Eliška Leisserová, Klára Nádaská

Heslo nejen KLDR: ,,Popírat to,
co je, a vysvětlovat to, co není.1“
aneb rozhovor s tvůrkyní filmu
Vítejte v KLDR Lindou Jablonskou
Dne 25.7. 2009 se v božickém
kině Marta uskutečnilo promítání filmu Vítejte v KLDR režisérky
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Lindy Jablonské. Vše vzniklo na
popud pana Mariana Kvardy, který
byl jeden z hlavních aktérů tohoto filmu. Celá akce byla obohacena
o besedu s tvůrci. Místní kino bylo
zaplněné do posledního místa.
Podle ohlasu zúčastněných byl film
s besedou zajímavým zážitkem, kte-
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rý mnohé donutil k zamyšlení nad
aktuálním tématem dnešního světa.
Velký dík patří nejen panu Kvardovi za zorganizování akce, ale i Ivanu
Hudcovi, který má na starosti místní kino.
1

E. A. Poe, Vraždy v ulici Morgue
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Co vás motivovalo k tomu, aby
jste natočila tento film?
Jednou na festivalu Jeden svět
jsem byla na projekci filmu o KLDR,
jedním z hostů festivalu byl severokorejský uprchlík. Uvedl v debatě, že
je dobře jezdit do tohoto státu, protože
každý mediální zájem je správný.
Potom jsem našla na internetu nabídku zájezdu. Přišlo mi zajímavé, že se
jezdí do těchto zemí na zájezd. Je to
poměrně neobvyklé a zároveň je to
pro mě i strašidelné.
Jak na vaše rozhodnutí odjet reagovala rodina? Neměli o vás strach?
No, to vůbec ne (smích). Bylo jim
(rodičům) jasné, že se nám (turistům)
nic nestane, neboť jak i řekl průvodce,
byli jsme jako vládní delegace. Museli
jsme dodržovat pravidla, které jsou
jasně daná. Jako riziko, že se nám
něco stane bylo minimální a navíc
moje rodina je už zvyklá, že jezdím
po takových výletech.
Dá se řici, že vlastně to divadlo
(zkonstruované KLDR) se hrálo již
před vstupem do země?
Jistě, to bylo naplánované vše už
od začátku. Vlastně ty zájezdy jedou
podle jednoho mustru, který se moc
neobměňuje.
Bylo možné jet do KLDR už dřív,
nebo to byl první zájezd od nás?
Průvodce říkal, že to byl druhý

zájezd od roku 1990 z ČR. Jinak se
tam jezdí třeba z Evropy. V Pekingu
je cestovka, která sem pořádá zájezdy.
Všichni turisté projíždí stejnou trasu
jako my. Ta země tvrdí, že se otvírá
dvakrát do roka. Povolí se určitý počet
cizinců, co tam můžou vstoupit.
Naplánovala jste si celou režii
filmu i s rozhovory, nebo jste více
improvizovala?
Vzhledem k tomu, že jsem většinu
těch lidí neznala, tak jsem si to úplně naplánovat nemohla. Na druhou
stranu jsem to nechtěla jen o KLDR.
Ta šance, že tam uvidíme něco jiného,
než co se běžně v té zemi vídá, tak asi
nebude možné. Ta myšlenka toho, že
to bude postavené hlavně na zážitcích
těch lidí, kteří jsou tam s námi v tom
dokumentu. Jako překvapení kdo
tam pojede a jak to celé bude probíhat. Ještě, že jsme měli pana Kvardu,
který to celé zachránil (smích). Názory všech lidí byly rozmanité. Další
výrazná postava ve filmu je ten Francouz, který dlouhodobě žije v ČR a je
nejradikálnější vůči tomu všemu, což
je docela zajímavý, že nejradikálnější
člověk je vlastně cizinec...
Co prvního vás zaujalo nebo
překvapilo po vstoupení na území
KLDR?
První zážitek bylo už to samotné
letadlo, které bylo takové starobylé
a potom samozřejmě ta prázdnota,

Fotograf: Josef Leisser
Hlavní aktér Marian Kvarda s tvůrci filmu před božickýn kinem Marta
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která už vlastně byla na letišti. Na tom
letišti jsme byli vlastně jen turisté,
to nepřípomínalo žádné jiné letiště,
na které je člověk zvyklý. Jenom my
a usmívající se nádherné Korejky
a celní kontrola...
Takže to bylo divadlo se vším
všudy?
Je evidentní, že když do země létá
jedno, maximálně dvě letadla denně, ve kterých jsou vždycky cizinci
a privilegování Korejci, samozřejmě
se nikdo netváří, že je nějaký velký
mezinárodní styk, což všichni asi ví.
Jaké byly pohnutky k cestě a očekávání samotných cestujících?
Tak pohnutky k cestě byly různé. Je lepší zeptat se jich samotných.
Od toho, že lidé jsou zvyklí cestovat
kamkoliv. Potom tam už bylo dost
lidí, kteří měli pocit, že už všude byli
a KLDR je něco, kam se každý nedostane. Nějací páni nám říkali, že chtějí
být první z Moravy, kteří byli v KLDR.
Pocit jedinečnosti a toho, že se to brzy
může změnit a člověk má pocit, že se
tam chce podívat, ještě než se to změní. Třeba ten Francouz měl zajímavý
důvod, protože byl zamlada komouš,
chtěl se podívat jak to vypadá v KLDR
a také si libuje ve všem, co je takové
temné nebo negativní, například jel
na dovolenou na polská sídliště. Ale
vystřízlivěl ze svých názorů a stavěl se
k celé věci velmi kriticky a ne, že by to
obdivoval.
Co vám ta cesta přinesla?
Mně to přineslo poznání, že doma
je nejlíp (smích).
Mohla jste komunikovat s pracujícími obyvateli?
My jsme byli pod dohledem
a veškeré situace, kdy jsme měli více
kontaktu jsou v tom filmu. Tak jsme
se zvláštní náhodou setkali s partou
pracujících na silnici nebo jsme se
bavili se studenty na vysoké škole,
ale od začátku bylo dané, že normální kontakt tam být nemůže. Už kvůli
jazykové bariéře, my neumíme korejsky a oni neumí anglicky.
Kdyby jste se nějak chtěla odpojit od té skupiny a jít na vlastní pěst,
bylo to možné?
My jsme od začátku měli pod-
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mínku, že v momentě, kdy porušíme
zmíněná pravidla, ve kterých bylo
napsané, že se nemáme vzdalovat
od skupiny, tak tím nemusíme ohrozit nás, ale spíš průvodce a to nikdo
z nás nechtěl. Kvůli jedné blbé procházce nechceme poslat někoho do
lágru, což je celkem jasné. Asi si to
každý rozmyslel.
Zodpovědnost
účastníků
o dotyčného jedince dolehla na
všechny?
Samozřejmě, takhle pracují všechny totalitní režimy, tak to bylo i u nás
za komančů. Když tvůj táta nebo teta
zdrhnula někam na Západ, tak tady
všichni z toho potom měli problémy
a v momentě, kdybys ji kontaktovala a psali byste si, posílali věci, tak jsi
z toho měla ještě větší problémy. To
je klasický způsob vydírání totalitního systému, ale tam je to dovedené
ad absurdum( až do krajnosti). Je to
udělané tak, že v momentě, kdy ty se

proviníš, tak nejen že ty jdeš do lágru,
ale i tvoje rodina, dejme tomu do třetího pokolení.
Myslíte si, že tam lidé jsou spokojení?
Takhle jsem o tom samozřejmě
přemýšlela, myslím že z toho jde
taková skepse a prázdnota, tíseň ..., ti
lidé tam žijí v šílených podmínkách
a zároveň ta nevědomost, že oni
nemají to srovnání, tak může být
svým způsobem osvobozující, že
v momentě kdy nevíš, co je jinde, tak
po tom nemůžeš logicky toužit, protože to nevidíš. U nás jsme to viděli, co na tom Západě je, že tam mají
prostě ty kšefty, super hadry... Tam to
spousta lidí fakt neví, tak si myslím,
že člověk může být štastný, malé okamžiky štěstí, lásky, atd...můžeš zažít
i v mizérii, jako v koncentráku můžou
lidé zažít okamžiky štěstí, takže je
neuvěřitelná ta spokojenost.
Mohl by být nějaký další projekt,

Linda Jablonská při rozhovoru
který by navázal na tento film?
Asi navazovat nic nebudu. Jedině
jestli pan Kvarda něco nevymyslí...
Děkujeme za rozhovor!

Historie mokřadů
Jarmila Hudcová

Naši předkové osídlovali zemi
podél vodních toků, kde se vyskytovalo velké množství močálů, slepých
ramen řek, bažin, mokřin a tůní. To
byla první místa, která člověk začal
přetvářet ke svému obrazu. Vykácel lesy, svedl vodu do koryta řeky,
odvodnil okolí a vytvořil políčka,
louky a pastviny. Většina takových
zásahů byla citlivá a tolerovala zájmy
člověka a potřeby přírody.
Časem však vznikla snaha lidí
vytěžit z krajiny co nejvíce a tak
se začalo bojovat proti remízkům,
křovinám, mezím ale hlavně proti
mokřinám. Ty byly odvodňovány,
vysušovány a zasypávány zeminou,
nebo přeměněny v černou skládku.
Bylo nutné mokřiny „vymýtit“, aby
se mohlo „vyrábět“ hodně obilí, řepy,
kukuřice, brambor a tím i hodně vepřového a hovězího masa. Co následovalo? Vymizela ohromná řada rostlin
a živočichů, půda je přesycena hnojivy a pesticidy.
A proč je snaha mokřady zachovávat a obnovovat? Poskytují vhodné
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podmínky pro existenci specifických
mokřadních organismů. Jsou přirozeným prostředím pro celou řadu živočichů i rostlin. Jsou přírodní zásobárnou vody v krajině. Mokřady patří,
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po deštných pralesích a korálových
útesech, mezi tři biotopy s největší biologickou aktivitou. Jsou proto
považovány za vysoce cenné biotopy.
Jejich počet i rozloha však ubývá.
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Cestovatelská beseda o Severní Korei s panem Marianem Kvardou ve Znojmě
Mgr. Jana Puchegger Chadalíková

„Vítejte v KLDR“ je název filmu,
který natočila mladá režisérka Linda Jablonská při své cestě po Severní
Korei. Jeden ze spolutvůrců tohoto
dokumentu, pan Marian Kvarda, se
o své zážitky přišel podělit s klienty
TC ve Znojmě na besedu 28.4.2009.
Severní Korea je země, kterou známe
málo, máme o ní velmi málo informací a je téměř jisté, že většina z nás
se tam nikdy nepodívá. Proto byl
o besedu mezi našimi klienty zájem
a na povídání s panem Kvardou jsme
se víc než těšili. Kromě klientů TC se
svým doprovodem se besedy zúčastnil i jeden z našich dobrovolníků
a také paní Peterková, redaktorka
Znojemska.
V průběhu zajímavého povídání
jsme se dověděli mnohé podrobnosti
z cesty pana Kvardy po Severní Korei
a klienti mohli také klást otázky. Celá
beseda proběhla ve velmi přátelské
atmosféře. Dověděli jsme se, např.,
že se turistická skupina, v níž pan
Kvarda byl, nemohla setkat na ulici
s žádným běžným obyvatelem, vždy
od nich byli pečlivě odděleni. Po dobu
pobytu skupinku doprovázeli dva
Severokorejci – pan O a pan I. Tak je
znali a oslovovali naši turisté. Nikdo
ze skupinky neměl k dispozici severokorejské peníze, nikdo se nedostal do
obchodu. Jídlo bylo pro turisty při-
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praveno v hotelu,
bylo ho hodně,
v dobré kvalitě
a bylo podáváno
formou
švédských stolů. Lidé
v Severní Korei
žijí velmi organizovaně, stát jim
organizuje nejen
ranní
cvičení,
pracovní proces,
ale i odpolední
volný čas probíhá
spíše hromadnou
formou. Stejně tak je to i s dětmi
– do školy i ze školy chodí v organizovaných skupinkách, odpoledne
se věnují různým zájmům v rámci
kroužků. Žádné z dětí si nevzalo od
našich turistů bonbón či malý suvenýr, ačkoliv k tomu měly několikrát
příležitost. V Severní Korei nejsou
církevní stavby, není tam kriminalita
ani nezaměstnanost a ani automobily
pro soukromé potřeby. Lidé jezdí na
kolech. Městská hromadná doprava funguje, i když technika je velmi
zastaralá. I zemědělská technika má
v Severní Korei už nejlepší léta za
sebou. Příroda je tam dost podobná
přírodě jihu Evropy. Pokud by chtěl
člověk cestovat ze Severní Korei do
Jižní nebo naopak, musí vždy projet
přes třetí zemi.
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Beseda byla pro naše klienty neobvyklá v tom, že na ní nebyly předměty k haptické prohlídce. Nebyly y být
nemohly, protože si pan Kvarda nic
nemohl z této cesty přivézt. Jediným
hmatatelným důkazem jeho pobytu
tam byly fotografie. Někteří z našich
klientů si mohli pomocí optických
kompenzačních pomůcek prohlédnout alespoň je.
Celá beseda vyzněla, i přes asi dost
těžký život v této zemi, velmi optimisticky. Všichni jsme zaznamenali,
že pan Kvarda je skutečným milovníkem cestování a že jezdí do různých zemí proto, aby je poznával,aby
nasával atmosféru a dělal si o zemích
představu. Nejezdí tam proto, aby
kritizoval, spíš konstatuje, co viděl,
slyšel a zažil. Několikrát během besedy padla otázka, zda se mu zdálo, že
jsou Severokorejci šťastní. Na takovou otázku je těžké odpovědět obecně. Ale pan Kvarda se s tím vypořádal
podle toho, co viděl a zažil. Lidé se
tam, podle něj, usmívali a nepůsobili
utrápeným dojmem. Oni vlastně nic
jiného neznají a určitě mají své malé
lidské radosti i starosti, tak jako my
všichni, tak jako lidé v každé jiné části
světa.
Závěrem bych chtěla napsat, že
pan Kvarda nás všechny příjemně
překvapil svým krásně lidským povídáním. A už se těšíme na nějakou
další besedu s ním.
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Dobří lidé stále žijí
Milada Hrušková

Naší rodině se v době nedávné „podařilo“ ztratit osobní doklady a mobilní telefon. Nakonec se vše našlo a bylo
odevzdáno v naprostém pořádku.
Tímto vyjadřujeme velké poděkování a obdiv panu Lukáši Solařovi a panu Ondrovi Dokulilovi.

Druhé pololetí Základní umělecké školy v Božicích
Hana a Jan Svobodovi, učitelé ZUŠ v Božicích

Druhé pololetí školního roku začali naši žáci jako všichni školáci 1.2.
a program měli jako obvykle bohatý.
Jarní koncert se uskutečnil 26.3. v sále
Kulturního domu, kam jsme přesídlili, protože velká rodičovská návštěvnost už nestačila na kapacitu sálku
v naší budově.
Významnou událostí každého
jara je koncert absolventský, který
se letos uskutečnil 22.4.
a své absolventské výkony předvedly žákyně na
zobcové flétny - Klára
Jánová z Velkého Karlova, jejíž výkon, zejména
při interpretaci Vivaldiho koncertu G dur
bral posluchačům dech,
a z Božic Lenka Fruhwirtová. Obě absolventky
předvedly své dovednosti na sopránové i altové
nástroje, Klára Jánová
přidala i známé Mozartovo Andante C dur na
příčnou flétnu. Oběma
absolventkám srdečně
k jejich výkonům blahopřejeme. Ohlédneme-li
se do krátké minulosti
pobočky ZUŠ v Božicích,
pak můžeme zjistit, že
letošní absolventky rozšířily dosavadní počet 35
absolventů naší výuky,
a z nich pokračovalo ve
druhém cyklu a čtyřletý ho druhým absolventským
koncertem
ukončilo deset. Závěrečný koncert se
uskutečnil opět v sále KD v Božicích
a to dne 17.6. v 17:00 hod.
V měsících duben a květen jsme
s dětmi z přípravné hudební výchovy
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navštívili obě božické školky, byli jsme
i Boroticích a v Hrádku. Mrzí nás, že
ne se všemi školkami je opětovaná
spolupráce - z jedné školky v Božicích
se děti hlásí, ze druhé ne. Stačí, aby
někdo, kdo v životě na našem koncertě nebyl, o specifice hudebního vzdělávání mnoho neví a sám není aktivní
hudebník, o nás negativně hovořil
na třídních schůzkách? O Božicích

se hovoří jako o středně velké obci,
a která obec této kategorie může
nabídnout komfort uměleckého vzdělávání dětí v místě. Je smutné, když
osobní averze, ke které jsme nedali
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žádnou příčinu, s výjimkou nepodílení se na uctívání kultu mimořádnosti
genia průměrnosti, vítězí nad obecně
prospěšným zájmem.
V Božicích již působíme čtrnáctným rokem a věříme, že kdo má
dobrou vůli dát svým dětem dobré
hudební vzdělání, najde si do naší
pobočky cestu. Rodičům budoucích
prvňáčků a předškoláčků nabízíme Přípravnou hudební
výchovu, kde se děti formou hry seznamují se
základními hudebními
dovednostmi, naučí se
číst a psát noty, základní
formy rytmu, procvičí se
v kolektivním zpěvu i si
zdokonalí svou psychomotoriku při drobných
tanečcích. Dost často se
v různých médiích objevují články, které zdůrazňují vliv hry na hudební
nástroj na rozvoj inteligence a posuzují význam
hudebního
vzdělávání jako velmi přínosný.
Netroufám si posoudit,
jak dalece jsou podobné výzkumy relevantní
a jestli mají dostatečný
statistický rozsah, ale dám
ruku do ohně za to, že
přesvědčit dítě ke hře na
hudební nástroj a vytrvat
při jeho kontrole domácí
přípravy je rozhodně pro
dítě do života prospěšnější, než ho posadit k počítači a zbavit se ho tím, že mu koupím
dostatek her, které mu zaberou čas.
Žáci měli jistě pěkné prázdniny,
rodiče příjemnou dovolenou a tak
v září opět s chutí do toho.
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Malé ohlédnutí za božickým hodováním
manželé J. a D. Szabóovi

Pořádáním tradičních hodů se
v letošním roce netradičně ujalo SDH Božice. Předcházelo tomu
množství večerních porad, plánování a příprav. A myslíme, že se to
určitě vyplatilo.
Když se v sobotu začala scházet
krojovaná chasa pro pravda trochu
staršího stárka a stárkovou, byla to
opravdu pěkná podívaná. S úsměvem a dobrou náladou šlo 15 párů
do místního kostela, kde jim bylo
uděleno hodovní právo panem
starostou ing. Miroslavem Klíčem
a požehnán hodovní věnec.
Inspirováni promluvou pana
faráře, že nejen prací živ je člověk,
se krojovaná chasa ujala svého práva.
Za zvuků krojované kapely
Lidečanky se tančilo jedna radost!
Pokusili jsme se osobně pozvat
všechny občany na hodovou zábavu na místní hřiště. A je to pořádná
dřina! Kolik uliček v naší obci je, to
by jeden neřekl. Někde nás vítali se
skleničkou, někde s koláči a jinde
s dojetím.
Večerní zábava na pěkně vyzdobeném hřišti byla zahájena krátkým předtančením a brzy se zaplnil
parket. Společně jsme se veselili do
ranních hodin. Počasí nám přálo,
takže nám nic nebránilo si hodů
dostatečně užít.
Neděle pro hodovníky začala
mší v místním kostele a pak pokra-

čovala bohatým
programem na
hřišti.
I když chvílemi
vydatně
pršelo,
přesto
bylo veselo.
Když padlo
rozhodnutí,
kdo bude stárek
a stárková, musíme se přiznat,
že jsme měli
trochu obavy,
jak nás mládež
mezi sebe přijme. Podporou
nám byla účast
manželů Marka
a Jitky Kročilových, z řad „ zralejších dospělců“.
Naše počáteční obavy se ale
zcela rozplynuly
a na místní krojovanou chasu
nedáme dopustit! Často nám
poradili,
byli
milí a usměvaví.
Ubralo nám to několik let a „stárkování„ jsme si opravdu užili. Díky
vám všem!
Poděkovat se sluší každému,
kdo se podílel na zdárném chodu hodovní zábavy, každému, kdo

přiložil ruku ke společnému dílu.
A těch ochotných rukou bylo třeba
opravdu dost. Vážíme si vaší spolupráce a podpory .

Foto: jar
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2. ročník fotbalového utkání na „Škárkovce“ v Křidlovicích
Růžena Baráková

V sobotu 22.8. jsme se v 10°° h sešli na na „Škárkovce“,
kde probíhal 2. ročník fotbalového turnaje 2009. Do soutěže
se přihlásila tři mužstva o 6 hráčích. Zatím, co se utkávali
fotbalisté na hřišti a bojovali „ze všech sil“, my ostatní jsme
v příjemné pohodě pod stanem povzbuzovali, hodnotili
a „ kritizovali“, ale hlavně se příjemně bavili. Protože odpoledne probíhalo druhé kolo utkání a teprve potom následovalo vyhodnocení boje fotbalových družstev s předáváním
poháru vítěznému družstvu a s povzbuzujícím zvoláním
„sláva vítězům a čest poraženým“, ani jsme si neuvědomili, že dopoledne i odpoledne přešlo do pozdních večerních
hodin. Děkuji za všechny pořadatelům za výbornou obsluhu i organizaci a hráčům , kteří statečně nastoupili „na trávu“
za nevšední zážitky sobotního dne. (Ps.: „A že jich bylo!“)

A je to tady!
Jan Szabó

Jak si čtenáři novin Niva určitě zvykli, pravidelně je seznamuji
s výsledky soutěže v požárním sportu, kterých dosahuje družstvo božických žen. Nedávno jsem zmínil, že
možná uvidíte nevídané. A je to tady!
V měsíci červnu začalo trénovat nové
družstvo božických žen. Kdo by čekal
nové dorostenky, mýlil by se. Požární
sport zlákal 10 žen, které již nespadají
do dorosteneckého věku, ale rády se
zabývají něčím novým. Začátky jsou
vždycky těžké, takže se pomalu učí
rozlišovat hadice, seznamují se s pojmy jako je např. rozdělovač, proudnice, savice atd. Zkouší se požární útoky a počítají modřiny.
Někdy je to při tréninku jako
v mateřské škole a jeslích, ale to se
vše za podpory rodinných příslušníků zvládne. Můžeme slyšet výkřiky
mamíí, babíí, děti jdou z náruče do
náruče, jen aby se útok podařil. Dívat
se přitom na stopky je nemožné! Jejich
cílem je dokončit útok. Do dalších
a dalších pokusů se pouští se snahou
o lepší výsledek. Faktem je, že se při
jejich snažení určitě brzy dostaví.
Premiérou byl závod O pohár starosty Žerotic 1. 8. 2009. Tréma byla
velká, družstvo nedůvěřivě okukované všemi soupeři však zejména ve
druhém soutěžním útoku překvapil.

4/2009

Pěkným časem se umístilo na 4. místě. Radost byla veliká a už se plánovalo dál. 22. srpna se ženy zúčastnily závodů O pohár starosty Pravic.
Družstvo doplněné jednou členkou
z řad dorostenek skončilo na 5. místě.
Jejich mladší kolegyně byly třetí. Nutno podotknout, že množstvím darů
z rukou pana starosty J. Vitoucha byly
ženy pořádně překvapené a společně
si to užily, jako by skončily první.
Zatím posledním plánovaným

Noviny Niva

představením nového družstva bude
závod O pohár starosty Božic, dne
29. srpna 2009. V prostoru „dráhy“
bude možnost uvidět širokou základnu členů a členek SDH Božice.
Na závěr bych zmínil úspěšnou
sezónu družstva dorostenek. 23. srpna byla dokončena soutěž v požárním sportu pro tento rok Liga 2009.
Naše dívky se v konečném hodnocení dostaly na výborné druhé místo,
o příčku lepší než loni. Jen tak dál!
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Čejkovice Čejkovice

Čejkovice

Čejkovice Čejkovice

příspěvky z Čejkovic připravil Milan Sedlačík, starosta obce

Ze zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce Čejkovice
se sešlo od schválení rozpočtu na
tento rok třikrát a to 29.března., 24.
května a 28.června. Na těchto schůzích se zastupitelé zabývali převážně
majetkem obce a to žádostmi občanů
o odprodeje pozemků ve vlastnictví
obce. Jednalo se především o pozemky sousedící s nemovitostmi žadatelů, které v budoucnosti nemohou být
využity pro veřejné účely nebo jako
stavební místa. Co se týká stavebních
pozemků, odprodala obec některé
parcely za účelem výstavby rodinného domu. Cena těchto pozemků
je výhodná pro stavebníka pouze
v případě, že do čtyř let postaví na
pozemcích domek. Pokud tak neučiní, kupní smlouva mu ukládá uhradit
obci 200,-Kč za m2. Na tyto pozemky
má také obec předkupní právo a to
z důvodu zamezení
spekulace.
Zastupitelsvo se také zabývalo situací
v Břežanské dopravní společnosti
s.r.o., ve které má obec procentní podíl
jako vlastník a odprodejem nákladního vozidla MAN této společnosti.
Vozidlo je majetkem sdružení obcí
NIVA. Na květnovém zasedání schválilo zastupitelstvo závěrečný účet obce
za rok 2008 bez výhrad. Bylo rozhodnuto o přijetí dotací na vypracování projektu kanalizace a veřejného
osvětlení ke stavebním pozemkům.
Zastupitelstvo také provedlo výběrové řízení dle obecních směrnic pro
zadávání veřejných zakázek. V tomto
řízení byl vybrán dodavatel úpravy
povrchu parkoviště a odstavné plochy. Zastupitelé schválili rozpočtová
opatření v rámci rozpočtu obce a to
1/09.,2/09 a 3/09. Rozpočtové opatření je přesun finančních prostředků
v rámci schváleného rozpočtu. Tímto
se nijak již schválený celkový rozpočet obce na rok 2009 nezvyšuje ani
nesnižuje. Příští zasedání zastupitelstva se předpokládá v polovině měsíce září.
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Obecní úřad Informuje a oznamuje:
1. Oznamujeme, že místnost
určená a schválená pro kadeřnické
služby v budově obecního úřadu je
k pronajmutí. Zájemci mohou podávat žádosti na obecní úřad. Místnost
je bez kadeřnického vybavení.
2. V kanceláři obecního úřadu
je umístněna pokladnička veřejné
sbírky pro obec KUNÍN, která byla
letos v červnu poničena povodní. Sbírku organizuje mikroregion
Hrušovansko, jehož je naše obec
také členem. Zájemci mohou přispět na obnovu této obce jakoukoli
částkou i na zřízený účet. Podrobné
informace mohou zájemci získat na
obecním úřadě.
3. Vodné za období 2008-2009,
se platí na obecním úřadě. Odběratelé, kteří tak neučinili v měsíci srpnu, mají možnost uhradit vodné bez
upomínek do 15.žáří 2009.
4. Volební místnost pro předčasné volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR bude jako
obvykle v zasedací místnosti obecního úřadu. Volby se konají 9. a 10
října.

Dětský den
Tak jako každým rokem byla
svolána na jaře schůzka vedení
obce s rodiči školních a předškolních dětí do zasedací místnosti
obecního úřadu. Na těchto schůzkách se řeší, jak využít prostředky
určené pro naše nejmenší občany. Za hojnější účasti maminek
dětí oproti minulým letům bylo
dohodnuto uspořádání zájezdu.
Volba padla na Westernové městečko Šiklův mlýn, které nabízí
ucelený program pro děti i rodiče.
Termín byl dohodnut na 27. června a v ranních hodinách odcestovalo na pětatřicet účastníků.
Rozsáhlý areál městečka nabízel
nejenom divadelní představení,
ale i zvěřinec a různé atrakce i pro
nejmenší děti. Program je celodenní, ale vzhledem k únavě těch
nejmenších se zájezd ve 14 hodin
přestěhoval do obce Dolní Rožínka, která je nedaleko, k návštěvě
strašidelného zámku. O osmnácté hodině se všichni ve zdraví a nezmoklí rozešli ze zastávky
do svých domovů s nevšedními
zážitky.

Nejmenší účastníci zájezdu do Šiklova mlýna

Noviny NIVA
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V Šiklově mlýně byl bohatý program

4/2009

Noviny Niva
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Mackovice Mackovice

Mackovice

Mackovice Mackovice

příspěvky připravil ing. Karel Ondráček, starosta obce

Pohár starosty obce v hasičském sportu
Dne 4. července 2009 se uskutečnil pohár starosty obce v hasičském
útoku za neúčasti ostatních družstev
okrsku. Suverénně vyhrálo domácí
družstvo ve složení Masařík Fr., Hoff

M. nejst., Talášek V., Myška D., Myška
J., Myšková S., Myšková L. v neuvěřitelném čase 33 sekund. V neuvěřitelném čase proto, že věkový průměr na
základně byl nad 50 let a ženské od

Myšků běžely útok v sukních.
Příště by se měly ostatní družstva
z okrsku odhlásit včas, protože zvládnout všechno to občerstvení jsme
nezvládli ani do rána, chudáci játra.

Krojované hody 2009
I když se tradičně do poslední
chvíle nevědělo jestli vůbec budou
a jak, tak nakonec byly. Nepršelo,

nesněžilo, lidí bohatě, krojovaná mládež vydržela, Sokol to v pohodě zvládl za přispění okrašlovacího spolku

a rychlé roty. Již tradičně obcházelo
obec 10 krojovaných párů

Místostarosta přemýšlí, jestli ta družba vůbec přijde
nebo nepřijde, kdo ty božické chlebíčky sní?
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Jak se vyrábí elektrická energie na Moravě
Jaderná – Dukovany 1760 MW
Vodní – 1067 MW
Tepelné – 1081 MW
Spalovací a plynové – 433 MW
Bioplynové – 305 MW
Větrné – 59 MW
Fotovoltaické – 36 MW
Za energii z větru platí energetické
společnosti 2,34 Kč /KWh, elektřinu
ze slunce vykupují za 12,79 Kč/KWh.
Kam nejlépe uložit použité jaderné
palivo, chtějí experti zjistit do roku
2015. Náklady na toto řešení hradí stát
a nejsou tedy v ceně elektrické energie z jaderné elektrárny. Stát od roku
1988 nechal prozkoumat 119 lokalit.
Vhodné místo by chtěli experti nalézt
do roku 2015. Jen jaderná elektrárna Dukovany vyprodukuje ročně 38

tun použitého jaderného paliva. Palivo je uloženo do speciálních kazet,
které se po jeho použití umísťují do
bazénu použitého jaderného paliva
vedle reaktoru. To musí být skladováno okolo 60ti let, kdy klesne jeho
tepelný výkon pod hodnotu jeho
dalšího použití. Palivo potom může
být umístěno do hlubinného úložiště. Provozovatel jaderné elektrárny je
odpovědný za použité jaderné palivo
po dobu skladování, stát je odpovědný za jeho trvalé uložení v hlubinném
úložišti.
Z uvedených výkonů je vidět,
že odstavením jaderné elektrárny
je potřeba záložních zdrojů řádově
úplně někde jinde než tím, že zrovna
nefouká a nebo nesvítí. Cena energie
z jádra neobsahuje zdaleka všechny

náklady vynaložené státem na řešení
dlouhodobého uložení vyhořelého
paliva. Spousta kritiků větrných elektráren si naivně myslí, že ráz krajiny
ochrání před výkyvy počasí v rámci
globálního oteplování. Měli by to jít
vysvětlit těm, kteří kvůli záplavám
přišli o střechu nad hlavou. Větrné
elektrárny se ve světě staví dále a naopak stále více. Meziroční přírůstek
oproti roku 2007 je 29%.
Větrná elektrárna o výkonu
1,5 MW za 20 let provozu nahradí 90 tisíc tun hnědého uhlí a ušetří
100 tisíc tun oxidu uhličitého. Těmito
údaji se nedá vyjádřit celá problematika, ale aspoň trochu zabránit ťápání
nesmyslů bez faktů.

Velký Karlov

Velký Karlov

Velký Karlov

Energy 21 přinesla do Jaroslavic Musicu Aeternu
kolektiv pracovníků firmy Energy 21

V pátek 17. července se v jaroslavickém kostele sv. Jiljí konal koncert
vážné hudby. V rámci Hudebního festivalu Znojmo koncert zaštítila společnost Energy 21. Hudební soubor
Musica Aeterna, který se zaměřuje
na dobově věrnou interpretaci hudby
17. a 18. století, představil oratorium
Josepha Haydna Sedm slov Vykupitelových. V rámci večera také proběhla
ochutnávka vín značky Lahofer.
Ještě před zahájením hudební
produkce přivítal všechny hosty prezident Hudebního festivalu Znojmo
Jiří Ludvík a také Zuzana Musilová,
marketingová ředitelka Energy 21,
společnosti, která se letos stala generálním partnerem festivalu. „Společnost Energy 21 podporuje Hudební

festival Znojmo již druhým rokem.
V současnosti naše energetická skupina na Znojemsku provozuje pět solárních parků, první byly právě v Jaroslavicích a Hrádku. Energy 21 chce
touto formou poděkovat za podporu
regionu a místním lidem,“ uvedla při
této příležitosti Zuzana Musilová.

mile překvapen tím, že na koncert
přišlo tolik zejména mladších lidí,
a to nejen místních, ale i ze sousedních obcí a ze Znojma. Koncert měl
krásnou atmosféru, vše bylo dobře
připraveno. Velice mne oslovila kompozice vystoupení, kdy se hudba prolínala s tématickými promluvami.“

Téměř stodvacet lidí se posléze
zaposlouchalo do Haydnovy hudby
rozdělené do sedmi ucelených pasáží,
které doprovodil četbou z Bible
a zamyšleními farář Josef Kohoutek.
Členové hudebního tělesa Musica
Aeterna vystoupili pod vedením uměleckého vedoucího Petera Zajíčka.

Koncert byl opravdovým zážitkem
i pro Zuzanu Musilovou: „Hudba
dala slovům nový rozměr. Umocnila
jejich význam, umožnila je vnímat
více smysly zároveň, usnadnila všem
pochopit je.Donutila nás prožít je.“

Starosta Jaroslavic Petr Zálešák
po koncertě sdělill: „Byl jsem velice

Koncert v rámci Hudebního festivalu Znojmo proběhl v Jaroslavicích
již podruhé.

Krásný den vám přejí mažoretky!
-jz-

I když si mažoretky užívají prázdnin a krásného léta, tak nezahálí
a připravují se na vystoupení, které
se uskuteční 29.8. odpoledne v Kři-

4/2009

dlůvkách. Proběhne zde dětský den,
hasičská soutěž a ukončení prázdnin! Touto cestou bych chtěla pozvat
všechny ty, kterým se mažoretky líbí a

Noviny Niva

fandí jim, ať se na ně přijdou podívat
a společně nejen s nimi strávit jistě
krásné odpoledne!
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Integrovaný dopravní systém - IDS JMK
- šp -

Zpracovatelem celé koncepce
dopravního systému v rámci Jihomoravského kraje je firma KORDIS
JMK, s.r.o. Brno tudíž i na okrese
Znojmo. Zahájení dopravy dle tohoto systému je plánováno od 1.7.2010.
V ročním předstihu probíhají přípravné práce jehož jednou součástí je
stanovení dopravních linek a připraveny jsou návrhy jízdních řádů, které
obce dostaly k prostudování a připomínkování.
Pro Velký Karlov je základní linka
č. 821 do Znojma. V návrhu je obdobou dosavadní spoje na této trase
v počtu i čase, dokonce vylepšuje spojení o sobotách a nedělích.
V Dyjákovicích umožňuje přestup na linku č. 820 jedoucí rovněž
do Znojma a zpět, ale po trase přes
Jaroslavice.
Nebo na tutéž linku ve směru do
Hevlína, s přestupem na linku č. 104
do Hrušovan nad Jev. a dále do Brna.
Dále ve dvou spojích prodloužených do Božic umožňuje
návštěvu dětí do školy v Božicích ve

stejném čase také praktického lékaře
tamtéž. Již méně přestup na vhodný
vlakový spoj z Božic do Hrušovan
nad Jev. a dále do Brna.
Co je pro Velký Karlov katastrofální a co jsme zvlášť důrazně připomínkovali je spojení do Hrušovan nad
Jev.Dosavadní přímé spojení z Božic
přes Velký Karlov není akceptováno.
Navrhované autobusové spojení přes
Božice nebo Dyjákovice a Hevlín
prodlužuje délku i čas cestování dvojnásobně. Kombinace autobusového
a vlakového spojení má stejný, ne-li
ještě větší problém.
Připomínku adresovanou zpracovateli koncepce IDS uvádíme v plném
znění:
Hrušovany nad Jev. jsou pro Velký
Karlov po Znojmě nejvýznamnějším
střediskem s vyšší infrastrukturou,
působištěm řady odborných zdravotních služeb, sídlem záchranné zdravotní služby, záchranného hasičského
sboru, OO PČR, úřadů s působností
pro obec a občany naší obce (úřad
práce, státní sociální podpory při ÚP,

odbor sociálních služeb při MěÚ).
Zvláště pro občany starší, nemocné,
nízkopříjmové je dostupná vzdálenost ke zdrojům potřebné pomoci
dost podstatná. Z uvedeného důvodu se přimlouváme za zřízení alespoň jednoho přímého spoje z Božic
přes Velký Karlov a Šanov do Hrušovan nad Jev., vedeného částečně
po komunikaci ve vlastnictví obcí
Velký Karlov a Šanov. Nakonec část
navržené trasy, linky 821 mezi obcí
Velký Karlov a Božice, je již dnes
vedena po komunikaci ve vlastnictví obce Velký Karlov. Jednalo by se
o obdobu v současné době provozovaného spoje s odjezdem z Božic
v 8,20 hod., V. Karlova 8,30 hod.,
příjezdem do Hrušovan nad Jev. 8,50
hod. Návratem z Hrušovan nad Jev.
12,00 hod. Snad nepožadujeme tak
mnoho a vůbec ne z nějaké pohodlnosti.
Velký Karlov je jednou z obcí
vyššího územního celku, Mikroregionu Hrušovansko.

O politice s nepolitikem
- šp -

Politika je špinavá. Časté povzdechnutí mnohých. Může ale být sama
o sobě špinavá? Je to činnost, kterou
musí někdo vykonávat. Teprve pak se
může nějakou stát. Dobrou, špatnou,
ano také i špinavou, falešnou, podrazáckou nebo i zločineckou.
Co to vlastně politika je? Neznám
oficiální definici, ani po ni nepátrám.
Považuji ji za činnost, která vytváří
podmínky a pravidla chování, ať už
jednotlivců společnosti, tak i celé lidské
populace. A nejen pro nás samé a mezi
sebou. Také ke všemu živému i neživému co se na této planetě vyskytuje, protože jako lidé jsme jediní, kteří praktickou politiku jsme schopni provozovat
a provozujeme.
Není to nic, co tady bylo odjakživa.
A je to, ale stále složitější tak, jak nás
lidí na stále stejně velké planetě přibývá.
Jak si možná stále více překážíme, jak
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se stále obtížněji zajišťují rostoucí nároky a požadavky na vyšší kvalitu života.
Jak se stále hlasitěji ozývají hlasy těch
chudších a ubožejších o své místo na
totéž slunci ozařující tutéž planetu jako
pro ty šťastnější a bohatší. Jak vyhovět
všem zájmovým skupinám ke splnění
jejich požadavků, když se často vzájmě
vylučují nebo diametrálně odlišují.
Co s tím? Těžko se vylučovat z tohoto procesu, že nás to nebaví nechceme
se ušpinit, stejně nic nezměníme. Rezignace ale nic neřeší, lhostejnost je ještě
tou horší alternativou. Je samozřejmě
těžké vytvářet pravidla pro soužití lidí
mezi serbou, lidí pro soužití s přírodou.
Vyhnout se tomu nemůžeme.
Pravidla vytvářejí samozřejmě
profesionální politici. Přes všechny
výhrady, které k jejich činnosti mám
a mají je snad téměř všichni, není jim
co závidět. Ale jsou všichni „politikou

Noviny NIVA

umazaní“, skorumpovaní, lhostejní k
výkonu svého mandátu? Jaké procento
je těch „čistých“ a těch „umazaných“?
Uvědomujeme si, že pravidla, chcete
li zákony, které vytvářejí jsou ve prospěch jedněch, v lepším případě většiny a zároveň v neprospěch nebo menší prospěch druhých. Jsme také my
ostatní, nepolitičtí politici, ochotni ty
profesionální respektovat, co vytvořili
dodržovat?
V období blížících se parlamentních voleb zkusme nastavit zrcadlo
našim politikům, ale zkusme se před
zrcadlo nezujatě postravit i sami. Teprve potom vydejme své svědectví v den
voleb vložením hlasovacího lístku do
hlasovací urny. Svědectví o politicích,
ale také o sobě samých bez vytáček. Že
se pravděpodobně zmýlíme je možné,
ale nebudeme alespoň jako bezhlavé
ovce.
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Jak na akutní bolesti zad
-jz-

Léky: při akutních bolestech
si můžete pomoci léky, které jsou
k dostání bez předpisu.V lékárnách
jsou k dostání přípravky, které obsahují látky rozšiřující cévy a podporují
prokrvení svalů. Mezi tyto látky patří kafrová mast, cayenský pepř, kafr,
nebo nonivamid. Další možností jsou
speciální náplasti, které se přilepí na
postižené místo.
Uvolňovací
poloha:
MUDr.
Kačaras z ambulance pro léčbu onemocnění pohybového ústrojí v Týniš-

ti nad Orlicí doporučuje jednoduchou uvolňovací polohu. Lehněte si
na zem,pokrčte nohy a opřete je o
zvýšenou podložku (křeslo,pohovka).
To uleví páteři a uvolní ztuhlé svaly.
Můžete použít i PET láhev s teplou
vodou nebo elektricky zahřívaný polštář, kterým si podložíte záda v oblasti kříže.
Přiměřená aktivita: Lékařské
výzkumy ukázaly, že pacienti s akutní bolestí v kříži, kteří přestali dělat
jakoukoliv aktivitu, trpěli mnohem

více než ti, kteří se hýbali. Při akutní
bolesti si lehněte ale ne příliš dlouho.
Pak jděte třeba na malou procházku,
aby jste neztuhli docela.
Pozor na bolest chronickou: Mějte
na paměti, že z každé akutní bolesti
zad, respektive páteře, se již po třech
měsících může vyklubat bolest chronická. Pak už je nezbytné navštívit
lékaře!
...příště Mýty a pověry kolem
bolesti zad!

Moje nostalgické vzpomínky
- šp -

Nostalgii se bráním, o vzpomínky
podělím. Vzpomínky na V. Karlov
tak, jak šel čas. Tak jak jsem mohl
z povzdálí pozorovat, slýchat na poradách a jen částečně s konkrétních
krátkých návštěv počáteční výstavby.
Později již jako zaměstnanec Státního
statku a občan obce.
Nedávno jsem navštívil bývalé
své dlouhodobé pracoviště. Spoušť.
Jen trosky (zbytky) bývalých budov
produkční stanice chovu prasnic na
Velkém Karlově. Trosky budov již
zmodernizovaného areálu chovu
do kterého jsem jako mladý technik
v roce 1960 nastupoval. Jak se ubránit
nostalgii, když nástup na Velký Karlov
byl spojen s předpokladem pozvednout nízkou úroveň chovu prasnic.
Úsek výroby, který byl pro Velký
Karlov v rámci specializace živočišné výroby Státního statku Hrušovany
nad Jev. stejně rozhodující jako chov
dojnic nebo odchov telat. Soustředěným úsilím všech pracovníků chovu,
bez rozdílu zařazení, se postupně
podařilo dosáhnout úrovně srovnatelné s chovy plemennými. Což mělo
následně vliv na novou, moderní
výstavu farmy a přesto všechno nenávratně zmizelo. Kus života a odpovědné práce všech pracovníků tohoto
úseku výroby. Můžeme říct, že v čase
nepřesahujícím dobu profesní činnosti běžného pracovníka. A jako by
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to bylo prokletí Velkého Karlova, po
těžkých začátcích rozkvět a následný
pád. Nejen chovu prasnic.
Ve vzpomínkách se vracím do roku
1960, který byl rokem konsolidace
obsazení Velkého Karlova technickými pracovníky, postupně také úrovně
přicházejících manuelních pracovníků stěhujících se do nově dokončovaných rodinných domků. Samozřejmě
se stal i přelomovým rokem v úrovni
dosahovaných výsledků hospodaření
a Velký Karlov přestal být „tím černým Petrem vzadu“.
Vzpomínky mě zavádějí ale ještě do doby dřívější. Počátky Velkého
Karlova se téměř shodují s mým příchodem na Státní statek Hrušovany
nad. Jev. v druhé polovině roku 1952.
V době kdy se v tomto prostoru začalo hospodařit s nevalnými výsledky
tehdy pod hlavičkou hospodářství
Hrádek. O výstavbě hospodářského
střediska se uvažovalo a připravovaly projekční plány. Vzpomínám na
nepříjemnost jednání dvou. „tehdy
ubohých“, hospodařících v provizorních podmínkách kdo více zapříčinil úhyn ovcí převezených v zimním
období z Jevišovky do nově postavených, dnes již neexistujících ovčínů
u božického nádraží.
Vzpomínám na měsíční rozbory
hospodaření na ředitelství statku, kde
v širokém kolektivu zejména vedou-
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cí techničtí pracovníci poslouchali,
hodnotili a zdůvodňovali výsledky hospodaření na úsecích, za které
odpovídali a vžívám se do tehdejších
pocitů, „těch na chvostě“. Ti ubozí na
chvostě byly tehdejší provozy Státního statku Hrušovany nad Jev. hospodářství Jevišovka a Hrádek, později
Velký Karlov hospodařící v těžkých
provizorních podmínkách.
Se znalostí všech těchto problémů dodnes pořádně nevím co stálo
za rozhodnutím odejít i s rodinou na
Velký Karlov. Vždyť i ta tehdejší cesta
ze Šanova na Velký Karlov s výmoly,
vyjetými kolejemi plnými vody a na
motorce, byla „zážitkem“. Cesta za
poznáním možného bydlení a života,
tehdy „v bohem zapomenutém kraji“
rozestavěného Karlova, zejména pro
manželku. K rozhodnutí pro mé nové
zařazení v rámci reorganizace Státního statku Hrušovany nad Jev. jsem
měl nabídky dvě a Velký Karlov byla
ta zdánlivě horší. Zvítězila. Snad to
byla výzva ověřit si schopnosti, snad
podobnost prožitků „mezi ubohými na chvostě“ v Jevišovce. Nakonec
překonání všech počátečních obtíží,
vzestup úrovně odchovu selat, práce
s kolektivem pracovníků vzájemně
respektujících pravidla odpovědného
plnění úkolů byla tím nejšťastnějším
obdobím mé profesní zootechnické
činnosti.
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Pravice Pravice Pravice

Pravice

Pravice Pravice Pravice

Zasedání OZ ze dne 25. 6. 2009
Jaroslav Vitouch-starosta obce

Zastupitelé obce schválili:
• závěrkový účet bez výhrad
• dohodu mezi obcí a Policií ČR
• vybudování (opravu) místní
komunikace
• vyhlášku o výherních automatech.

Zastupitelé obce souhlasí:
• s rozpočtovým opatřením č. 3/09
• s rozpočtovým výhledem 2010
-2011
• s bezúplatným převodem od PF
• s prodejem pozemku
• s výplatou dividend

•
•
•
•
•

s příspěvkem PČR
s opravou místní komunikace
s vyhrazením odstavných míst
pro os.automobily
se
zpracováním
odborného
posudku
s připojením na místní vodovod

Dětský den
O. M.

Děti z Pravic oslavily Den dětí tím,
že jely na výlet do Dino-parku Vyškov, který uspořádala obec. Výletu se
účastnily děti za doprovodu jednoho

z rodičů. Děti měly vstup do parku zdarma a navíc obdržely sladkou
odměnu. Myslím si, že to byl skvělý
nápad a našim dětem se to také moc

líbilo. Tímto bych chtěla jménem
zúčastněných rodičů a všem, kteří se
podíleli na organizaci výletu poděkovat.

SDH
ViP

Naši hasiči reprezentující obec Pravice se zúčastnili závodu dne 25. 7.
2009 v hasičském sportu ligy na okrese
Znojmo v Hodonicích a dosáhli svého
osobního rekordu v požárním útoku,
a to časem 20:55 sekundy. Je to obrovský úspěch pro družstvo, i když
v konečném výsledku skončili mezi
ostatními družstvy na 5. místě. Pokud
to půjde a spojí se snaha s pílí, tak se
možná brzy dočkáme i takových časů,
které budou obsazovat stupně vítězů. Vždyť na prvním místě skončilo
mužstvo Trstěnic pouze o 1,5 vteřiny
lepšího času.
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Naši jubilanti

Pozvánka

dožívající se v září a říjnu významného jubilea:
Kovářová Ludmila 16. 9.2009 60 let
Vaňková Věra
10.10.2009 65 let
Vago Ludvík
28.10.2009 60 let
nejstarší občanka obce
Mašková Emílie 15.10.2009 98 let
Všem jubilantům přeje OÚ Pravice vše nejlepší a hodně zdraví do
dalších let.

Oprava hřbitovní zdi
Práce na této opravě pokračuje
úspěšně.Podílejí se na ni VPP pracovníci a další občané Pravic, kteří pracují brigádně a jsou to Jaroslav Zvonek str., Petr Zvonek, Petr
Vitouch, Přemek Dolník, Vladimír
Vitouch a v poslední řadě i pan Jaroslav Vitouch st.
Tímto bychom chtěli poděkovat
všem, kteří se na této akci účastní,
za jejich píli a ochotu spolupracovat
a zvelebovat obec společně s obecním
úřadem. Děkujeme.

4/2009

Dne 26.9.2009
se koná v Pravicích v kulturním domě

Svatováclavská
zábava
s burčákem
začátek je ve 20:00 hod,
k poslechu a tanci hraje živá hudba GIUSEPPE,
občerstvení + teplá zvěřinová jídla,
tombola.
Tuto akci pořádá SDH Pravice,
srdečně Vás všechny zveme.
Možnost rozvozu do okolních vesnic po 24:00 hodině.

Noviny Niva
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Borotice

Borotice

Borotice

Borotice

Borotice

příspěvky z obce připravil Zdeněk Bobok, starosta obce

O pohár starosty obce
Dne 15.8.2009 se konal na místním
hřišti IV.ročník turnaje „O POHÁR
STAROSTY“ v kopané. Zůčastnily
se ho čtyři družstva ve složení - obec
Podmolí, obec Kašenec, firma COLAS
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a obec Borotice.Své prvenství obhájilo stejně jako v loňském roce družstvo
obce Kašence. Druhé místo po tvrdém boji obhájilo družstvo Borotic,
třetí se umístilo družstvo COLASU
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a čtvrté bylo družstvo obce Podmolí. Nádherný letní den byl ukončen
večerní zábavou, kde hrála skupina
DUO CARMEN.
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Dětský den
V sobotu 4.července se uskutečnil na místním hřišti dětský den. Po
vyčerpávajícím snažení všech dětí
v různých soutěžích, za které byly po
zásluze odměňovány, si děti mohly

4/2009

prohlédnout i policejní automobil
nebo se projet na čtyřkolce... Nechyběl ani skákací hrad, který je již
dlouholetou atrakcí.Jako každoročně
večerní hodiny vyplnila večerní zába-

Noviny Niva

va se skupinou DUO CARMEN.
Za přípravu a organizaci celého
dětského dne bychom rádi poděkovali Sboru dobrovolných hasičů Borotice a Sboru botických hospodyněk.
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Výstavba nového obchodního domu JEDNOTA
Podle přísloví se říká“ něco končí
a něco začíná“ a tak je tomu i v naší
obci, kde 11.8. v ranních hodinách se
započalo s demolicí místního obcho-
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du JEDNOTA, na jejímž místě vyroste nové nákupní středisko, které bude
financováno z prostředků JEDNOTY.
V současné době je obchod umístěn
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v sále místního pohostinství pana
J. Kudličky.
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Jdeme do školy!

Společenská kronika

Konec prázdnin nám
klepe na vrátka a my přejeme nejen velkým, ale
hlavně těm začínajícím
školáčkům, kteří usednou
do školních lavic poprvé,
hodně úspěchů ve školním roce 2009/2010.

Významné životní jubileum oslavili občané:
Červenec
Portlová Marie
Baláž Emil

82 let
81 let

Srpen
Kašpírková Marie 67 let
Opletal František 66 let

Jubilantům přejeme ještě mnoho spokojených
a šťastných let.

Kdy půjdeme volit
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky byly vyhlášeny prezidentem republiky na dny
9. a 10. října 2009. První den voleb začíná hlasování ve
14:00 hodin a končí ve 22:00 hodin. Druhý den voleb
začíná hlasování v 8:00 hodin a končí ve 14:00 hodin.

Radost do obce vnesli:
V měsíci srpnu se narodil Jakub Kadlec.

Snímek borotických hasičů z roku 1947
Rostislav Burget

Celá společnost byla fotografována od Kejíkové hospody ve směru na
budovu státního statku. Už není úplně jasné, při jaké hasičské oslavě se
sešlo tak velké množství hasičů a mladých maminek se svými dětmi. Mezi
členy tehdejších hasičů byl.i můj otec
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a samozřejmě mnoho nových přistěhovalců, několik sezónních brigádníků - převážně z tehdejšího chudého
Slovenska a mezi nimi moje maminka,
a také zástupce jediné původní rodiny
starousedlíků - pan. Dechet (stojící
v hasičské uniformě první zprava).

Noviny Niva

Pozn. redakce: Tento příspěvek
nám do redakce zaslal pan Rostislav
Burget z Vavřince. A jak sám podotkl:
„Doufejme, že případným vytisknutím
v novinách „Niva“, vyprovokujeme,
snad potěšíme, možná pobavíme nejen
pamětníky, ale i mladší čtenáře.“
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Břežany

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

Na zasedání zastupitelstva obce
dne 18. 6. 2009 jsme schválili na základě nejvyšší nabídnuté ceny prodej
5 pozemků se sklepy, roční závěrku
Břežanského vodovodu, s.r.o., výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce budovy
ZŠ Břežany č. 174“ podle výsledků
hodnotící komise, schválili jsme přijetí dotace ze státního rozpočtu na
rekonstrukci školní budovy ve výši
4,5 mil. Kč, mandátní smlouvu s panem Liborem Antošem na výkon
inženýrské činnosti včetně TDI na
opravu školní budovy, dohodu o spolupráci s Policí ČR, závěrečný účet

DSO Niva za rok 2008 a výjimku
z počtu dětí ve třídě mateřské školy. Zastupitelstvo obce dále pověřilo
starostu podpisem smlouvy o dílo
s firmou Pavel Čáslava – Čáslava-stav
Brno, včetně případných dodatků na
rekonstrukci budovy ZŠ Břežany č.
174 a podáním 3 žalob na vymáhání
dluhů za nájem a služby spojené s bydlením bývalých nájemníků domu č.p.
79. Zastupitelstvo obce také jmenovalo
2 členy školské rady při ZŠ a MŠ Břežany – paní Jiřinu Vyskočilovou a paní
Jiřinu Kuncovou. Dále byla podána
informace o integrovaném dopravním
systému, který má fungovat i u nás od

1. 7. 2010. Novinkou pro naši obec je
návrh autobusového spojení z Břežan
přes Dolenice a Damnice do Miroslavi
a návaznost na spoje do Brna. Veškeré informace jsou uvedeny na adrese
www.idsjmk.cz. Pro naši obec, stejně
jako pro všechny ostatní, to znamená
roční příspěvek ve výši 50 000,00 Kč.
Na mimořádné schůzi zastupitelstva
1. 7. jsme schválili úvěr ve výši 3 mil.
Kč na rekonstrukci místní komunikace ke hřbitovu a kolem mateřské školy
včetně zástav a pověřili starostu podpisem smlouvy a dále podmínky pro
zřízení ordinace praktického lékaře
v Břežanech.

Břežanské hody
Mgr. Josef Rebenda, starosta obce

Tradiční Břežanské krojované
hody proběhly 22. a 23. srpna 2009.
43. hody pořádalo občanské sdružení
Břežanská Střelka. Již tradičně se
uskutečnilo přátelské utkání starých
gard Z Břežan a partnerské obce
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Grossrussbach z Rakouska, které
skončilo smírně 1:1. Večerní taneční zábavy se přes nepříznivé počasí
zúčastnilo 414 platících návštěvníků,
v neděli to bylo 282 platících návštěvníků. Přes některé nečekané události
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(podřezaná mája, zcizení zařízení)
dopadly hody úspěšně. Patří za to
dík všem organizátorům (celkem
15 lidí) krojované chase, muzikantům
a samozřejmě jako každý rok pracovníkům obecního úřadu.
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Stavební akce v Břežanech
Mgr. Josef Rebenda, starosta obce

Poslední týden v červnu byl
dokončen chodník a přilehlé zpevněné plochy u opravené místní komunikace přes park, v červenci pak byly
ještě upraveny okolní zelené plochy
a trávník. Celkem bylo provedeno
869 m2 zámkové dlažby (chodníky,
vjezdy, parkování, zpevněná plocha
na hřišti) a položeno 794 m obrubníků, celkové náklady činily 721 330,00
Kč včetně opravy mostu v parku.
Náklady na chodníky byly celkem
624 425,00 Kč, tj. na 1 m2 zámkové
dlažby 716,00 Kč. V těchto částkách
nejsou zahrnuty mzdy pracovníků
obce a Břežanského vodovodu, kteří
zde pracovali. 22. června byly zahájena rekonstrukce místní komunikace
ke hřbitovu a kolem mateřské školy.
9 dní trvalo bagrování a odvoz materiálu, další týden jsme dělali vodovodní
a kanalizační přípojky a další připojení na výstavbu za mateřskou školou
– celkem bylo uděláno 7 vodovodních přípojek a 2 přípojky kanalizace,
dále napojení na splaškovou kanalizaci, dešťovou kanalizaci, položeny
chráničky pro plyn, elektrickou
energii a veřejné osvětlení, přeložen
kabel pro regulační stanici a provedeny dvě odbočky vodovodu včetně
prodloužení. Bylo provedeno urovnání pláně a hutnění. 27. 7. se začaly
pokládat obrubníky. Předpokládám,
že rekonstrukce bude dokončena do
konce září včetně asfaltového povr-
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chu, záleží na kapacitě firmy Alpine.
V letošním roce bychom ještě chtěli
udělat chodník alespoň ke zdravotnímu středisku a v chodnících pokračovat v příštím roce. Celkem by mělo
být rekonstruováno 2620 m2 asfaltové
vozovky a chodník ke zdravotnímu
středisku za zhruba 3 mil. Kč, to je
neuvěřitelná cena 1 145,00 Kč za m2
místní komunikace.
Oprava školní budovy č.p. 174
začala začátkem července, stavbu
provádí jako generální dodavatel
firma Čáslava-stav Brno. Přes určité problémy se subdodávkami, bude
střecha, výměna oken včetně úprav
udělána do začátku roku, pak bude

provedena venkovní izolace budovy.
Protože dotace činí zhruba polovinu stavebních nákladů, budou letos
provedeny tyto stavební části, nebude
provedena venkovní tepelná izolace,
fasáda, rekonstrukce topení, elektrického vedení a podlah. Tyto část bude
provedena po zajištění finančních
prostředků.
Dále byla ještě provedena v první polovině roku rekonstrukce elektrického vedení v části obce včetně
veřejného osvětlení a rozhlasu (chybí
pouze část, kde se opravuje komunikace), obec financovala pouze veřejné
osvětlení (cca 122 tisíc) a rozhlas.

Oprava budovy základní školy

Noviny Niva
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Zadlužení obce a nový úvěr
Mgr. Josef Rebenda, starosta obce

V současné době předvolební
kampaně se často mluví o různých
slibech a zadlužení státu. Myslím, že
je vysoké vzhledem k tomu, co jsme
za ně získali. Jen pro informaci naše
obec ze svého rozpočtu stejně jako
většina obcí dává 50 % na investice
a opravy svého majetku. Stát nedává
možná ani 10 %. A to je ten hlavní
rozdíl. Přesto dnes před volbami řada
politiků slibuje populisticky, co komu
rozdá (důchodci, nezaměstnaní, rodiče s dětmi, nemocní apod.), ale je to
nesmysl. Jedno trochu vulgární úsloví
říká: „Z hov.. bič neupleteš …“ Přesto
se nás mnozí snaží přesvědčit, že to
umí. Nevěřte jim, vždycky to zaplatí-

me my všichni.
Abych tady jen tak nekecal, vrátím
se konkrétně k naší obci. K 31.12.2006
měla naše obec 1 úvěr se zůstatkem
14 842 000,00 Kč a půjčku z MF na
vodovod – zůstatek ve výši 1 057
000,00 Kč = celkem 15 899 000,00 Kč.
Letos k 31.12. bude zůstatek úvěru ve
výši 12 921 000,00 Kč a půjčka z MF
na vodovod bude splacena. Pokud bychom si nebrali nový úvěr na rekonstrukci komunikace, výrazně bychom
naše zadlužení snížili. A co jsme přitom ještě všechno stihli vybudovat
nebo opravit. Na rekonstrukci místní
komunikace máme nový úvěr ve výši
3 000 000,00 Kč, který začneme splá-

cet od ledna příštího roku v měsíčních splátkách cca 31 000,00 Kč, tedy
za rok zhruba stejně jako půjčku od
MF, tudíž se naše dluhová služba
téměř nezmění. Proto nám také banka nový úvěr poskytla a samozřejmě
za tyto úvěry máme zastaven obecní
majetek, některé budovy, lesy, jinak to
nejde. Tudíž náš dluh vůči bance bude
k 31.12. 15 921 000,00 Kč. A proč
jsme si vzali úvěr na komunikaci, je
to jednoduché, tak levně jak se staví
dne, už to asi moc dlouho nebude.
A co všechno se za poslední 3 roky
stihlo udělat, to myslím každý soudný člověk v Břežanech vidí sám.

Jarmark na Zámku
Poslední
červnová neděle byla na Zámku v Břežanech
u Znojma dnem
velkého zážitku
jak pro místní
klienty, tak pro
jejich
rodiče,
kamarády, přátele a známé.
K příležitosti již tradičního Duhového
dne se zde totiž
konal Zámecký
jarmark.
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Hned dopoledne
klienti
domova ukázali
své schopnosti
a dovednosti při
práci v tkalcovské, keramické,
hrnčířské
a stolařské dílně;
ve výtvarné třídě, v posilovně
nebo při různých technikách
jako je drátkování a pletení
z pedigu
Odpoledne se
naši šikovní zpěváci a hudebníci
představili popovými a rockovými písněmi od
známých českých
a
slovenských
interpretů a také
ukázkou jarmarečních
písní
s obrazovou scénou a dokonce
i vystoupením
živých zvířátek
z našeho hospodářství.

4/2009
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Následující
ukázku
starších
řemesel, jako je
drátkování, paličkování aj. a výstavu
ručně zhotovených
výrobků ze dřeva,
keramiky,
látky
a jiných materiálů, nám zpestřila
svým sponzorským
hudebním vystoupením znojemská
country
kapela
Květinka.

Na závěr našeho Duhového dne mohli všichni zhlédnout 1.koňskou spartakiádu a tato podívaná opravdu stála za to!

Kvůli nepřízni počasí byla pro organizátory i vystupující klienty domova tato akce poněkud obtížnější, ovšem nikoho letošní netradiční letní déšť neodradil a zábava tu jela na plné obrátky.
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Rodina KUNOVA děkuje všem, kteří pomohli při požáru a následném úklidu našeho
domu.
VÁM VŠEM MOC DÍKY!

Policie ČR, obvodní oddělení Hrušovany nad Jevišovkou,
upozorňuje občany naší obce na skutečnost, že opět dochází ke
krádežím finančních prostředků a šperků z rodinných domů,
kdy v okolí domů se pohybují osoby, vykazující znaky romského etnika.
Pachatelé páchají trestnou činnost v denních hodinách, využívají toho, že v domech jsou buď děti nebo starší spoluobčané. Pohybují se ve skupinách a vždy nejméně jedna z osob odláká pozornost obyvatele domu a ostatní dům prohledávají.
Upozorňujeme občany, že je především v jejich zájmu, aby si vstupy do svých obydlí řádně
zamykali i v denní době a nepouštěli do svých domovů cizí osoby.
V případě výskytu podezřelých osob v obci volejte ihned na Obecní úřad nebo na linku 158.

Policie varuje

!!! !!!

VÝSTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC
zve na podzimní výstavu ovoce, zeleniny, ovocných
a okrasných dřevin

FLORA OLOMOUC 2009
spojenou s festivalem gastronomie a nápojů OLIMA
1. – 4. října 2009

Ztratila se Vám fena německého ovčáka,
víte komu patří, máte zájem se jí ujmout ?!
Volejte tel 602 789 940, nebo 515 275 229

??? ?

Jedná se podle vzhledu
o poměrně mladé zvíře, evidentně se základy výcviku,
v přijatelné fyzické kondici,
absolutně neagresivní.
4/2009
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DoplĖovaþka s tajenkou: ýím to asi je, že ………
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opilec
Ĝepa
natĜený barvou
pobyt
provinilec
dohotoviti
nesoumČrnost
úĜadovny
obšité lemem
pustošit, niþit
lékárníci
avar
aparáty
pohyblivé schodištČ
pĜedpovČdi astrologa
dešĢomČr
sbírání pošt. známek
ochoĜet
alpa
halabala
botiþky
kontejner
decimál. váha
silnČ ochucená solí
chovatel rybiþek
naspoĜené
pauza
studený
ruka
vyboþující z rytmu
auto
komoda
zapískat na prsty
žravý
bleskosvod
nebČžeti
um, zruþnost
váhavý
drobnost
vČzeĖ
natoþit pivo
antibiotikum
astronom. observatoĜ
sladkost
minulý den
pĜísloví
blahopĜání
neuþesaná
zkorodovaný
pedant
bydlištČ lesního

Tajenka z minulého čísla:
Nelze …… „prozkoumat výšiny nebes, hlubiny země a srdce lidí.“
Ceny si vyzvedněte v infocentru Božice. Výherci z minulého čísla:
Alena Macháčková - Brno, Marie Koščová - Pravice, Ludmila Dvořáková - Božice
Blahopřejeme a přejeme Vám všem zábavné luštění naší další doplňovačky.
Tajenku zašlete na e-mail: info@infoniva.cz
nebo nahlaste v infocentru - knihovna Božice, tel.: 515 257 010
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