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Velké změny?
Zaja

Zase podzim přišel sem,
rozhlížíš se po okolí?
Je tak krásná tato zem,
až to u srdce zabolí.
Už vinice jsou sklizené,
víno zraje ve sklepení.
Dát si sklenku? Proč by né!
Kdo je chytrý, ten nelení.
Připijem si na náš původ.
Někdo sklízí, někdo peče.
Ať už máme různý důvod,
hlavně, že nám víno teče.
Je to velká výhra, víme?
Tato oranžová stuha.
A to vám všem dnes povíme:
Pro Božice velká vzpruha.

5/2009

Noviny Niva

1

Božice Borotice Břežany Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov
Oranžová stuha na pokračování
Ing. Zdeněk Čurda

V minulém čísle novin NIVA jsme
informovali o výsledcích krajského
kola soutěže „Vesnice roku“. V obci
Lužice na okrese Hodonín 24. srpna
2009 převzal starosta obce ing. Klíč
ocenění, tzv. oranžovou stuhu za spolupráci se zemědělskými subjekty a péči
o krajinu od hejtmana Jihomoravského
kraje. Obec v této krajské soutěži získala dotaci ve výši 100.000 Kč.

Celostátní vyhodnocení soutěže
„Vesnice roku“ v této oblasti proběhlo 20. října 2009 ve Valdštejnském
paláci senátu poslanecké sněmovny.
Obec se umístila v celostátní soutěži
„Oranžové stuhy“ na 6. místě.
Starosta zde opět pro obec obdržel
ocenění od pořadatelů soutěže se sympatickou směnkou na 600.000 Kč, která bude obci proplacena v roce 2010.

Myslím, že toto ocenění není
náhodné a je výsledkem řady projektů, které byly realizovány v posledních letech. Je to samozřejmě i závazek do budoucna. To je, jít správným
směrem v rozvoji vesnice, zemědělské
politice, péči o krajinu a ekologické
stability v oblasti životního prostředí.

Turistické okénko do českých a slovenských regionů
Jitka Jirků

Partneři projektu „Turistické okénko do českých a slovenských regionů“:
mikroregion Hrušovansko, mikroregion Nový Dvůr, Mesto Holíč a Obec
Dolní Bojanovice společně 18. září
2009 v Miloticích na Hodonínsku
slavnostně otevřeli mediální centra,
která vznikla v rámci tohoto projektu,
který je spolufinancován Evropskou
unií a státním rozpočtem ČR v rámci
„Programu přeshraniční spolupráce
Slovenská republika – Česká republika 2007 –
2 0 1 3 “.
Mediální

centra jsou vybavena
LCD obrazovkou, venkovními reproduktory
a budou představovat
všechny partnery projektu prostřednictvím
prezentačních
DVD,
která za doprovodu mluveného slova zobrazují turistickou nabídku
obce, města nebo mikroregionu. Mediální centra
budou nabízet propagační materiály spolupracujících partnerů a k dispozici bude i průběžně
aktualizovaný kalendář
kulturních akcí všech

partnerů projektu . Mediální centrum
mikroregionu Hrušovansko je umístěno v Přeshraničním informačním centru v Hevlíně.

Hvězdice
Ing. Rudolf Žilík

Zuřila strašná bouře. Ledové ostří
větru se zařezávalo do vodní hladiny
a zvedalo ji do obrovských vln bijících
do pobřeží jako beranidla, které při
návratu rozrývaly a obraceli mořské
dno jako obří pluhy. Vodní proud strhával malá zvířátka, která žila při dně,
korýše a plže, a vyhazovala je desítky
metrů na břeh.
Bouře skončila stejně rychle jako
začala. Hladina moře se zklidnila
a ustoupila o několik metrů. Pobřeží
zůstalo pokryté novým pískem,
ve kterém zůstalo velké množství
hvězdic. Bylo jich tolik, že pláž jimi
zrůžověla.
Ten zvláštní jev vzbudil zvědavost
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mnoha lidí. Přijeli i televizní štáby, aby
o podivném úkazu natočili reportáž.
Mořské hvězdice se téměř přestaly
pohybovat. Pozvolna hynuly.
Mezi lidmi přihlížel také jeden
chlapec, který přišel se svým tatínkem.
Smutně se na hvězdice díval. Všichni
je jen pozorovali, ale nikdo nic neudělal. Náhle se ten chlapec vytrhl otci
z ruky, zul si boty a ponožky a rozběhl
se na pláž. Sklonil se, nabral do ručiček tři malé hvězdice a běžel je hodit
do vody. Pak se vrátil a celou akci
opakoval několikrát.
Z hráze na něj zavolal nějaký muž:
„Co to děláš, chlapče?“
„Házím ty hvězdice zpátky do
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vody, jinak tu na břehu všechny
pomřou,“ zněla odpověď.
„Ale vždyť jich jsou tu tisíce! Stejně je všechny nestačíš zachránit,“
volal na něj muž. A stejné je to i všude
kolem, na tom nic nezměníš!“
Chlapec se usmál. Vzal do ruky
další hvězdice a běžel s nimi do vody
se slovy: „Ale pro tyhle jsem to změnil!“ Ten muž se na chvíli odmlčel. Pak
se sehnul, zul se a slezl dolů na břeh.
A začal také sbírat hvězdice a házet je
zpátky do vody. Za chvilku se k nim
přidala dvě děvčata a už byli čtyři. Po
chvíli jich bylo dvacet, pak padesát,
pak sto, pak dvě stě. A nakonec byli
zachráněny úplně všechny hvězdice.
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Nedávno jsem byl pomáhat instalovat u známých DVB-T přijímač k televizi a po té, co jsme byli s prací hotovi,
prohlíželi jsme si jednotlivé kanály.
V češtině jich máme, co se pozemního
vysílání týče, devět. A jak jsme je tak
prohlíželi celkem nic zajímavého jsme
neviděli.
Později mě napadla otázka: Proč
jich máme tolik, když tam nic zajímavého nevysílají? Inu jednoduše asi
proto, že mnohem více a častěji dnešní
lidé sedí u televize než lidé před dvaceti
lety, kdy jsme měli televizní programy
dva. Tehdy se asi čímsi jiným žilo. Ale
proč je tomu tak dnes, když na kvalitní pořad zřídka kdy narazíme? Pořady
s jakousi hloubkou a moudrostí jsou
spíše výjimečné. Ale za to těch, které
naši mysl sytí hloupostmi, polopravdami, lží, smyslností a všeličím, co

nám dělá v hlavě zmatek, probouzí zlost a podporuje kdeco duchovně
nezdravého, těch co nám tedy vlastně
vůbec neprospívají, je habaděj. A my
přitom jako hloupoučcí stále setrváváme dlouhé chvíle u televize a přitom
nezmoudříme ani o to, co se za nehet
vejde. I co se zpráv týče, tak je zřetelně postižitelné, že se úplně jasně televizní štáby a novináři slétávají jako
supy kolem různých neštěstí a afér jen
proto, aby co možná nejvíce a nejdříve
zaujali naši pozornost.
Máme nesmrtelnou duši a spolu
ve spojení s tělem máme možnost tedy
žít nějakým duchem. A každý lidský
duch a nejen lidský, (také andělé, padlí
i nepadlí), potřebuje podobně jako
tělo, něčím nakrmit, být z něčeho živo.
A podle toho, čím krmíme svého
ducha, jsme buď živí (pokrmem, který
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vede k životu) nebo umíráme, či jsme
už dočista mrtvi (pokrmem, který vede
ke smrti). A Bůh se nás každý den
a jakoby znova neustále ptá: „Čím
chceš dnes (na)krmit svého ducha?
Chceš žít, ( být živ) nebo umírat (, být
mrtev)?“ A jen my sami jsme ti, kdo
o tom rozhodují.
Přidejme se už dnes k tomuto malému chlapci z příběhu. Ten sice zachraňoval jen hvězdice před smrtí, ale my
můžeme zachraňovat před smrtí něco
mnohem cennějšího než hvězdice - své
duše. Nenechejme svého ducha a duši
svou a svých bližních umírat! Rozhodněme se už dnes pro plný život,
pro život s Tím, který je Život, Život
v plnosti, Život plně aktualizovaný.
Příběh z knihy
Paprsek Slunce pro duši
od Bruna Ferrera
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Usnesení 19. zasedání Zastupitelstva Obce Božice
Ing. Miroslav Klíč, starosta Obce Božice

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu o jednání kontrolního
výboru
2. Zprávu starosty o jednání Rady
obce od posledního zasedání ZO
3. Příkaz starosty č.j. P-1/2009 –
zajištění inventarizace za rok 2009
4. Zprávu z Valné hromady DSO
NIVA
5. Zprávu z Valné hromady Mikroregionu Hrušovansko
6. Smlouvu o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene s firmou
Prosig s.r.o.

7. Navýšení nájemného v obecních
bytech od 1.1.2010
8. Navýšení nájmu obecních pozemků na 2.000 Kč/ha
9. Provozní řády na dětské hřiště
a sportovní hřiště

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Prodej parcely č. st. 96 o výměře
427 m2 a parcelu č. st. 99 o výměře
365 m2 v kat. území České Křídlovice paní Dinh Thi Muoi,
bytem Božice 194. Cena 250 Kč/m2.

2. Přijetí daru z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2009 v rámci ocenění v soutěži „Vesnice roku“
ve výši 100.000 Kč.
3. Rozpočtové opatření č. 4/2009.
4. Rozpočtové opatření č. 5/2009.
5. Rozpočtové opatření č. 6/2009.
6. Finanční
hospodaření
obce
k 30.9.2009.
7. Souhlas s vynětím půdy z ZPF na
p.č. 2671/2 a 2671/3 v katastrálním území Božice.

Co s odpady
Redakční rada

Vedení obce se účastnilo na pozvání fy AVE třídenní exkurze do Horního Rakouska v okolí Linze.
Společnost AVE shromažďuje,
odváží a zpracovává komunální odpady z naší obce. Její mateřská organizace má sídlo v Rakousku a její aktivity
v oblasti třídění, zpracování a spalování odpadů jsou v mnoha zemích
Evropy.
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Vedení obce se seznámilo s tříděním odpadů, zpracováním jednotlivých složek, recyklací spotřebičů (chladničky, televizory a pod.)
a v konečném stupni se spalováním
a získáváním energie v konečné fázi
technologie.
Rakousko je známo vysokou zodpovědností k vytváření zdravého
životního prostředí. Principy třídění
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odpadů jsou vžity a nikdo si nedovolí nedodržovat nařízení, která jsou
přísně kontrolována. To je také vidět
v čistotě a pořádku ve městech i na
vesnicích.
Mrzí nás třeba to, že naši občané sice pet lahve od nápojů dávají do
kontejnerů, ale i s víčky nesešlápnuté
. Kontejner při odvozu je sice plný, ale
vzduchem. Obec za něj zaplatí 500 Kč
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za odvoz. Stačila by kázeň, polovina
kontejnerů a obec by ušetřila ročně
70.000 Kč. Podobně se projevuje při
svozu, že rodinný domek vystaví 2 až
3 poloprázdné popelnice. Obec zaplatí určitou částku za každý výklop, bez

ohledu zda je nádoba plná. Opět zbytečně vynaložené náklady, které vedou
ke zvyšování poplatků na občana.
Když k tomu připočteme náklady na vymáhání poplatků od neplatičů, tak nás stojí likvidace odpadů

700.000 Kč ročně.
Je to číslo, které se musí do budoucna snížit a to snižováním odpadů,
zodpovědným tříděním a využíváním
odpadních nádob.

Vinná réva a její význam
Ing. Zdeněk Čurda

Podzimní měsíce jsou pro zemědělce symbolem ocenění jejich
celoroční práce a to sklizně mnoha
plodin. Odráží se to také v různých
svátcích, oslavách a tradicích, které
v tomto období venkov provázejí.
V našem kraji byla a je také tradicí sklizeň hroznů révy vinné.
V novodobé historii pro naši obec je
pozitivní, že se pěstováním a zpracováním hroznů révy zajímá stále více
malovinařů. Založením „Družstva
božických vinařů“ v roce 2000 byl
dán impuls k obnově tradic, které
provázejí celou historii naší oblasti.
Vždyť už první písemné zmínky
dokládají pěstování révy a výrobu
vína na Moravě z dob Velkomoravské říše.
Výroba vína byla v začátcích spojena zejména s kláštery, které potřebovaly víno pro liturgické účely.
Česká knížata a později králové měli
o tento nápoj velký zájem a podporovali rozvoj vinohradnictví a vinařství různými nařízeními a velkou
pozornost věnovali udělování práv.
Dnes máme o víně mnoho vědeckých poznatků. Víno je sice alkoholický nápoj, ale jeho složení a účinky
na organismus člověka je rozdílný
od ostatních nápojů s obsahem ethanolu. Je třeba však dodat, že každé požívání alkoholických nápojů
má svou míru, své meze, kdy končí
požitek a začíná opojení. Alkoholové
kvašení probíhá v mnoha procesech
potravinářství. Tak např. při výrobě
chleba se také uplatňuje alkoholové
kvašení. Samozřejmě, že obsah alkoholu je v pečeném produktu zanedbatelný.
Charakter vína jako životodárného nápoje se objevuje i v nejvýznamnějším křesťanském obřadu, připo-
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mínajícím oběť Kristovu – přijímání
chleba a vína, večeři Páně.
Současná doba rozšířila znalosti o složení vína, kde je téměř 500
látek, z nichž je velká řada prokazatelně zdraví prospěšná. A tak se
zvolna stává součástí životního stylu
naší generace sklenka vína. Dokládá
to i pravidelně se zvyšující spotřeba vína, která dosáhla na obyvatele
v minulém roce 19 litrů.
Dochází také ke změnám spotřebitelského chování a mnoho lidí
se stává milovníky dobrého vína
a dokážou se orientovat v tom, co je
kvalitní a co mít nemusí.
Vraťme se ale k původní úvaze
o pěstování révy v naší obci.
Když se zamyslíme nad tím, co
můžeme návštěvníkům, turistům
a přátelům při návštěvě obce nabídnout, tak toho zase moc není. Máme
však historicky s klimatickými podmínkami dány možnosti vytvářet
hodnoty, které ve většině oblastí
státu nejsou. Rozvoj vinohradnictví
jsme v posledním desetiletí obnovili.
V katastru obce ve 4 vinařských tratích se pěstuje réva na
130 ha. Je
zde téměř
150 sklepů,
ale jen asi v
15% najdeme zpracované víno.
Tu r i s ta se těžko
setká
s
vinařem u
otevřeného sklepa.
Kom e rč n ě
využít víno
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malovinaře je problém. K tomu je
třeba vytvořit podmínky. Jednou
z nich je program obnovy a rekonstrukce obecního sklepa, který by
byl základem pro vinařskou turistiku i pomoc malovinařům zde uplatnit svůj produkt.
Program, který již byl schválen
“Místní akční skupinou“ Znojemské
vinařství o.s., začne být realizován
v zimním období, kde bude provedena statika sklepa a základní prostory pro „Expozici vinohradnictví
a vinařství“. V konečné fázi programu, kdy dojde k zpřístupnění sklepních prostorů, info centra, vinotéky
a obslužného prostoru pro turisty,
budeme moci prohlásit, že Božice
jsou skutečně vinařskou obcí.
Každý začátek je těžký. Inspirovali jsme se od mnoha jiných obcí
našeho regionu, kde si tyto podmínky již vytvořili a sklízí úspěchy v rozvoji turistiky i společenského života
obcí. Když se k tomuto záměru přidají další zajímavosti a služby, máme
před sebou program, který bude jistě zajímavý.
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Poznáte ho?
Mgr. Ladislav Nevrkla

Dostala se mi do rukou pohlednice Božic z roku 1959,
na níž je mj. též tato kresba starého pána, pravděpodobně
někoho z Českých Křídlovic. Prosím čtenáře, jestli poznají, o koho se jedná, ať dají vědět Ing. J. Hudcové na obecní
úřad nebo mě.

Beseda s důchodci
8. prosince 2009 ve 14 hodin
v sále kulturního domu
Program, hudba a občerstvení je zajištěno

Vánoční koncert
v kostele sv. Petra a Pavla v Božicích
13. prosince 2009 ve 14:30 hodin
Vysoupí: ZUŠ, ZŠ
A BOŽICKÝ SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR

Poděkování
Anna Novotná

Byla jsem v domově důchodců
Božice, který pro své babičky, dědoušky, obyvatele, veřejnost pořádal 1. října
ve 13 hodin pěkné odpolední vystoupení tanečního souboru „Znojemské
grácie“ pod vedením paní Strakové.
Jménem svým velké poděkování patří Vám všem, celému souboru, Vám

děvčata, která jste přes svůj věk 60
až 75 let dokázaly to, co mnozí mladí nedokážou nebo nechtějí. Za vaši
obětavost, odvahu, statečnost patří
jednička s hvězdičkou. Neděláte to za
peníze, ale pro radost a spokojenost
všech kam si Vás pozvou a vy přijedete. Mnozí z nás jsme si jistě zavzpo-

mínali. Zpestřily jste život nám všem
vaším vystoupením.
Nezapomněla jsem ani na pana
harmonikáře, který pěkně hrál a zpíval o přestávkách, kdy se tanečnice
převlékaly. Jemu také patří poděkování. Kdo chtěl, zazpíval si. Spokojenost
nade vše.

Foto: Jar

Grácie tančily důchodcům
Jarmila Hudcová

1. října byli zváni všichni (ale hlavně důchodci) do božického domova důchodců na vystoupení taneční
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skupiny „Znojemské grácie“. Moc
seniorů „z venku“ nepřišlo. Je to velká škoda. Co předvedly důchodkyně
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– grácie, bylo neobvyklé a rozesmálo
by snad každého.
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Přijely jsme, viděly jsme a …
Dagmar Szabóová

Kdo? No přece děvčata prezentující naši školu na pěvecké soutěži
s názvem „Lyra“ konající se ve Vémyslicích. Ač je tato soutěž pořádána již
12 let, pozvánku jsme dostali teprve
na začátku letošního školního roku.
Protože podobnou soutěž pořádá
i naše škola, jely naše žákyně sbírat
zkušenosti a porovnat své výkony
s výkony žáků ostatních škol. Po
shlédnutí videoklipů z předchozích
ročníků jsme usoudily, že to nebude
jednoduché.
20. září nás ve Vémyslicích přivítali organizátoři a sokolovna plná
soutěžících. A že jich tam bylo! Z 15
základních a středních škol se chystalo zazpívat 60 soutěžících. Byli
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rozděleni do 4 kategorií podle věku
a každá kategorie byla zvlášť hodnocena odbornou porotou. V té zasedli
převážně pedagogové vyučující zpěv
v ZUŠ, člen kapely P. Bendeho a profesor, který připravuje mimo jiné
i finalistku Superstar Moniku Bagárovou.
Úvod soutěže patřil naší žákyni
Kristýně Koláčkové, která se představila písní „Notám diví se náš klouček“. Další kategorii zahajovala opět
zástupkyně naší školy Marie Kuthanová s písní „Spomal´“. Jako poslední
z našich dívek zazpívala Iva Hanzlíková píseň „Srdcotepec“.
Děvčata statečně zabojovala a při
vyhlašování výsledků byla velice mile
překvapena. Kristýna a Iva obsadily
krásné 2. místo! V silné konkurenci je to velký úspěch. Odměnou jim
budou dvě přehlídky finalistů, které
proběhnou 23. října v 18 hodin ve

Noviny NIVA

Vémyslicích a 27. října v Moravském
Krumlově.
Během roku mohou spolupracovat s kapelou Dreams, vznikne malý
medailonek a hudební klip. Příští rok
budou děvčata vystupovat jako hosté
na dalším ročníku Lyry.
První naše účast v této soutěži
dopadla tedy výborně. Nezbývá si
přát nic jiného, než aby se našim žákům dařilo i v dalších soutěžích. Děvčatům přejeme hodně pěkných zážitků při vystupování na přehlídkách
a děkujeme za pěknou reprezentaci
naší školy.
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Týden knihoven
Marie Balážová

V měsíci říjnu probíhaly v obecní knihovně besedy se žáky základní
školy. Konalo se tak v rámci Týdne knihoven. Paní Juhaňáková si
pro žáky I. – VI. ročníku připravila
různé besedy, například Memento

– drogy a mládež v literatuře, Práce
s knihou a Hrátky s jazykem, Kniha
a její tvůrci, Dům plný knih a setkání
s pohádkovými postavami, Macourkoviny aneb moderní pohádka je také
pohádka a Poprvé v knihovně a Nej-

Poznámka redakce: A co myslíte, že děti zajímalo
nejvíc? Knihy nebo bonbóny?
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Noviny Niva

milejší večerníčky. Zároveň v období
5. – 9.10.2009 se mohli noví čtenáři
přihlásit zdarma. Tomu, kdo vrátil
dlouho půjčené knihy, byl poplatek
za upomínku prominut.

Foto: Jar
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Božice Borotice Břežany Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov
Historie: Z duchovních dějin Božic I.
Připravuje Mgr. Ladislav Nevrkla

Otvíráme nový seriál z historie
naší obce. Začínáme od „Adama“.
Píše se rok 1225, zima pomalu ale
jistě odchází, širokým korytem Jevišovky se valí proudy rozbouřené vody,
možná někdo vynáší Morenu (jinak
též Moranu), symbol zimy a smrti,
a hází ji do řeky, aby ji dravý proud
vzal s sebou někam hodně daleko
odtud. Stejně jako pohanství, které
se ještě sem tam na českém a moravském venkově udržovalo.
Nevím, jak to tenkrát bylo. Vím
však zcela jistě, že v té chvíli v dnešní
místní části České Křídlovice vrcholily přípravy velké slavnosti. Loucký
opat zde totiž nechal krátce předtím
postavit farní kostel a ve chvíli, kdy
bylo zakladatelem a spolupatronem
(tj. klášterem v Louce u Znojma)
určeno, jakým způsobem bude nový
kostel dotovat a ze kterých vsí budou
kostelu věřící odvádět desátky, bylo
stanoveno datum vysvěcení tohoto
nového kostela. Stalo se tak 25.4.1225
a světícím biskupem byl Jindřich,
titulární biskup z Troje. V opisech listin, které jsou uloženy v olomouckém
arcibiskupství, jsou uvedeni i „garanti“ tohoto aktu: loucký opat Florián

a olomoucký biskup Robert.
Toto datum není jen tak ledasjaké
datum. Je to totiž den, od něhož se
odvíjejí skutečně doložitelné dějiny naší obce (mám samozřejmě na
mysli obě části současných Božic:
Božice i České Křídlovice). Vše, co
bylo předtím jsou jenom větší či
menší domněnky a spekulace a snad
jenom pravěké archeologické nálezy
jsou hmatatelným důkazem, že zde
již existovalo trvalejší osídlení. Také
„enigmatické“ návrší v dnešní božické
Kolonii je dokladem raně středověkého osídlení (více viz Božická zákoutí na www.probozice.wz.cz). Pověst
o zvonu (situovaná do blízké lokality a kterou jsem před léty zveřejnil
v tehdejších Božických novinách) je
asi spíše pověstí. Vladykové z Křídlovic se objevují až v polovině 14. století ...
V listinách z 25.4.1225 se píše:
„...die Kirche in Scrilowicz ..., heren
Namen lauten: Scrilowicz, Boroticz,
Rachinicz, Drsecraiowicz,, Petrowicz
a Bosicz.“ Volně přeloženo: „Kostelu
v Křídlovicích ... z těchto obcí: Křídlovice, Borotice, Raklinice, Držkrajovice, Petrovice a Božice.“ Kromě Křídlovic, Božic a Borotic ostatní obce

již dávno zanikly. Taky se k jejich
historii někdy vrátím. Stejně jako ke
kostelu a jeho okolí, faře a význačným
církevním osobnostem, které jsou
s nimi spjaté. Uvidím podle ohlasu,
jak rychle budu v této práci pokračovat. Věřím, že to je zajímavá a nepříliš
známá kapitola naší historie.
A vůbec: V souvislosti s tímto
„podzimním přemítáním“ mě napadá, že příští rok – roku 2010 – uplyne
již 785 let od této velké chvíle v životě naší obce, a tak předpokládám, že
bude toto výročí důstojně připomenuto. Alespoň v našem farním kostele
Sv. Petra a Pavla.
P.S. Další pokračování najdete
každých 14 dní na www.probozice.
wz.cz.

Děti a pohádky
Iveta Němečková

Pohádka, to je to, co provází děti celé předškolní období. Za pohádkou děti přišly do
knihovny, kde jim knihovnice
paní Balážová přečetla pohádku
a zhlédly oblíbeného krtečka. Po
nakreslení obrázku si do školky
půjčily několik pohádkových
knížek, aby ve čtení pokračovaly
paní učitelky.
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Božice Borotice Břežany Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov
Fotbal:
V okrese jsme se neztratili
Mgr. Ladislav Nevrkla

Okresní přebor: TJ Sokol Božice A
I když jsme v některých zápasech
zaplatili krutou nováčkovskou daň,
dosavadní účinkování našich fotbalistů v okresním přeboru je velmi milým
a příjemným překvapením. Svými
kvalitními výkony jsme si získali patřičný respekt soupeřů, o čemž svědčí
nejen nevěřícné povzdechy příznivců
„béčka“ Dobšic, kde jsme zcela nečekaně vybojovali plný bodový zisk, ale
i zápas v Oleksovicích, který domácí
fotbalisté pojali jako velmi významné derby a poprvé (a zatím naposled)
nastoupili nejen v úplné sestavě, ale
i s početnou lavičkou náhradníků, ale
taky zápas s tehdy vedoucími Bohuticemi, jejichž fanoušci se vyjadřovali
o našem výkonu velmi uznale.
Naše mužstvo hraje stabilně
s těmito hráči: Robert Musil – Zbyněk
Horký, David Švestka, Roman Šebela,
Svatopluk Nevěčný, Aleš Žák – David
Švejdík, Jan Kudlička, František Hofman, Radek Pavlíček, Petr Horký,
Michal Topolčan – Lukáš Dítě, Jaromír Jandásek a Vojtěch Gregor. Mezi
náhradníky, kteří vesměs i zasáhnou
do hry, jsou: Marian Vávra, Tomáš
Rauš, Evžen Egner, Jiří Himal, Jan

Szabó. Dle momentální potřeby i další hráči ze záložního „B“ týmu nebo
dorostu. V úvodu sezóny hrál též
Tomáš Kudlička (nyní na hostování
v Hrušovanech n. J.). Vedení mužstva:
Jan Kudlička, Karel Kučera.
Výsledky do 11.10.2009:
Božice – Únanov B 1:4. Střelec
branky: Tomáš Kudlička (z penalty)
Hrádek – Božice 1:2. Branky:
Lukáš Dítě a Jaromír Jandásek.
Božice – Hatě 6:1. Branky:
3. minuta – Jaromír Jandásek 1:0,
12. minuta – Lukáš Dítě 2:0,
37. minuta David Švestka 3:0,
40. minuta – Hatě 3:1. Ve druhém
poločase skórovali Jaromír Jandásek a Radek Pavlíček (na 4:1 a 5:1)
a zápas uzavřel v 85. minutě ukázkovou brankou kapitán Lukáš Dítě – 6:1.
Dobšice B – Božice 0:1. Vítězný
gól dal Jaromír Jandásek.
Božice – Šanov 3:1. Branky vsítili:
David Švejdík, Jan Kudlička a Michal
Topolčan.
Oleksovice – Božice 4:3. Prohrávali jsme již 3:0. Hattrikem snížil na
přijatelný výsledek Jaromír Jandásek.
Božice – Tasovice B 1:1. Hosté

vyrovnali pět minut před koncem.
Naši branku dal Jaromír Jandásek.
Bohutice – Božice 2:0. Branka
v poslední minutě byla krutou tečkou
za zápasem, v němž jsme herně byli
lepším a bojovnějším týmem.
Mor. Krumlov B – Božice 4:0.
Výsledek vůbec nevyjadřuje průběh
zápasu. Ale na nevyužité šance se
nehraje.
Do konce podzimní části nás čekají ještě zápasy s Miroslaví B (doma),
v Horních Kounicích, s Blížkovicemi
(doma) a v Olbramovicích.
Fotografii „A“mužstva a zhodnocení podzimní části najdete v prosincových Novinách Niva . Aktuální výsledky, pozvánky na zápasy,
fotografie a videa ze zápasů našich
fotbalových celků najdete na webových stránkách www.probozice.wz.cz
a http://www.boziceteam.estranky.cz.

Výběr z komentářů k zápasům
ostatních božických týmů (vybráno
z www.probozice.wz.cz)

Dorost B: Božice – Višňové 6:0
Autor: Pavel Nevrkla

Dorost byl, po počátečních
minutách zápasu, které byly ve
znamení určitého rozpohybování
se, naprosto dominantní. Na naši
bránu za celý zápas mnoho míčů
nemířilo a s těmi, které sem přece jenom dolétly, si brankář Jakub

Benkovič lehce poradil. Hosté
měli výškovou převahu, ale technicky na naše hráče nestačili. Průniky a střely na bránu byly časté,
ale jen smůla a nepřesnost zabránily našim hráčům skórovat dříve
než ke konci prvního poločasu.

Po návrtu z kabin byl náš tým ještě lepší a útočnější a se soupeřem
si hrál jak kočka s myší a snadno
zvítězili 6:0. Po dvou gólech dal
Tomáš Rauš a Patrik Šotkovský,
po jedné Marian Vávra a Jiří Šenkeřík.

OP žáků: Božice – Hostěradice 8:0
Autor: Karel Hala

Dnes jsme na domácím hřišti
sehráli další mistrovské utkání s žáky
Hostěradic. Po rozpačitém začátku
naši hráči ovládli hřiště a zaslouženě

5/2009

vyhráli 8 : 0. Zápas mohl skončit ještě
lepším skóre, bohužel některým chybí
klid při zakončení. Branky dali Ruda
Čížek 2, Lukáš Svoboda 2, Slávek

Noviny Niva

Urban 2, Broněk Horáček a Adam
Vařeka.
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Okresní soutěž přípravek sk. B:
Text a foto: Ladislav Nevrkla

Božice – Hrádek 1:3. Naši branku
dal Jan Hnízdil.
Božice - Jaroslavice 1:3. Náš
vedoucí gól vstřelil Petr Tóth.

Autor: Martin Vařeka
K prvnímu zápasu jsme nastoupili
v značně omlazené sestavě a s novými dresy proti mužstvu Hrádku. Bylo
vidět, že většina hráčů hraje svůj první
„ostrý“ zápas. Nakonec jsme prohráli
3:1, když svůj premiérový gól vstřelil
Honza Hnízdil. K druhému zápasu
jsme nastoupili proti Jaroslavicím.
Gólem Petra Tótha jsme se ujali vedení, poté jsme ovšem opět inkasovali
3 góly a prohráli 3:1. Ve druhém zápase už ale byla vidět zvýšená bojovnost
a za tu je třeba chlapce (i dívku-Kačka
Čurdová) pochválit.
Fotografie zachycují celky: TJ
Sokol Božice B, dorost Božice, žáky,
přípravku a ženy.

Mladí hasiči
Veronika Fojtíková

SDH Božice se věnují výcviku
mladých hasičů. Letos se přihlásilo
více dívek než chlapců.
Už tento rok byli noví mladí
hasiči na závodech. Ještě to není na
1.místo, ale příští rok ano.
Určitě to všechny baví, protože se
něco nového naučíme, a taky reprezentujeme nejen hasiče, ale celou
obec Božice. Je to totiž trošku těžší,
než si každý myslí. Znát všechno
jak se jmenuje, napojuje a připraví.
Jako jsou například slova: proudnice, koš, savice… Nám to nevadí,
protože nás to baví, a to je na tom
to důležité a hlavní! Letos jsme se
zúčastnili: nočních závodů ve Vítonicích, o pohár starosty města Zno-
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jma….. Naposledy to bylo 17.10.09
v Uherčicích na branném cvičení.
Při běhu se konaly disciplíny jako:
střelba, uzly, značky, hasební látky
atd. Dopadlo to docela uspokojivě a
každý doběhl. Myslím, že se nikdo
nemusí stydět za svoje místo. Nejvíce ale obdivuji našeho vedoucího,
který má s námi velkou trpělivost
a hlavně snahu nás vše naučit.
Vedoucí mladých hasičů je
a doufám, že ještě dlouho zůstane
Petr Fiala. Jemu přeji, i když rok
ještě nekončí, aby měl s námi hodně
trpělivosti a málo starostí. Doufám,
že někteří vydrží a stanou se novými hasiči Božic.

Noviny NIVA
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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 na svém zasedání dne 27.9.09 a mimo jiné také schválilo:
- Odprodej části obecních pozemků v oploceném areálu
družstva
- Podání žádosti o dotaci na OPŽP na výstavbu kanalizace
- Podání žádosti o příslib úvěru ve výši 6 mil. Kč na výstavbu kanalizace

- Doplnění připravované změny územního plánu o dopravní plochy
- Rozpočtové opatření č.5/09, 6/09 a 7/09.
- Dopravní značení na odstavné a parkovací ploše
- Soupis názvosloví pro jednoduchou pozemkovou úpravu

Informace a sdělení obecního úřadu
Veřejná sbírka do pokladničky,
pro povodní postiženou obec Kunín,
která byla umístěna na obecním úřadě, byla ukončena k 30.9.09. Celko-

5/2009

vá nasbíraná částka 3.992,.Kč byla
předána starostce města Hrušovany
nad Jev., které sbírku v Mikroregionu
Hrušovansko organizovalo. Celko-

Noviny Niva

vé výsledky sbírky v mikroregionu
budou také zveřejněny.
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Božice Borotice Břežany Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov
Listina z kostelní báně 1910
V minulých číslech novin jsme
přislíbili zveřejnit text listiny, kterou
v roce 1910 vložili do tubusu bývalí

obyvatelé Čejkovic a Heřmanova.
Tato listina se nejprve musela přeložit ze staroněmčiny do němčiny

a poté do jazyka českého. Bohužel
část textu již byla nečitelná a je tedy
navždy ztracena.

Úřední listina o vysvěcení kaple
v Čejkovicích v roce 1910.
Stará historická budova, která hraničí s ulicí a sestávala z rohové stavby,
ale nikdo neví z které doby, neboť se
nedochovaly žádné záznamy. Neboť
ale tato kaple ???????????????????????
?????????????????????????????? a ta se
musel jeden ???????????????????????
??????????????????????????? tak silný
musel být. ???????????? Proto v roce
1910 bylo provedeno zvětšení čímž se
také v květnu 1910 začalo. Jako hlavní důvod tohoto rozšíření (přestavby) je fond založený zesnulým Georgem Wagnerem č.p.9 v Heřmanově.

Částka 200 ft se rovná 400 Kr a byla
vložena na kapitál a vzrostla za delší
dobu na 1400 Kr. Protože tato částka
nestačila, dělala se v obcích Čejkovice a Heřmanov sbírka, která dosáhla
částky asi 6000 Kr.Jako stavebník je
důstojný pán farář z Velkých Oleksovic Johann Riedl. Jako stavitel
Pan Franz Rubitska z Tasovic a jako
stavební mistr Pan Amros Mauritz
z Muhlfraun angefuhrzt.
???????????????????????????????????
?????????????????????
Představitelé obce . (13 jmen a příjmení – některá nekompletní)
Věž byla postavena pomocníky

tesařského mistra Johana Mahra,
skrze Eduarda Bendla a jeho bratra
Rudolfa Bendla a skrze Franze Mahra, syna zesnulého tesařského mistra.
Ředitel školy Johann Trawniczek
??????
(podpisy zhotovitelů
a Andreas Hammer- obecní zřízenec)
Dnes již víme z pramenů okresního archívu, že místní kaple Panny
Marie Sněžné byla v původní verzi
vystavěna v roce 1779. V roce 1850
upravena a v roce 1910 jak hovoří záznam vystavěna do stávající
podoby.

Čejkovické vítěztví
Milan Sedlačík

Nestává se tak často, aby v soutěžích
mezi obcemi pobrali Čejkovičtí hlavní ceny, ale podařilo se. Stalo se tak
na jedné z největších společenských
soutěží v našem regionu posledních
let, na borotickém Gulášfestu. A že to
byla nevídaná podívaná jistě dosvědčí všichni, kteří si tuto akci nenechali
ujít. Už při příchodu do připraveného
areálu bylo znát, že Borotické hospodyňky nenechaly nic náhodě. Celková příprava této soutěže byla jistě
náročná a zaslouží uznání. Náročnou
přípravu ale prodělali jistě i soutěžící družstva, alespoň to Čejkovické.

Čejkovští „Pekelní Amígos“ v akci
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Již tři týdny před
soutěží se dalo
dohromady pět
odvážných, kteří také nechtěli
nic nechat náhodě. Radka, Jana,
Dáša, Jan, Stanislav a Helena,
naše pracovnice
obecního úřadu
jako manažerka, již na jedné
z prvních schůKostýmové zkoušky se nevyhnuly ani naší Carmen
zek dohodli převleky,
názvy jený s vynikajícím ,,Mačo“ gulášem,
a hesla. Jaké, který připravili na soutěži, udělal na
to nebudu pro- porotu, které jsem byl členem zásadzrazovat. Jenže ní dojem. Heslo „Mačo guláš je jen
chyba
lávky, šprým, úsměv dětí je náš prim“, také
žádané kostýmy jistě přihodilo pár bodíků. A tak svěnebyly k sehnání domitá příprava a vystoupení našeho
v žádné půjčovně. družstva vynesla první místo. NadarA tak nedlouho mo se neříká „Připraveným štěstí přepřed zahájením je“. A že byla konkurence také připrapadla volba na ,, vena nebylo pochyb. Dovolím si tedy
Pekelné Amigos“. našemu družstvu poděkovat touto
Tento jistě exo- cestou za příkladnou reprezentaci
tický úbor spo- naší obce a věřím, že na obhajobě v
příštím ročníku, na který jsou pozvá-

Noviny NIVA

5/2009

Božice Borotice Břežany Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov

Čejkoviští „Pekelní Amígos“
ni pořadateli Gulášfestu, uspějí opět.
Poděkování také zaslouží všichni ti,

Připrava na „Gulášfest“

5/2009

kteří naše soutěžící přijeli podpořit.
(Fotoreportáž z „Gulášfestu“ můžete

shlédnout ve fotogalerii na stránkách
obce www.cejkoviceuznojma.cz)

Kostýmové zkoušky na „Gulášfest“

Noviny Niva
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Zasedání zastupitelstva obce ze dne 2.9.2009
Zdeněk Bobok, starosta obce

Zastupitelé obce schválili:
- rozpočtové opatření č. 2,3,4
- změnu č.1 a změnu č.2 územního
plánu obce Borotice
- směnu pozemků mezi obcí a Jednotou SD Moravský Krumlov
- vypracování projektové dokumentace na povrchovou dešťovou
kanalizaci
- zprávu
auditora
Břežanské
dopravní společnosti, s.r.o.

- smlouvu o sdružení prostředků na
společnou jednotku požární ochrany
mezi obcí Borotice a obcí Čejkovice
- žádost Vinných sklepů Lechovice
o vybudování el. přípojky
Zastupitelé obce souhlasí:
- jako účastník sousedních pozemků s výstavbou fotovoltanických elektráren

Zastupitelstvo obce zamítlo:
- žádost DANÍŽE o úhradu informační tabule
- nájemní smlouvy Vinných sklepů Lechovice v daném znění a dalo
návrh na znovu projednání nových
nájemních smluv
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- opravy v mateřské školce
- žádost p. Vorlického a sl. Fouskové o koupě pozemků na výstavbu RD

Obchodní dům JEDNOTA
Zdeněk Bobok, starosta obce

V minulém vydání novin jsme
vás informovali o výstavbě nového
obchodního domu JEDNOTA, kterou
provádí stavební firma Jelínek. Jak
vidíte na fotografiích, stavební práce
jsou v plném proudu, i když řemeslníkům někdo odcizil nářadí. (Možná
se chtěl také zapojit, Ha - Ha). Tato
prodejna bude mnohokrát větší, útulnější, a tak umožní občanům lepší
možnost výběru nabízeného zboží.
Dokončení stavby je plánováno na
začátek prosince letošního roku.
Věříme tomu, že tento termín bude
dodržen. Doufáme, že nová prodejna zlepší vztahy mezi prodávajícími
a kupujícími, a bude ku prospěchu
nás všech.
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Oprava splavu
Zdeněk Bobok, starosta obce

Málokdo z našich občanů si všiml
velkého pohybu strojů a lidí na hrázi zvané „u splavu“. V polovině srpna firma Povodí Moravy zde zača-
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la dosti velkou opravu těchto dvou
stran hrází. Průtok vody splavem byl
sveden k jedné straně tak, aby rekonstrukce mohla probíhat bez problé-
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mů.Toto dílo je již hotovo a bude
sloužit svým účelům.
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Rekonstrukce vozovky na „kopečku“
Zdeněk Bobok, starosta obce

Začátkem září začala dlouho očekávaná rekonstrukce vozovky na
„kopečku“. Silnice byla již ve velmi
špatném stavu. Profil komunikace
byl rozpadlý s hlubokými výtluky
a výmoly, ale také z hlediska dopravní bezpečnosti byl nevyhovující. Tato
rekonstrukce byla provedena firmou
ALPINE. Doufáme, že toto dílo bude
sloužit ku prospěchu nejen lidem, co
zde bydlí, ale všem občanům, kteří
tudy projíždí.

Turistickým vláčkem po Znojmě
Romana Lesová

Ani v letošním školním roce jsme
neodolali teplému zářijovému počasí, které přímo vybízelo k výletu.
Z minulého školního roku si děti
vzpomínaly na vyjížďku turistickým vláčkem ve Znojmě, a protože
i nově příchozí děti společně proje-
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vily zájem, nic už nebránilo tomu,
abychom se vydali. Doba před vinobraním bývá tou nejpříhodnější,
jelikož množství atrakcí a kolotočů
dokáže děti zvednout ze sedadel vláčku a pečlivě vše okouknout. Nejinak
tomu bylo i letos. Dalším zastavením
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byl dětský koutek v městském parku,
kde množství prolézaček a houpaček
lákalo k protažení. Děti si mnohé
pamatovaly z předešlého roku, mimo
jiné nezapomněly ukázat na Znojemské divadlo, kam prý se už v letošním
roce těší.
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Dýňohrátky v mateřské škole
Romana Lesová

Jisté věci, které bývají oblíbené
a každým rokem se opakující, začínají mít svůj význam a jakoby chyběly,
pokud by nebyly. V naší mateřské
škole jsou tímto bezesporu každoroční „dýňohrátky“. Jak již sám nadpis napovídá, jde především o hru
s dýněmi, přírodním materiálem,
barvami a nezbytnými pomůckami,
jako nože, lžíce k vytvoření výtvoru.
Ale mýlil by se ten, kdo by si mys-

lel, že každý rok je to stejné, opak
je pravdou. Každým rokem jakoby
to rodiče motivovalo vytvořit společně s dítětem něco jiného, těžšího
a originálnějšího. Není se proto čemu
divit, že na naší zahrádce letos vznikly nové výtvory, jako housenka, lesní
skřítci, „Dýňovka obrovská“, pro kterou našly jméno samy děti. Všechny
tyto krásné výtvory jsme si nenechaly
jen pro svůj obdiv, ale zůstaly před

naší školkou jako“stráž“. A jako by to
dětem ještě nestačilo, tak druhý den
místo běhání, honiček a houpání si
chtěly dokázat, že toto už zvládnou
vše úplně samy, takže k naší stráži
ještě přibyla posila. Škoda jen, že se
s nimi už budeme muset rozloučit, už
začínají vadnout a jsou unavení. Ale
už máme na říjen další plán, budeme
pouštět draky.

Ukončení VPP
Zdeněk Bobok, starosta obce

Jak jste si mohli všichni všimnout,
účastníci výběru VVP skončili letos
o něco dříve svou činnost. Není to
tím, že by nebyla práce, ale tím, že
nejsou ve státě peníze na tyto pracovníky. Myslím si, že udělali dosti velký
kus práce, a i když to někdy skřípalo,
tímto bych jim chtěl poděkovat.
Malá ukázka jejich práce.

5/2009
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První Borotický gulášfest s rekordní návštěvností
Iveta Hlobilová za SBH – Sbor borotických hospodyněk o.s.

V sobotu 5.září jsme na borotickém fotbalovém hřišti uspořádali
soutěž pětičlenných družstev ve vaření kotlíkového guláše – Borotický
gulášfest. Naším snem, který se stal
skutečností, bylo pobavit návštěvníky
a navíc pomoci dětem, které se narodily s rozštěpem v obličeji.
Tak velkou akci bychom dali
jen těžko dohromady bez podpory sponzorů, dobrovolníků i našich
rodin, které nám ochotně v našem
snažení pomáhali. Díky! Naše poděkování patří také všem soutěžícím

družstvům, která pochopila myšlenku celé akce. Nešlo při ní totiž o profesionální kuchařské výkony, ale o to
připravit všem přítomným pohodové
a zábavné odpoledne. K dobré náladě určitě přispěli i ostatní účinkující
a moderátorka herečka Iva Pazderková. Ta bravurně řešila programové
změny související s posunutím startu soutěže, který způsobily rozmary
počasí.
Děkujeme všem návštěvníkům
akce, kteří zavítali v hojném počtu
do Borotic a přispívali do připrave-

ČESKÁ MISS 2009 Iveta Lutovská chutná guláš, který uvařila se svým družstvem Modelíny

ných pokladniček. Nadačnímu fondu
Šťastný úsměv jsme tak mohli předat
částku 75.114 Kč.
Následující omluva za některé
organizační nedostatky patří například vítěznému družstvu z Čejkovic,
kterému jsem zapoměli předat putovní cenu gulášfestu. Polévkovou mísu
s jejich jménem jsme tak Pekelným
Amígos předali na „jejich domácí
půdě“. Těšíme se nejen na ně na druhém ročníků Borotického gulášfestu,
který je plánován na poslední srpnovou sobotu roku 2010.

MISS na Bor.gulášfestu - vlevo Česká MISS 2009
I.Lutovská

Předávání cen - 2. místo Homouš erektus Božice
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Vítězné družstvo- Pekelní Amígos z Čejkovic

Zástupkyně Nadačního fondu na Borotickém gulášfestu

Železný Zekon na Bor.gulášfestu

Předávání Putovní ceny Borotického gulášfestu vítěznému
družstvu Pekelní Amígos z ČEJKOVIC

Vítězové divácké soutěže - Policejní kuchtíci

5/2009
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Předávání cen - 3.místo Melmeni Borotice

Borotické hospodyňky zvou …
Iveta Hlobilová

Do konce letošního roku má SBH
– Sbor borotických hospodyněk
v plánu ještě mnoho zajímavých
akcí, na které srdečně zveme všechny
zájemce.
Lampionový průvod s překvapením připravujeme 28.října. Sraz
všech účastníků je v 17.30 hodin
u dětského hřiště v Boroticích - Filipovicích. Odtud se všichni společně
vydáme za slibovaným překvapením
na fotbalové hřiště.
První Sobotní tvoření se bude
konat v zasedací místnosti Obecního
úřadu v Boroticích 31.října od 15.00
hodin. Zájemci si při něm vyrobí originální gelové svíčky.
Adventní věnce budou tématem
dalšího Sobotního tvoření konaného
28. listopadu tentokrát v prostorách
borotické klubovny.
Mikulášská nadílka spojená
s rozvícením vánočního stromu je
plánována na 5. prosince od 16.00
hodin.
Pošli přání Ježíškovi je akce, kterou připravujeme poslední adventní
neděli 20. prosince. Jedná se o hromadné vypouštění tzv. “luceren
štěstí“, které bude nejen zajímavou
podívanou, ale určitě i zážitkem pro
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malé i velké. Zalíbila se nám hlavně
symbolika těchto luceren vyrobených z rýžového papíru a dovážených
z Thajska, kde má jejich vypouštění
dlouhou tradici.
Záře lampionu má prý odehnat
smůlu, bolest v srdci a přinést lidem
štěstí, lásku a zdraví.
Právě proto jsme pro uspořádání
akce zvolili předvánoční čas.
Návštěvníci akce budou moci na
lucernu připevnit svoje „přání Ježíškovi“ a to pak společně vypustit do
nebe. Přesný čas a místo akce je stále
ještě v jednání.
Zakoupením lucerny přispěje každý návštěvník akce předem určenou
částkou Nadačnímu fondu herečky
Zdeňky Žádníkové Volencové, která
bude akci moderovat. Její nezisková
organizace proměnuje nástěnnými
malbami nevlídná a strohá dětská
oddělení nemocnic, ordinace, čekár-
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ny, dětská centra i mateřské školky
v „kouzelné pohádkové říše“.
Krásné obrázkové příběhy výtvarníka Libora Škrlíka budou příští rok
vznikat i na stěnách a stropech herny,
příjmové ambulance a JIP dětského
oddělení znojemské nemocnice. Právě na tyto obrázky bude určena část
výtěžku akce „Pošli přání Ježíškovi“.
Druhá polovina výtěžku udělá
radost dětem z borotické Mateřské
školky, kde chybí nejen nové vybavení, ale také hračky.

Významné životní jubileum
oslavili občané:
Září
Jačianský Michal
Holas Josef
Vítková Marie
Hanzlíček Rudolf
Balážová Zdena
Jeřábek Vladimír
Maďar Michal

66 let
67 let
70 let
71 let
78 let
78 let
84 let

Říjen
Frlausová Marie
Kokeš Miroslav
Janečková Anna

68 let
75 let
86 let
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Z jednání Obecního zastupitelstva v Břežanech
Mgr. Josef Rebenda, starosta obce

Zastupitelstvo obce Břežany se
sešlo na svém jednání dne 10. září
2009, kde jsme schválili rozpočtové
opatření č. 1 ve výši 477 000,00 na
straně příjmů i výdajů. Schválili jsme
také záměr prodat pozemky parcelní číslo 4801/1 orná půda o výměře
508 m2, parcelní číslo 3698/54 ostatní plocha o výměře 270 m2, parcelní
číslo 3698/55 ostatní plocha o výměře
73 m2, parcelní číslo st. 498 zastavěná
plocha o výměře 19 m2 a parcelní číslo
1170/3 parcela zjednodušené evidence PK o výměře 47 m2, parcelní číslo st.
474 zastavěná plocha o výměře 24 m2,
parcelní číslo 3698/7 ostatní plocha
o výměře 111 m2 se zemním sklepem
v katastrálním území Břežany u Znojma. Projednali jsme možnost směny
pozemku 5038/2 o výměře 771 m2 se
Statkem Břežany za vhodný pozemek,
který má Statek Břežany v pronájmu.
Projednali jsme také možnost výstav-

by fotovoltaické elektrárny na Ležáku
za těchto podmínek – vyřešit nové
vedení elektrické energie pro domky, vyřešit dodávku vody (odkoupení studny), opravit příjezdovou
komunikaci a požadujeme příspěvek
do rozpočtu obce ročně za 1 MW
výkonu. Investor byl s těmito podmínkami seznámen a bude to s ním
projednáno a uzavřena smlouva o spolupráci. Dále byly podány informace
o opravě školy, dotace na Czech Point,
o opravě ordinace obvodního lékaře,
kde byla zadána výměna oken a dveří
dle nabídky výměna podlahové krytiny. Na zasedání zastupitelstva dne
1. října jsme schválili dodatek číslo
1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace obce ZŠ a MŠ Břežany, prodej
pozemků dle vyvěšeného záměru.
Protože u pozemku 3698/7 byli dva
zájemci, byli oba vyzvání k podání
nabídky formou obálkové metody,

o prodeji rozhodne zastupitelstvo
obce na své příští schůzi. Zastupitelstvo obce neschválilo odkoupení
pozemků od p. Mlčúcha, protože
nemají pro obec žádný význam. Dále
jsme schválili dodatek č. 2 ke kupní
smlouvě s TJ Břežany. Byla podána
informace o územním plánu, návrh
je již hotov a zainteresované orgány
a obce se k němu mají vyjádřit do
19. listopadu. Oprava budovy školy
č. 174 probíhá podle plánu, do konce prázdnin byla opravena střecha,
vyměněna okna a některé úpravy uvnitř školy. Nyní se dokončuje venkovní hydroizolace, vše by mělo být hotovo do konce října. Financování ve výši
4,5 mil. Kč ze státního rozpočtu je
zajištěno. Kdy se podaří zajistit finance na dokončení celé opravy, zatím
nevíme. Dále byly podány informace
o opravě místní komunikace a opravě
ordinace pro obvodního lékaře.

Stavební akce v Břežanech
Mgr. Josef Rebenda, starosta obce

V pátek 9. října byla dokončena
oprava místní komunikace ke hřbitovu a kolem mateřské školy položením
asfaltového koberce. Oprava byla
dokončena o týden později, než jsem
posledně psal. Opravu se nám podařilo dokončit za 78 pracovních dní
včetně položení asfaltového koberce.
Když odpočítáme 10 dní dovolené
našich pracovníků, trvala práce na
přípravě pro položení asfaltu 63 pracovních dní. Celkem bylo vybagrováno a odvezeno asi 1 200 m3 zeminy, bylo přivezeno 1 591 t kamene,
položeno 1118 ks obrubníků, 2 236
ks přídlažby, celkem 127,5 t materiálu, dále bylo spotřebováno 123,5 m3
betonu, což je 290 t. Byly zřízeny některé nové kanálové vpusti na dešťovou vodu ( 4 ks) a upraveny kanálové
šachty (23 ks) a uzávěry (20 ks). Průměrná tloušťka vrstvy kamene pod
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asfaltem činí 35 cm. Skutečné náklady a plocha vozovky budou známy až
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po fakturaci od firmy Alpine, která
provedla Konečnou úpravu místní
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komunikace. V současné době se dělá
chodník ke zdravotnímu středisku,
který bychom chtěli dokončit co nejdříve. Pak by měl být opraven chodník
u mateřské školy a podle počasí zde
vybudována parkovací plocha. Za to,
co bylo zbudováno patří poděkování
firmě Alpine, pracovníkům Břežanského vodovodu p. Vlčkovi a Uhrovi, pracovníkům obecního úřadu na
VPP p. Zámečníkovi, Vávrovi, Švejdíkovi a Keberlemu, a dále těm, kteří
se na akci podíleli p. Zelený, Hejda,
Bartl, Špičák, Kočí, Toledo, Mikéska
a Reichman. V sobotu 17. října odpoledne proběhlo slavnostní otevření
opravené cesty za přítomnosti obyvatel ulice a většiny pracovníků, kteří se
na opravě podíleli.
Oprava školní budovy č.p. 174

bude dokončena v měsíci říjnu podle harmonogramu prací a peněžních
prostředků.
A začátkem listopadu by měla být
dokončena oprava zdravotního střediska, tak by tam mohla být zřízena
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ordinace obvodního lékaře.
Myslím, že i přesto, že má obec
v letošním roce nižší daňové příjmy,
podařilo se nám udělat opět něco pro
to, aby se našim občanům v Břežanech
lépe žilo.
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Bomba v Břežanech
Mgr. Josef Rebenda, starosta obce

Při úpravě terénu u zdravotního
střediska vykopal pan Vlček leteckou bombu z 2. světové války. Byla
v hloubce pouhých 30 centimetrů
a bylo velkým štěstím, že na ni dosud
nikdo nenarazil. Potom ji převezl na
bezpečné místo za hřbitov, odkud ji
odvezl policejní pyrotechnik a zneškodnil.

Břežanské dýňování
Jana Surovcová

V pátek 18.9.jsme se sešli s několika spoluobčany a s rodiči dětí před
obecním úřadem, abychom se pokochali krásou svítících dýňových strašidýlek. Říkali jsme si, že by bylo škoda
dělat tuto akci jen ve školce. Že by se
možná chtěly zapojit i děti starší, které
už chodí do školy. A nebo třeba babičky, maminky, tatínkové a jiní občané
z Břežan, kteří k nám na akce do MŠ
nechodí. Za tímto účelem, sbližovat lidi z vesnice jsme rozvěsili letáčky a těšili jsme se, jak vše proběhne.

Ochotně nám vyšel vstříc i pan starosta, který nám zapůjčil na akci stoly
a lavice. Připravili jsme kafíčko, limonády, sladkosti, buchty a vydali jsme
se k obecnímu úřadu. Nemohu říci,že
bychom tam byli sami, ale zase se
zúčastnili především rodiče dětí z MŠ.
Ostatní spoluobčané zjevně nemají ani
čas, ani chuť něco podnikat. Naštěstí
jsme se tím nenechali otrávit a všichni společně jsme se dali do dělání
dýní. Neminula ani hodina a na place
před hasičkou bylo vykouzleno něko-

lik nádherných dýňových strašáků.
Opět se potvrdilo, jak máme nápadité
a šikovné rodiče. Kdybyste přišli, měli
byste se na co dívat. Když se konečně zešeřilo, rozsvítili jsme skupinku dýňáků a společně s nimi jsme se
vyfotili. Máme nejen krásnou fotku
a vzpomínku, ale i dobrý pocit z toho,
že se akce i za tak malého počtu lidí
opět vydařila. Všem těm, kdo jste na
naše dýňování přišli, ještě jednou
mockrát děkujeme a těšíme se, že se
společně opět uvidíme na další akci.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromku
Čas neuvěřitelně rychle běží a Vánoce se kvapem blíží.
I v letošním roce opět slavnostně rozsvítíme
u obecného úřadu v Břežanech vánoční stromek,
tentokrát v pátek 27. listopadu v 16.00 hodin.
Srdečně zveme všechny děti, naše spoluobčany i z okolních obcí.

5/2009
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Co nového v naší školce
Jana Surovcová

Tak nám začal školní rok
2009/2010. Do tohoto roku jsme vstupovali tak trochu v rozpacích, protože
nám dost klesly počty dětí. Zatímco
koncem prázdnin byl konečný počet
přihlášených dětí 32, dnes koncem
září, jich máme přihlášených o 11
více. Z toho k nám jezdí z Mackovic
8 dětí, z Pravic 9 dětí, z Litobratřic
1 dítě, z Hrušovan nad Jev. 4 děti,
1 dítě z Jevišovky, 1 dítě z Dyjákovic
a my pevně doufáme, že to nejsou
konečné počty.
V letošním roce pracujeme ve
složení Surovcová Jana, Fajmonová

Marie, Adamíková Barbora. Uklízí nám nadále paní Hana Nováková
a v kuchyni kralují Jiřina Vyskočilová
a Dana Laczková.
Rozdělení tříd zůstává dle stejných
pravidel podle dat narození.V horní třídě u Velkáčů je 23 dětí, z toho
14 jich je předškolního věku. V dolní třídě je 20 dětí především ve věku
okolo 3 let.
Dále pracujeme dle ŠVP - Dvanáct je měsíců a každý z nich....,
pokračujeme i v logopedické péči.
Nově se budeme s dětmi v horní třídě
snažit seznamovat s angličtinou (pod

vedením B.Adamíkové) a němčinou
(pod vedením J. Surovcové). Také
M. Fajmonová přichází z novým
,, kroužkem“ - Flétničky. Mimo to
máme naplánováno spoustu akcí, společných akcí s rodiči, veřejností a školou. O všech budete informováni na
webu školy a nebo v novém školním
časopise, který jsme nazvali Břežanský předškolníček a bude vycházet 1x
za měsíc. Zde se také můžete dočíst,
co jsme se naučili,co jsme s dětmi
podnikli, nějaké kuriozitky ,vtípky
z úst dětí apod.
Už se těšíte? Tak si to nenechte ujít!

Podzimní dekorace a strašidýlka
Jana Surovcová

Když se řekne podzimní strašidýlko, nejčastěji si každý představí vydlabanou dýni s rozzářenýma vykoulenýma očima a úsměvem přes půl
hlavy. Ale měli byste vidět, jaké podzimní strašidýlka a dekorace vykouzlily naše maminky na společné akci
v MŠ v úterý 22.9. Naše maminky, ty
to totiž umí pěkně rozbalit! Nejen že
nás překvapil počet, ve kterém se na
akci dostavily, ale i realizace jejich
prací byla úžasná. Během okamžiku
byly stolečky na školní zahrádce zasypány různými dýněmi, zeleninou,
bramborami, jeřabinami, bobulemi,

kaštany, žaludy a jinými přírodninami. Maminky se vesele usmívaly, děti
skotačily, pomáhaly, křičely a zlobily,
bylo teploučko, sluníčko svítilo, no
zkrátka akce jak má být. Za školkou
v ohni se pekly brambory a vznikaly
první nádherné výtvory. Ať už začnu
od dýňových strašidýlek ,přes jablíčkové, cuketové, bramborové a kaštanové ježky, za pomocí tavících pistolí
vznikaly i další náročnější dekorace
- jako spanilá labuť, kukuřičný skřítek a jiné nápadité výtvory. Měli jsme
z akce krásný pocit, protože nám to
připomnělo akce s rodiči před něko-

lika lety, kdy jsme měli školku plnou
maminek a babiček. Kdy nás pořádání zábavných odpolední opravdu
naplňovalo pocitem, že to děláme pro
děti, děláme to dobře a není to zbytečné. Doufám, že naše letošní první,
pro nás velice úspěšná akce, nebyla poslední úspěšnou v tomto roce.
Děkuji všem, kdo jste se zúčastnili
a paním učitelkám děkuji za pomoc
při organizaci. A kdy se zase uvidíme? No nejspíš při vyhrabování školní zahrady s opékáním párečků. Už
teď se na vás těšíme! Naviděnou!

Léto na Zámku
Pavla Nováková, vychovatelka, Zámek Břežany

Krásné počasí plné sluníčka a dny
plné dobré pohody byly náplní našich
prázdnin. Většina z nás se rozjela
domů, k rodině. Rozloučili jsme se
každoroční akcí, kterou jsme nazvali
Jarmark na Zámku. Tam jsme předvedli, co umíme a co jsme se naučili, no a potom hurá domů… Ale my,
kteří jsme zůstali, jsme se rozhodně nenudili. K dispozici nám byl po
celou dobu prázdnin náš prostorný
venkovní bazén, kde jsme si zahráli
s míčem, nebo jen tak pod hladinou
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prozkoumali dno bazénu. Ti méně odvážní na sebe
nabírali sluneční paprsky při poslechu oblíbených písniček. Především hoši proháněli mičudu na hřišti sportovního areálu, děvčata zase dávala přednost cvičení
na trampolíně. Odpočívali jsme ale i pasivně, vždyť
takové posezení s vychlazenou limonádou v zastíněné
besídce také není k zahození. Všem bylo příjemně a tak
jsme ani nezpozorovali, že se oba letní měsíce vzdálily
v nenávratnu. Ale to nebylo všechno, ještě jsme si pořídili nového koníka, kterého jsme patřičně přivítali, zajeli jsme si zasoutěžit a zasportovat do Hodonína, čímž
jsme se pomalu přehoupli do nového školního roku.
V současné době se soustředíme na podzimní akce,
začali jsem výzdobou areálu Zámku a v nejbližších
dnech nás čekají akce, jako dýňobraní, šipkovaná, drakiáda. U nás na Zámku je prostě příjemně pořád, není
přeci důležité, zda svítí sluníčko či prší, ale jací lidé jsou
kolem nás…

5/2009
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Poděkování břežanské chasy
Pavla Kolomazníková

43. ročník Břežanských krojovaných hodů je již dávno
úspěšně za námi. Letos se nám konečně podařilo zrealizovat několik nápadů pro jejich obohacení, které krojovaným stárkům ležely v hlavách již dlouho, ale k jejich uskutečnění bylo zapotřebí pomoci několika lidí, jimž bychom
touto cestou chtěli upřímně poděkovat.
Nejvýraznějším zpestřením letošních hodů byly dva
páry dětí v kroji. Do svých řad jsme přivítali Terezku
Cuperovou s Michalkou Pavlíčkovou a Honzíka Cidlinského s Haničkou Cidlinskou. Naši malí krojáci byli chváleni lidmi po celé vsi a i my „velcí“ je musíme pochválit
za jejich výdrž a nadšení. Největší díky ale patří jejich
rodičům, neboť ti si sami dětské kroje sehnali a zaplatili
a
bez
jejich
finanční pomoci
bychom se z dětí
těšit nemohli.
Jako
druhá
novinka se letos
objevila
postava sklepníka. Ta
vznikla díky daru
paní Lenky Pavlíčkové a ochoty
paní Jany Kolomazníkové kroj
ušít. I těm tedy
děkujeme.
Za výborné víno, které pro občany Břežan chasa vybrala a zaplatila, patří díky panu Holadskému.
A v neposlední řadě musíme poděkovat také našemu
panu starostovi, který myslí na naše zdraví, a proto nám
za právo nakonec předal méně alkoholu, než slíbil při pro-
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dávání, aby nás druhý den tolik nebolela hlava.
Všem zmíněným děkujeme a zbývá už jen popřát si, ať
se pod platany příští rok opět všichni sejdeme.
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Úklid skládek kolem vesnice
- šp -

Mám na mysli nepovolené skládky, kam jsou z domácnosti vyvážené
odpady. Zejména ze zahrad a zahrádek. Rostlinné zbytky, které lze
zkompostovat, prořezy stromů spálit.
Domnívám se, že současná intenzita využívání zahrádek každému
umožňuje vyčlenění prostoru pro
tyto účely na svém vlastním pozem-

ku. Za omluvitelné snad lze považovat dočasné uložení s dodatečnou
následnou likvidací, která nevytváří
základ hromadné skládky čehokoliv
a v jakémkoliv množství.
„Co nechceš, aby jiní tobě činili,
nečiň ty jim“, říká české přísloví. Ani
obec není povinna uklízet něčí nepořádek, který nakonec mohl být lepe

zužitkován. Zkompostované rostlinné zbytky jako kvalitní hnojivo, dřevní odpad jako palivo. Samozřejmě
s poněkud větší vlastní námahou, než
je pouhé vyvezení.
Možná, že moje připomínka je
předčasná, že původci skládky její
likvidaci chystají v nejbližším čase.
V tom případě se omlouvám.

Topná sezona 2009/2010
- šp -

Proti předešlé se vzhledem k teplému zářijovému počasí opozdila.
Vloni jsme zahájili provoz výtopny
15. září, letos až 2. října. I tak bylo
několik říjnových dnů, kdy venkovní
denní teploty dosahovaly až letních
hodnot. Naopak řada posledních dnů
se přehoupla do teplot vpravdě zimních.
Na štěstí nejsme v oblastech, které
bez varování přinesly tamějším obyvatelům vážné problémy a nejen jim.
I když, jako snad u všeho, co někomu škodí, jiným prospívá. Porovnávám práci řidičů, nezávidím silniční
údržbě, údržbě energetických sítí
apod. a naopak oprávněně radostné
očekávání vyznavačů zimních sportů vázaných na horské a podhorské
oblasti a pro ně souvisejících poskytovatelů ubytovacích, stravovacích
a jiných služeb. Tak už to na světě
chodí. Ne všichni, všude a vždycky
„mají hody“.
Ale zpět k našim problémům,
pokud problémy jsou nebo by mohly

být. Vážné problémy neočekáváme.
Palivo je v dostatečné míře zajištěno, topné zařízení opraveno. Navíc
je zbudován ještě jeden další kotel na
biomasu již s výhledem na předpokládané rozšíření odběrných míst. Tady
je problém. Podaří se získat dotační
peníze?
Přiznejme si, že se dodatečně, negativně a zbytečně projevuje
někdejší nedůvěra v tento náš systém vytápění. Zejména pak tehdejší
odstupování již přihlášených zájemců
o připojení v důsledku nepochopitelné protikampaně. Náklady dodatečného pořízení budou dnes podstatně
vyšší. Oprávněnost zvýšených nákladů bude, jen za předpokladu plného
využití zbudované kapacity.
Provoz centrálního vytápění v obci
vstupuje do deváté sezony. Letošního roku již po druhé byly v zákonné
4 roční lhůtě přezkoušeny měřiče tepla. Rád bych připomněl, že se jedná
o přístroj s elektronickým zařízením
k měření spotřeby tepla na základě

rozdílu teploty do systému přicházející a teploty odcházející. Elektronika
je zařízení citlivé na poškození a ne
vždy je chráněno tak jak si zasluhuje. Je majetkem obce, opravy ani pravidelné přezkušování spolehlivosti
měření není nijak laciné. Apeluji na
odpovědný přístup každého uživatele
k tomuto zařízení.
Nakonec připomínka ke sledování spotřeby. Není nutná každodenní,
ale alespoň občasná Jako u každého
přístroje může dojít k poruše, kterou
ani nemusí uživatel zavinit. Jde o onu
elektronickou část která zaznamenává spotřebu tepla na displeji. Topení
topí, ale na displeji se hodnota spotřeby nemění. Na displeji nejsou žádné hodnoty, displej „je slepý“. Pak je
třeba upozornit včas provozovatele
na závadu. Dopočet za neměřenou
spotřebu tepla za co nejkratší období
je pro obě strany snazší a pravděpodobnější.
Přeji všem prožití zimního období
ve zdraví a maximálně možné pohodě.

Mýty a pověry kolem bolesti zad
-jz-

Tvrdá postel rovná záda-zapomeňte na tvrzení, že spánkem na
tvrdé posteli se rovná páteř. Naopak,
tvrdá postel nepodporuje přirozené
zakřivení páteře a páteř spíše deformuje. Dobrá je taková matrace, která
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je pohodlná a respektuje přirozený
tvar vaší páteře. Spát se má co nejpohodlněji, velký měkoučký polštář
bychom měli nahradit malým plochým nebo polštářkem určeným přímo pod krk. Při spánku je důležité,
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aby měla páteř oporu i v místě krčního prohnutí. Bolest zad je dědičnánesmysl! Podědit ale můžete špatný
vliv jako například sklon k lenosti
a nedostatek pohybu. Nikdy nezvedat nic těžkého, samozřejmě se někdy
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nevyhneme nutnosti zvednout něco
těžkého.Těžkou krabici je dobré zvedat nikoliv z předklonu, ale s rovnými
zády pokrčit nohy v kolenou. Břeme-

no pak uchopte zespodu. Léky vždy
pomohou- pilulka možná pomůže
vyřešit akutní bolest, ale skutečnou
příčinu potíží neřeší! Navíc jejich

časté užívání může poškodit játra či
vyvolat vnitřní krvácení.

Čtu, čteš, čteme
TP, Vaše knihovnice

Milý čtenáři,
prostřednictvím tohoto článku,
bych vás ráda pozvala do nově zrekonstruované knihovny ve Velkém
Karlově. Myslím si, že budete mile
překvapeni. Služby, na které jste již
byli zvyklí (bezplatný internet, možnost tisku dokumentů apod.), jsme
rozšířili např. o druhý počítač s připojením k síti ADSL, možnost kopírování dokumentů, možnost zamluvení si
jakékoliv knihy z výměnného fondu,
která vám bude prostřednictvím naší

knihovny zapůjčena a v neposlední
řadě možnost posezení u knihy či
časopisu v novém, příjemném a klid-

ném prostředí.
Jste srdečně zváni každé pondělí
a čtvrtek od 17:00 hod. do 19:00 hod.

Vaří celá vesnice
-jz-

Jste také „polévkoví“? Polévka
bývala vskutku grunt-tedy základ
jídelníčku. Zejména polévky zahuštěné moukou rozmíchanou v mléce
nebo smetaně měly více příznivých
účinků, příjemně prohřály žaludek,
sytily (s kusem chleba to byl oběd
nebo večeře a často i snídaně), dodaly tělu potřebné živiny. Vývar z masa,
drobů nebo kostí je chuťově výrazný
a připraví útroby na další příděl
svátečních dobrot. V minulosti se
maso často připravovalo vařením.
Tím se získal chutný vývar, z něhož
se část využila jako základ omáčky k tomu masu a příkrmu a zbytek
vývaru posloužil spolu se zavářkou
jako polévka. Polévek existují stovky, možná tisíce. Je to pokrm obecně
rozšířený po celém světě a všude si
ho přizpůsobují podle vlastních chutí i dostupných surovin. Zde je pár
receptů na dobré polévky:
CHODSKÁ BRAMBORAČKA:
Název je poněkud zavádějící, ovšemže tahle excelentní polévka pochází
z Chodska, ale základem je především uzené maso, takže ty brambory
jsou jenom zakrývacím manévrem.
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Ve vývaru z uzeného kolínka nebo
tzv.“obíračky“ (uzená vepřová žebra)
uvařte asi 5dkg krup. Na lžíci sádla nebo oleje zpěňte cibuli a osmažte nadrobno nakrájenou kořenovou zeleninu (mrkev, celer, petržel),
kolečka pórku a hrst čerstvých nebo
předem namočených sušených hub.
Přidejte na kostky nakrájené oloupané brambory, trochu osolte, okmínujte a zalijte menším množstvím horké vody. Připravte si růžovou jíšku
rozmíchejte ji v trošce studené vody
a vmíchejte do zeleninovo-bramborové polévky. Krátce povařte a přidejte uzený vývar s kroupami. Okořeňte pepřem, majoránkou, popřípadě
i česnekem a do každého talíře dejte hrst pokrájeného uzeného masa.
Přelijte horkou polévkou a posypte
pažitkou nebo petrželkou. K tomu je
nejlepší dobrý domácí chléb.
OUKROP: Prastará rychlá polévka je známá jako úspěšný bojovník
s virózami a chřipkami. Na jednu
porci oloupejte větší brambor, omyjte
a pokrájejte na kostičky. Vhoďte do
menšího množství vařící osolené vody
s kmínem a vařte do mněka. Mezi tím
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ukrojte z chleba (raději staršího) tenký krajíček a ten pokrájejte na menší
trojúhelníčky, které opečte do červena na sádle nebo oleji. Prolisujte nebo
rozmačkejte 2-3 větší stroužky česneku a spolu se lžící nejlépe škvarkového
sádla dejte na hluboký talíř. Do vody
s uvařenou bramborou rozemnete
trochu sušené majoránky a nalijte
vše ještě řádně horké na talíř s česnekem. Pak přidejte opečený chlebíček. Kdo nechce nebo nemůže sádlo,
vezme zavděk olejem i tak je polévka
vynikající! Alternativou této vodové
polévky je česnečka zapražená, tedy
zahuštěná tmavší jíškou.
CHLEBOVKA: Recept je opět
z Chodska, ale v různých obměnách
se tato prostá polévka vařívala všude.
Byla rychle připravená a zužitkoval se
starý chléb. V dobách ne tak vzdálených bylo nemyslitelné, aby se boží
dárek vyhazoval. V půl litru vody
s kmínem (nebo vývaru, může být
i s kostí) rozvařte asi 13 dkg tvrdého
chleba, přidejte 2-3 stroužky česneku
utřeného se solí a rozmíchejte 1 vejce.
Omastěte lžíci sádla, nebo dobrého
oleje a hustě posypte pažitkou.
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Krásný den přejí mažoretky!
-jz-

Na úvod mi dovolte pár slov
o vystoupení mažoretek, které se
konalo 5.9.2009 při příležitosti přeshraničního setkání cyklistů v Hevlíně. Vystoupily zde obě
mažoretkové skupiny junior mladší a junior starší. Toto vystoupení
se děvčatům moc povedlo, sklidily
velký potlesk a moc se všem líbily! Taky bych chtěla poděkovat za
milé přijetí, pohoštění a finanční
odměnu, která nám pomůže při
zakoupení nových mažoretkových
hůlek. Jak jste si již všimli máme
dvě mažoretkové skupiny. První skupinu ( junior mladší) tvoří
děvčata ve věku 8-13 let a druhou
(junior starší) ve věku 14-16 let.
V součastné době máme 23 mažoretek (11 mladší a 12 starší). Některé nás již opustily z důvodu jiného
zájmového kroužku, nebo nástupu
do jiné školy, je nám to moc líto,
ale také k nám přišla nová děvčata,
za které jsme moc rády! Mažoretky
trénují vždy v pondělí a ve čtvrtek
od 16-18 hod.v kulturním domě ve
Velkém Karlově kde nás taky najdete! Nyní bych chtěla říct něco za
sebe rodičům mažoretek ! Prosím
především rodiče, aby si uvědomili,
že jejich dcera provozuje sport, kde
je nutná pravidelná účast na trénincích a vystoupeních, a proto omluva
typu „babička má narozeniny nebo
my už něco máme“ není omluva! Samozřejmě pokud někdo má
náhradníka dá se k tomu přihlédnout, ale bohužel v našem souboru
většina děvčat náhradnici nemá! Na
disciplíně každé mažoretky závisí
úspěch celé skupiny, protože pokud
někdo chodí na tréninky jen tak,
aby zabil nudu, kazí pak vystoupení
všem ostatním a ti si to nezaslouží.
Ještě stále jsou vidět obrovské rozdíly mezi děvčaty, někomu to i po
půl roce tréninku stále padá, takže
je vidět že prostě doma necvičí, ale
tím bohužel brzdí ostatní. Proto
prosím, dohlédněte na to, aby děv-
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čata procvičovala sestavu i doma
alespoň třikrát týdně! Napomáhá nám to k úspěšnému nacvičení
skladeb. Děkuji Jana Zifčáková (trenérka mažoretek).
A teď nejen pro rodiče, ale i pro
všechny ty, koho mažoretky zajímají. Abyste věděli, že i mažoretky mají svá pravidla seznámím vás
s ŘÁDEM MAŽORETEK 1.Každá
mažoretka by měla přijít na trénink minimálně 10 minut před
zahájením, aby se stihla převléct.
2.Mažoretka nemá mít na tréninku
v puse žvýkačku! Sebou si má nosit
dostatek tekutin, najezená by měla
být před tréninkem a ne si nosit velké svačiny sebou ( neplatí pro děvčata, která cvičí v kuse 3-4 hodiny).
3.Má mít stažené vlasy do culíku,
sportovní oblečení, přezůvky nejlépe cvičky. Necvičí zásadně v tom
v čem přišla!!! 4.Mažoretka a rodiče zodpovídají za pravidelnou účast
na tréninku a všech akcích souboru.
Nepřítomnost nahlásí telefonicky,
nebo sms min.1 hodinu před tréninkem, u vystoupení pokud možno
alespoň 1 den předem. 5.Pravidla
pro vystoupení vždy čistý kostýmek, žádné šperky ( kromě náušnic
určených pro vystoupení), nenala-
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kované nehty, kozačky popřípadě
cvičky, hůlku na vystoupení, silonky (nejlépe bez zesíleného sedu),
dvoje bílé kalhotky, sponky, hřeben,
lak na vlasy (na účes). 6.V případě
ztráty některé součásti kostýmu,
nebo pomůcek si tuto část zajistí
mažoretka na vlastní náklady sama.
7.Mažoretka hradí včas vybírané
peníze! 8.V případě ukončení činnosti vrací mažoretka půjčené věci,
které využijí jiní členové souboru
(kostýmy, hůlky, kozačky či jiné
pomůcky) mažoretkovému souboru.
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Pravice Pravice Pravice

Pravice

Pravice Pravice Pravice

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 28. 8. 2009 (zápis č. 5/2009)
Jaroslav Vitouch, starosta obce

ZO schvalují:
- dodavatele CZECH POINTU
(usnesení č. 44/09)
- prodej pozemku p. Pospíšilovi
(usnesení č. 45/09)
- přijetí dotace a rekonstrukci
vozovky (usnesení č. 46/09)
- podání žádostí o dotaci na rekonstrukci vozovky (usnesení č. 47/09)
ponechání původních názvů
pozemků (usnesení č. 51/09)

-

zaměstnání 1 pracovníka (usnesení č. 52/09)
pokácení stromů (usnesení č. 53/09)
opravu místních komunikací
(usnesení č. 54/09)

ZO souhlasí:
- se stavbou slun. elektrárny (usnesení č. 55/09)
- s pořádáním hodů (usnesení
č. 56/09)

ZO bere na vědomí:
- žádost o prodej pozemku na stavbu RD (usnesení č. 48/09)
- žádost o prodej pozemku na
zahradu (usnesení č. 49/09)
- žádost o zřízení přípojky vody
a plynu (usnesení č. 50/09)

Vítání občánků
Andrea Strešková, místostarostka obce

Dne 10. října 2009 se v Pravicích
uskutečnilo již potřetí vítání občánků. Na této slavnosti se uvítali 4 nej-
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mladší občánci obce Pravice. Byli to:
Klára Vitouchová, Kristýna Steklá,
Samuel Kukleta a František Smittal.
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Tímto jim obec Pravice ještě jednou
přeje do života jen to nejlepší, hodně
zdraví a lásky od rodičů.
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Fotbalový turnaj v Hrušovanech
Jikra

Dne 26. 9. 2009 se konal v Hrušovanech nad Jevišovkou na Westernu
již několikátý turnaj v malé kopané.
Letos poprvé byli pozváni také hráči z Pravic. Ačkoliv se turnaj konal
na poslední chvíli, nakonec nebyl
problém pro naše borce a sešli se
v požadovaném množství a hlavně kvalitě. Přišli, viděli a zvítězili.

V prvním kole se utkali s hráči Leonu
a zvítězili 5:0. Ve druhém kole porazili hráče Westernu 3:1 a ve finále
zdolali vítěze Vavřineckých slavností
v Hrušovanech, tým Fontány, zdrcujícím skóre 9:1. Reprezentovali nás:
Lukáš Steklý, Lukáš Švejdík, Miroslav
Studénka, František Smittal, Jaroslav
Čundrle, Miloš Novotný, Jiří Kud-

la, Pavel Demuth a Robin Forman.
Jen dodávám, že je škoda, že Pravice
v dnešní době nehrají v žádné okresní soutěži. Určitě by se tam neztratili. Sponzorem pravického týmu byla
Vagová Irena, které tímto děkujeme
a věříme, že tímto výsledkem jsme
ji přesvědčili a bude nadále fandit
našim borcům.

Rozloučení s prázdninami 2009
J.O.

V sobotu 29.8.09 proběhlo v naší
obci rozloučení s pomalu končícími
prázdninami. Účastnily se ho děti
od nejmenších až po náctileté. Účast
byla hojná. Po zahájení odpoledne
děti soutěžily v různých soutěžích
– odměnou jim bylo mnoho sladkostí. Kdo se nebál, mohl se povozit
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na živém koníku v okolí kulturního
domu. Po ukončení soutěží následovala stezka za velikým pokladem
a komu se zdálo, že toho ještě nebylo
dost, mohl si vyzkoušet své taneční
schopnosti na odpolední diskotéce.
Ač počasí moc nepřálo, děti si výbornou náladu udržely po celé odpoled-
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ne. Navečer unavené a utahané, ale
hlavně spokojené, se vrátily ke svým
rodičům. Za zdařilý průběh celé akce
nelze nepoděkovat OÚ Pravice, dále
sponzorům (pí. I. Vagová) a pořadatelům pí. J. Dusíkové, B. Kunertové,
V. Vitouchovi, kteří zdařile zvládli
takový houf dětí zabavit.
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Gulášfest
Jaroslav Vitouch

Historicky
první
borotický
gulášfest se konal 5. 9. 2009. Za účasti
finalistek Miss ČR, týmu Muže roku
2008, starobylých Homoušů, ale i třeba Policie České republiky svůj kot-

lík vařili i Pravičtí kuchaříci. Kotlík
si pečlivě opečovávali: A. Strešková,
L. Vitouchová, V. Vérostová a manželé
Bobkovi. Nutno dodat, ačkoliv se
umístili na bramborové příčce, jejich

gulášek byl jedním z nejlepších. Přejeme borotickým hospodyňkám, aby
byly následující ročníky podařené
tak, jak ten letošní, ten první.

Naši jubilanti
Režný Antonín
Bartolčic Ondřej

19.11.
13.12.

75 let
90 let

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

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Oznamujeme občanům Pravic i okolních vesnic,
že dne 28. 11. 2009
se u OÚ Pravice uskuteční slavnostní rozsvícení
vánočního stromu a betlému.
Všechny srdečně zvou pořadatelé.

Závody hasičů
ViP

Dne 23. 8. 2009 pořádali místní dobrovolní hasiči již 7. ročník hasičských závodů v požárním sportu o pohár starosty obce Pravice, jež je součástí ligy na znojemském okrese.
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Mladí hasiči
Vladimír Vitouch

Dne 19.9.2009 se konal Pohár
starosty města Znojma v požárním
sportu. Zároveň tímto závodem byla
ukončena pro tento rok Perspektiva mladých hasičů. Naši závodníci
nastoupili ve dvou kategoriích. Mladší začínali jako první pod vedením
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starosty hasičů pana J. Vitoucha. Po
mladších šli na řadu starší, kteří závodili bez jakékoliv podpory dospělého
hasiče. Konkurence byla veliká, závodilo zde více jak 20 družstev. Výkony
našich hasičů byly výborné. V Poháru
starosty města Znojma se, jak mladší
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tak i starší, umístili na šestém místě
a na pátém místě v Perspektivě mladých hasičů.
Prostředí bylo příjemné a počasí
nám přálo. Doufáme, že se nám povede stejně dobře i v nadcházejícím roce.
Tímto děkujeme za podporu rodičů.

33

Božice Borotice Břežany Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov
Čí jsou hody?........Vaše
Čí je babička?........Naše
Emilie a Marie, dcery

15.10.2009 oslavila naše maminka Emilie Mašková 98. narozeniny.
V den oslav 17.10. se konaly hody
a ji velice potěšila návštěva hodovníků, kteří ji přišli k jejímu krásnému
výročí zahrát a zatančit. Byl to pro ni
zážitek, mít kolem sebe kapelu a plno
mladých tváří v krojích, jelikož jako
mladá protancovala několik párů bot.
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Bohužel dnešní věk ji již nedovoluje
účastnit se těchto akcí, kde muzikanti
zvednou inštrumenty a sálem se nese
dechovky hlas. Prožívali jsem tuto
pohodu s ní, nechali se strhnout veselím a zpívali jsme a tančili s nimi.
Tímto bychom chtěli velice poděkovat, za tento silný zážitek. Děkujeme všem kdo se podíleli na této
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krásné tečce oslavy a předali tak naší
mamince další nezapomenutelný
dárek. Přejem ji ještě jednou hodně
Božího požehnání, hlavně zdravíčko,
které ve svém požehnaném věku jistě
potřebuje. Díky patří i panu starostovi
obce Pravice, kterému přejeme mnoho sil a energie, při dalších akcích.
Ještě jednou za vše velký dík
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DoplĖovaþka s tajenkou: Také med …….
adresát
L

baletka
zkorodovat
larva motýlĤ

P

E

dĤlní skĜítek
V

vyprávČti

J

léþivá bylina
S
O

dcera barona
blbost

ě

milá
desetina metru
klavírista
nahý
málo vkusná
vytváĜeti kresbu
hráþi na bubny

R

ě

rozveselit
spjovaný nití
zemáky

ý

pipina
ochutit koĜením

D

E

slušný, jemný
droždí
R

ohlodati
vodník
dČlati poĜádek
ozdoba ucha
oloupená
pískati
brouk ve dĜevČ
dát náhradou
usmrcený jedem
koĜenáþ

S
P
D

vyþerpaná
osamocený

E

odebrat
zbČh
kraj vozovky
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Tajenka z minulého čísla:

Čím to asi je, že „kobylky nemají krále a přece všechny táhnou
válečně seřazeny“.
Ceny si vyzvedněte v infocentru
Božice. Výherci z minulého čísla:
Marie Koščová, Pravice,,
Marie Babáčková, Oleksovice,,
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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