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Vánoce se sněhem
Zaja

Všechno sněhem zapadlo a tak mě zrovna napadlo:
Vánoce se blíží kvapem, my po dechu jenom lapem.
Dárky balit, nebo péci? Jsem snad otrok těchto věcí?
Pes se venku zimou klepe a ty popíjíš ve sklepě.
Co je lepší než cukroví? Možná řízek, ale kdo ví?
Co se honí tvojí hlavou. Máš myšlenku – však jen malou:
To si zase nacpem břuch. Pak na nás přijde zlý duch.
A my to ještě zapijem. Snad se pak nepobli.....
Tak Vánoce zapadaly. To jsme přece vždycky chtěli!
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Božice Borotice Břežany Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov
Bez Slunce by život na Zemi nebyl myslitelný
Ing. Rudolf Žilík

Jistě mi dáte za pravdu, že existuje
v naší galaxii celá soustava planet, které
obíhají kolem Slunce. A jediná, o které
víme, že je na ni možný život a skutečně na ni život je, je naše planeta Země.
Ale všimněme si, že sice na ni život
možný je, ale pouze za podmínky, že
neustále přijímá od Slunce obrovské
množství tepla a světla. Bez Slunce by
život na Zemi nebyl myslitelný. A již
dávno velice dobře víme proč.
A nyní mi dovolte následující úvahu. Na místo planety Země uvažujme
lidské srdce. Je život lidského srdce
(v duchovním smyslu slova) také na
něčem závislý? Je. Na lásce. Bez lásky
život člověka není myslitelný. Proto byl
člověk stvořen, aby miloval a byl milován. Láskou člověk žije. Ale kde se bere
v člověku láska? Pravda, nějakou lásku
přijímá od druhých a sám také dává,
ale nutně potřebuje přijímat mnohem
víc, aby živil zdravě sebelásku i lásku
k druhým. Jediný a spolehlivý zdroj
nezištné lásky, který se člověku nabízí
je Bůh. Bůh je Láska. Bůh je pro nás
vlastně takové duchovní Slunce. Slunce, které dává našemu vnitřnímu duchu duchovní světlo a teplo.
Denně se Země stále stejně a klidně
otáčí kolem své osy. Střídá se tak den
a noc. Dokonce je schopna se se svou
osou naklánět ke Slunci a zase odklánět. Díky tomu se střídají roční období. To také dobře známe. A to vše sami
vnímáme jako velmi dobré. Zkrátka
a dobře život na Zemi jistě, klidně
a pomalu plyne. Ještě, že nám lidem
Bůh nedal do správy i toto. To by dopadla naše planeta, kdyby lidstvo odvrácené od svého Stvořitele mohlo zasahovat i do tohoto dění!
Do běhu sluneční soustavy a naší
planety Země a jejich životních „nastaveních“ zasáhnout nemůžeme. Ale
do čeho zasáhnout můžeme a je třeba zasáhnout, jsou naše vlastní srdce. Často jsou naše srdce v žalostném
stavu – málo svítí, málo hřejí a jsou
bohužel spíše nasměrována ke kultuře
smrti, než k opravdovému, plnému a
šťastnému životu. Je v nich málo světla
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a tepla, prostě málo lásky – Lásky, Boha.
A proto mrzneme. Podle toho to také
v našich rodinách, v našich firmách,
v našich … , v naší společnosti vypadá.
A tak vezměme už dnes všechnu
svou odvahu a chtějme opět nalézt
Boha ve svém srdci, resp. chtějme se
nechat Bohem nalézt. Na ničem jiném
Pánu Bohu tolik nezáleží, jako na tom,
abychom svítili a hřáli. Abychom žili
opravdově a šťastně. Život v plnosti,
život v lásce však není myslitelný bez
pevného ukotvení v Něm. On chce být
osou našeho srdce, sluncem naší duše.
On touží naše srdce rozsvěcovat a rozpalovat, protože život fyzický i duchov-
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ní opravdu vyžaduje i duchovní světlo
a teplo. On to dobře ví a proto nám
v Ježíši říká: „Já jsem cesta, pravda a život.“ (Jan 14, 16). „Beze mě nemůžete
dělat nic.“ (Jan 15,5b)
U Něho nikdo nikdy nebyl, není
a nebude ztracen. V žádném okamžiku svého života. Naopak. V každém
okamžiku našeho života nám stojí za
to začít s Ním rozplétat náš zapletený,
složitý a těžký život. On nepřestává
a nepřestane tlouci na dveře žádného
srdce. A v této době už vůbec ne. Spíš
naopak. Buší stále silněji. Otevřeme?
Nakreslila paní Irena Schwarzová
r. 1996.
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Předvánoční setkání důchodců z Božic, Borotic a Čejkovic
Ing. Jaroslav Vařák, zástupce krajské rady Klubu důchodců

Toto setkání se konalo v úterý
8.12.2009 v sále kulturního domu
v Božicích.
Program byl zahájen vystoupením
dětí z mateřské školky Božice, následovalo představení dětí ZŠ Božice. Setkání pokračovalo koncertním vystoupením dětí z umělecké školy Božice.
Oficiální program byl ukončen
vystoupením mažoretek z Velkého

Karlova.
Volná zábava pokračovala za doprovodu dechové hudby.
Mnozí z důchodců zapomněli
na své starosti a bolesti, zazpívali si,
někteří dokonce odložili svoje hůlky
a vrhli se na parket.
Setkání finančně podpořili Obecní úřad Božice, Obecní úřad Borotice
a OV KSČM Znojmo, kterým tímto

děkuji, obzvláště pak starostovi obce
Borotice, panu Bobokovi.
Těším se na další setkání, které by
byly usnadněny vytvořením Klubů
důchodců v Boroticích a Čejkovicích.
Poznámka redakce: Kdo by měl zájem o fotografie, ať se přihlásí v knihovně v Božicích, tel.: 515 257 010.

foto: Jar

Rychlé rumové pralinky
Suroviny:
2 kg dutých čokoládových figurek, 1 litr kvalitního rumu
Postup:
Vezměte dutou čokoládovou figurku a ukousněte jí hlavu.
Do takto vzniklého otvoru nalejte rum a ihned konzumujte.
A PAK ŽE PŘÍPRAVA VÁNOČNÍHO CUKROVÍ ZABERE SPOUSTU ČASU !!
Tak Vám držím pěsti, aby se letošní cukroví povedlo...
Dovoluji si recept zjednodušit a zlevnit, a to tak, že vyrobím rumové pralinky bez čokolády, čili upíjím rum přímo
z flašky. Když zvolím správné dávkování, tak budu mít pocit, že je na vánoce i uklizeno, že jsou lidé kolem milí a konečně si užiju svátky pohody a klidu.
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Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva Obce Božice
Ing. Miroslav Klíč, starosta Obce Božice

konaného dne 10.12.2009 v 18:00 hodin v sále kulturního domu
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Zprávu o jednání kontrolního výboru
2. Zprávu o jednání finančního výboru
3. Zprávu starosty o jednání Rady
obce od posledního zasedání zastupitelstva obce
4. Dodatek smlouvy č. 23 a č. 24
s firmou AVE komunální služby s.r.o.
5. Žádost o bezúplatný převod vozidla CAS K 25-L 100 z majetku HZS
JMK na Obec Božice
6. Dodatek ke smlouvě o provádění
veřejnoprávní kontroly
7. Navýšení cen a služeb v Relaxu
a jídelně o 9%
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Prodej parcely č. 1607/4 o výměře
134 m2 v katastrálním území České

Křídlovice paní Janě Horáčkové, bytem Božice č. 51 a panu Zdeňku Jelínkovi, bytem Džbánice č. 28. Cena
50,- Kč/m2.
2. Pana Karla Halu jako zástupce
Obce Božice do komise pro zajišťování průběhu hranic pozemků v katastrálním území Božice a České Křídlovice.
3. Rozpočtové opatření č. 7/2009.
4. Pravidla rozpočtového provizoria
na 1. čtvrtletí 2010.
5. Nedokončené investice 2009 – jejich vyřazení a zaúčtování do nákladů
ve výši 201.685,- Kč.
6. Dokončené a zařazené investice
do užívání – rok 2009 v celkové výši
6.992.217,40 Kč.
7. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině
– Služby Božice, příspěvková organizace.

8. Smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje na
výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2009 ve
výši 72.882,- Kč.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi:
1. Zajistit převody sakrálních staveb
v rámci katastrálního území Obce
Božice do jejího vlastnictví z důvodu možnosti čerpat dotace na jejich
opravy.
Zastupitelstvo obce pověřuje Radu
obce Božice:
1. Aby v roce 2010 schvalovala rozpočtová opatření v oblasti došlých dotací,
investičních akcí v plné výši a z důvodů
nutných aktuálních změn ve schváleném
rozpočtu do výše 500.000 Kč.

Jak to bylo před 20 lety
Ing. Zdeněk Čurda

Měsíc listopad v letošním roce byl
připomenutím a vzpomínkou na sametovou revoluci po 20 letech. Pokládání věnců, proslovy, udělování
vyznamenání. Starší generace to má
v paměti a je správné to těm mladým
přiblížit.
Tyto události přinesly změny politické, společenské a hospodářské
nejen v rámci republiky, ale také
v naší obci. I když nebyly na vesnicích události tak dramatické jako
v Praze a větších městech, byl cítit
zájem občanů po změnách.
Politickou silou, která změnila
chod dějin po listopadu 1989 bylo
„Občanské fórum“. Toto hnutí občanů bylo přijímáno na všech úrovních
řízení státu, obcí i výrobní sféry.
Tak také v naší obci byl koncem
roku 1989 zvolen koordinační výbor
OF Božice ve složení Rezek Miroslav,
Jandásek Zdeněk, MUDr. Fila Josef,
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MUDr. Leisser Josef, ing. Leisser
Jaromír, Procházka Vladislav, Solař
Jindřich, Kašpárek Jan ml., Hala Karel ml., Hudec Ivan, PaedDr. Baráková Růžena, ing. Kroutil Pavel, Dvořáková Jitka, Kučerová Jana, Hnízdil
Zdeněk, Bernat Miroslav, ing. Čurda
Zdeněk.
První veřejná schůze OF byla
svolána 4. ledna 1990 do kulturního
domu. Ve snaze o co největší účast
byli pozváni také pracovníci Osevy Prosiměřice. Bylo dohodnuto, že
první část jednání bude věnována
pracovníkům Osevy a druhá část
občanům Božic.
Tato volba nebyla příliš šťastná.
Pracovníci Osevy řešili většinou
záležitosti provozu podniku. Když
konečně přítomných asi 110 občanů
Božic dostalo slovo, začaly se řešit
věci, které měly dopad na další vývoj
obce.
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Po diskusi bylo přijato programové prohlášení zaměřené na první
kroky v nové fázi rozvoje obce:
1. Během roku 1990 dokončit
výstavbu smuteční obřadní síně.
2. Přesídlit ředitelství Osevy
z Prosiměřic do Božic.
3. Řešit zastaralou infrastrukturu v obci a to – rozšíření vodovodu
do všech částí obce, vybudovat čističku odpadních vod a kanalizaci,
plynofikaci obce, vybudovat skládku
pevných odpadů a řešit ekologické
problémy (skládky domovních odpadů).
4. Obvodní zdravotní středisko
obsadit místním občanem MUDr.
Josefem Leisserem.
5. Za základní úkol OF je připravit svobodné a demokratické volby do zastupitelských orgánů obce.
V diskusi byla například vznesena otázka, proč se brání vylepová-
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ní plakátů na prodejnách potravin,
proč jsou strhávány. Objevují se na
různých místech hesla k odstoupení
členů komunistické vlády, podpora
nových tváří v politice, kteří sametovou revoluci uskutečnili.
Koordinační výbor OF se dále
scházel pravidelně, aby sjednocoval
přípravu svobodných voleb do zastupitelstva obce.
Na místní poště byla zřízena
schránka OF, kde mohli občané
vznášet připomínky a dotazy.
Během roku 1990 se postupně
vytvářely politické strany, které se
profilovaly z řad OF. Dochází tedy k
politické soutěži různých zájmových
skupin a politických směrů.
Tak také v konečné fázi předvo-

lebních příprav v roce 1990 již OF
není jediným hnutím, které se hlásí
do soutěže o zvolení svých členů do
Zastupitelstva obce. Volby byly stanoveny na 24. listopad 1990.
Mimo OF kandidovala jako druhá koalice zemědělské strany spolu
s Československou stranou lidovou, dále Komunistická strana Čech
a Moravy a Československá strana socialistická. Z celkového počtu
42 kandidujících bylo zvoleno 15-ti
členné Zastupitelstvo obce.
Voleb se zúčastnilo 68% oprávněných voličů. Tato účast v dalších
volbách nikdy nebyla dosažena.
Ustavující zasedání Zastupitelstva
obce se konalo 12.12.1990. Tímto se
začaly psát novodobé dějiny obce za-

ložené na svobodném rozhodování
občanů o své budoucnosti i budoucnosti rozvoje obce.
Nechci se zabývat tím, co jsme za
tu dobu 20 let v obci vybudovali a co
jsme zatím ještě nezvládli. To možná
není ani tak podstatné.
Rozhodující bude rozumná vůle
do budoucna udělat všechny věci,
které nás ještě trápí. Myslím, že
před 20 lety jsme jaksi bez rozdílu
přesvědčení táhli více za jeden provaz. Bylo více vůle se mezi sebou
domluvit, nehádat se a ctít jeden
druhého.
Pokud nám to dnes chybí, tak to
rozhodně není vinou sametové revoluce, ale nepochopením jejich ideálů.

Bavíme se jak za mladých let
Anna Novotná

Sbor pro občanské záležitosti při
OÚ Božice pořádal pro důchodce
8. prosince pěkné vánoční odpoledne,

které bylo zpestřeno vystoupením dětí
ze ZUŠ, dále dětí z mateřské a základní
školy a mažoretek z Velkého Karlova.

Kuchařky připravily dobré pohoštění pro všechny. Miluško, výborné
koláčky – pochutnali jsme si. A k tomu
i vynikající vínko – no prostě pohoda.
Také čtyři fešní muzikanti z Višňového hráli a zpívali. Tančilo se, pilo se,
zpívalo se. Spokojenost nade vše.
Vám všem, kteří jste přiložili ruce
k dílu patří velké poděkování.
Takovéto posezení důchodců
z Božic, Borotic a Čejkovic by se
mohlo zorganizovat vícekrát za rok.
Bylo by to pěkné.

Udělena Zlatá plaketa
MUDr. J. Jánského
Rádi zveřejňujeme, že naše občanka paní Jana Chlubnová získala „Zlatou plaketu MUDr. Jana Jánského“ za
40 bezpříspěvkových odběrů krve.
Patří jí náš dík a upřímné poděkování
za její hluboce lidský postoj, kterým
přispěla k záchraně zdraví a životů
našich spoluobčanů.

foto: Jar
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Jak se v letošním roce zhodnocoval majetek obce
Ing. Zdeněk Čurda

Každý dospělý občan, rodina,
vlastní určitý majetek, na který si vydělal svojí prací, podnikáním, darem.
U zaměstnance je to rodinný dům,
vybavení bytu, osobní auto, zahrada
a pod. Řádově jsou to tisíce, miliony. Tak
nějak podobně je to s majetkem obce.
Obec, jako samostatný správní celek ve svém obvodu, katastru vlastní
hodnoty, které vznikly historickým
vývojem, přispěním občanů, podnikáním a v neposlední řadě podílem
na daních, které vybírá stát.
Kolik majetku obec vlastní v přepočtu třeba na občana, je ukazatelem
stability obecního rozpočtu, jeho jištění.
Na rozdíl od podnikatelské sféry
většina majetku obce se sama nezhodnocuje, nevytváří zisk. Jsou to
náklady do infrastruktury, jako jsou
místní komunikace, vodovod, kanalizace, sportovní a kulturní vybavení,
školy a pod. Náklady na údržbu, vybavení a rozvoj těchto služeb je hlavní
nákladovou položkou rozpočtu obcí.
Dnes si již můžeme připomenout,
které akce jsme v roce 2009 dokončili.
Bylo to pořizování věcí, na které byly
poskytovány dotace z různých fondů
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Kraje a Ministerstev. Žádná z vyhlášených podpor
nekryje celý náklad, vždy
o významnou část se také
podílí obec.
Jedna z nejvíce sledovaných aktivit bylo dobudování hřiště s umělým
povrchem za základní
školou. Jeho výstavba byla
zahájena v roce 2005, kdy
byly provedeny stavební
práce v hodnotě 485.000
Kč (odvodnění, vybudování struktury, profilu hrací
plochy, oplocení). Dokončení bylo provedeno letos
s nákladem 639.000 Kč
(terénní úpravy, položení
umělého koberce, hrací
prvky, osvětlení). Celkové náklady tedy činí 1.124.000 Kč,
z toho podpora z Jihomoravského
kraje a Ministerstva pro místní rozvoj
(MMR) činila 47%.
Další podporu z MMR jsme získali na opravu zvoničky a sochy sv. Donáta, kde celkové náklady byly ve výši
400.000 Kč, z toho dotace 70%.
Významnou podporu jsme získali
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prostřednictvím Místní akční skupiny „Znojemské vinařství“ na opravu
autobusové zastávky u školy a zajištění statiky obecního sklepa ve výši
495.000 Kč. Tyto náklady byly kryty
podporou ze 76%.
Z dotací sdružení Znojemských
vinařských obcí „Daníž“ bude provedena oprava památníku u kostela a zhotovení mramorové desky
v upomínku na odbojovou organizaci
„Světlana“ v hodnotě 32.200 Kč.
Jednou z vlastních prostředků
obce byly vybudovány dětská hřiště
u Trávníčkového a pod kostelem.
Z tohoto krátkého výčtu dokončených investičních akcí v celkové hodnotě 2.051.000 Kč si můžeme položit
otázku, zda byly využity účelně.
Často slyšíme kritiku, že se v obci
nic nedělá, že rozvoj stagnuje. Nás totiž čeká obrovská investice na dokončení kanalizace v hodnotě 82 mil Kč.
Bude trvat ještě řadu let, než se
s tímto vypořádáme. Proto i to málo,
které se v roce 2009 podařilo udělat
má velký význam.
Půjdeme-li a všimneme si věcí,
které byly v tomto článku popsány,
měly by v nás probudit pocit, že se
opět něco v naší obci zlepšilo.

6/2009

Božice Borotice Břežany Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov
Vánoční výzdoba Obce? - má to vůbec cenu!
Ivan Hudec

Letos opět byl ozdoben strom před OÚ, strom před
školou a lucerny veřejného osvětlení.
Zvonička se letos prozatím zdobit nebude, a to z důvodů oprav této stavby.
Světelná kometa se již neužívá z důvodu velké spotřeby proudu (je zde 60 žárovek—cca 900 W. ) . Dalším problémem byla ,,soutěž‘‘ mládeže kdo vystřelí víc žárovek.
Strom před OÚ se rozsvítil večer v úterý 8. 12. a strom
u školy pak den nato.

Stromy tedy svítí, někomu se líbí, jinému zas míň,
avšak každoroční problém je tady. Již v neděli 13. 12. bylo
nutno doplnit žárovky na strom před OÚ. V noci je totiž
někdo pobral, a to i přes to, že strom nemá větve u země
a uvnitř spodních pater stromu je umístěn ostnatý drát.
Tak mě jen napadá věc k zamyšlení, pokud by se výzdoba instalovala dříve a rozsvěcela se na první Adventní
neděli, svítila by ještě alespoň na Mikuláše???

Sklep kulturní památkou
redakční rada

Již řadu měsíců se vede na různých úrovních zájmových skupin
polemika, o záchraně a opravě obecního sklepa v bývalé Dubově zahradě, dnes parcela č. 522/16 v majetku obce. Rada obce má zájem tuto
historickou stavbu staticky zajistit,
aby nepokračovala devastace zdiva,
klenby a vstupního portálu. Konečně
se podařilo získat finanční podporu
z místní akční skupiny „ Znojemské
vinařství“, která by pokryla potřebu
nejnutnějších zásahů do oprav objektu.
O jakou historickou stavbu jde?
Vinný sklep je situován uprostřed
obce jako podzemní stavba zahloubená do svahu. Dělí se na dvě větve
– jednou z nich je chodba s mírným

směrovým vychýlením o délce 45 m
a šířce 3 m. Druhá větev za vstupem
má klesající schodiště o délce 8 m s
vyústěním do kruhového klenutého
prostoru s průměrem 6 m a s výškou
10 m. Tento prostor s horním otvorem je vinařsky označován jako rotunda. Záměr rady obce o zachování
a opravu této stavby byl předmětem řady jednání o získání finanční
podpory z různých fondů. Tohoto
si nemohl nevšimnout Národní památkový ústav v Brně. Tento provedl
pod vedením Dr. Kundery začátkem
roku 2009 rozsáhlý průzkum stávajícího stavu. Bylo konstatováno, že
půdorys sklepa je typický pro Znojemsko a umožňoval jeho víceúčelové využití. Odhaduje se, že stavba

pochází pravděpodobně z poloviny
18. století nebo začátku století 19.
Pozoruhodný je ranný výskyt rotundy, která se v jiných moravských
vinařských lokalitách buduje teprve v první polovině 20. stol. Stavba
reprezentuje nejstarší typ vinohradnických staveb na Znojemsku.
Zachováním charakteristických
prvků i prostorem rotundy patří
k památkám místního významu, které je dobře zachovat jako historický
doklad pro další generace.
Toto je část zprávy Územní komise Národního památkového ústavu v Brně, která na svém jednání
23.11.2009 doporučila Ministerstvu
kultury prohlásit obecní sklep kulturní památkou.

Foto: Jar
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Vánoce v kině

Výlov 2009

Vedoucí kina

B. Topolčanová

Již tradičně připravilo kino Vánoční program. Diváci tak mohli shlédnou film Pane vy jste vdova (12.12.)
a Pan Tau a cesta kolem světa (19.12.). Návštěvnost kina
je uspokojivá .
Děkujeme všem návštěvníkům za přízeň a těšíme se
na Vaši návštěvu zase v příštím roce.

3.listopadu jely děti z mateřských škol Božice, Křídlovice a Velký Karlov do Jaroslavic na výlov rybníka. Počasí
nám v ten den moc nepřálo. Pršelo a sněžilo zároveň. Ale
i přesto jsme mohli sledovat práci rybářů při třídění kaprů. Viděli jsme štiku, tolstolobika i pohádkovou ,,zlatou“
rybku. Zpět jsme se vraceli mokří a zmrzlí, ale se spoustou
zážitků. A moc se těšíme na příští rok.

Obrázek malovala Hana Kopecká

Výtvarná odpoledne
Marie Balážová

Od října probíhají v knihovně výtvarná odpoledne. Děti za přítomnosti
paní Podané, která si vždy připraví pro
děti různé pracovní činnosti, vyrábějí
velmi krásné předměty. Zdobily například dýně, vyráběly sněžítka, vánoční
ozdoby, adventní věnce, přáníčka, kofoláčky, voňavé pytlíčky a spostu dalších věcí. Podle účasti dětí je vidět, že
je o tuhle aktivitu velký zájem.
Dále se uskutečnila 30.10.2009
Halloweenská noc. Děti přišly převle-

čené za různé bytosti, někteří za strašidelné až z nich šla hrůza. Malovaly papírovou dýni a ze skleničky si vyrobily
lucerničku, aby si posvítily při večerní
procházce Božicemi. Jelikož už byla
docela velká zima, rychle pospíchaly
do teploučka. Probíhala různá zábava
a dětem se dlouho do noci nechtělo
spát. Spousta jich usnula až po druhé
hodině ranní. Strašidelná noc se moc
a moc povedla a děti se už dnes těší na
další společné akce.

foto: Jar
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Božice Borotice Břežany Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov
Posílám přání .....
Anna Novotná

Posílám přání a ěstí na všechny strany,
aby byl každý stále zdravý a mladý.
Aby měl přátele, které má rád,
aby se mohl radovat a smát.
Jménem svým ze srdce přeji Vám všem,
pevné zdraví, lásku, radost, spokojenost, pohodu a klid,
tak jak by Vánoce a nový rok měly být.

Myslivecký ples
s předtančením
9. ledna 2009
začátek ve 20:00 hodin
hudba Free Band
vstupné 100,- Kč
tombola
občerstvení
Předplatné i s místenkami:
Jaroslav Čada
Božice č. 229
17 – 18 hodin

Společenská komise pořádá
6.února 2009

SPOLEČENSKÝ PLES
S PŘEDTANČENÍM
začátek ve 20:00 hodin
hudba: DUO BAND
vstupné 80,- Kč
tombola
občerstvení
srdečně zvou pořadatelé

Bar FENIX
o Vánocích bude otevřeno takto:
středa
23.12.
21 hodin

ŠTĚDRÝ VEČER
24.12.
Pro ty, kdo nemají možnost zúčastnit se plesu a rádi čtvrtek
by předtančení uviděli, jsme připravili malou ukázku v
25.12.
pondělí 8. února 2009 v 9:30 hodin v sále KD v Božicích. pátek
středa
30.12.
Otilie Pavlíčková, předsedkyně společenské komise.

Srdečně zveme všechny
děti, maminky, tatínky,
babičky, dědečky …
na

DĚTSKÝ
KARNEVAL
který se koná 13.2.2010 ve 14°° hodin
v kulturním domě Božice
občerstvení zajištěno, tombola

6/2009

22 hodin
21 hodin
21 hodin

SILVESTROVSKÁ DISKOTÉKA
VSTUPNÉ 80,- Kč
čtvrtek
31.12. 21 hodin

Společenské akce
v KD Božice
9. ledna
16. ledna
6. února
13. února
20. února
6. března

Noviny Niva

Myslivecký ples
Společenský ples BDS
Společenský ples Božic
Dětský karneval
Fašank
MDŽ Borotice
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Poznáte se?

Fotografii zapůjčila paní Milada Cupalová
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Čejkovice

Čejkovice Čejkovice

Čejkovice Čejkovice

Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Říká se, že čím je člověk starší, tím
více se mu zdá, že čas ubíhá rychleji. Také mám občas ten pocit. Vždyť
jsme se ani nenadáli a konec roku
se kvapem blíží. Rok se proměňuje
v přírodních ročních cyklech více
méně obdobných a my tyto vnímáme
jako samozřejmost. Ale až koncem
roku se ohlížíme a zavzpomínáme,
co dobrého či špatného se nám přihodilo, co jsme nestihli a co opoměli.
Ale my jsme neprožili tento rok jen
ve svém soukromí jako jedinci, ale
také jako skupina spoluobčanů naší
malé, ale zato malebné obce. Obec
také ukončuje svůj finanční a společenský rok. Zatímco finanční záleži-

tosti obce lze rozpočtem naplánovat
již počátkem roku, soužití občanů
je takové, jak se k sobě spoluobčané
chovají, jakou má úctu jeden k druhému. Možná je výhodou, že v malých obcích jako je ta naše, se téměř
všichni dobře znají a vidí si, jak se
říká do talíře. Proto jsme také nezaznamenali až na malé výjimky žádné
vážné konflikty, které by se museli
řešit u příslušných institucí. Plánované finanční obecní záležitosti, které zastupitelstvo schválilo začátkem
roku, se zdařilo naplnit. Schválně
píši finanční, protože jak známo vše
se odvíjí od množství obecních peněžních prostředků, které jsou využívány k rozvoji obce. Ale o tom budu

podrobně informovat v příštím vydání. Nelze tvrdit, a to nemůže nikdo
z nás, že právě uplynulý rok byl pro
něj naplněn bezchybně. Takový člověk
je buďto stoprocentní optimista nebo
má nemocnou paměť a nemůže za to.
Ale dovolím si tvrdit, že rok 2009 byl
pro obec Čejkovice celkově úspěšný.
Do závěru roku v době vydání novin
zbývá už jen pár dnů a snad je milí
občané prožijí v klidu a vzájemném
porozumění, protože čas vánočních
svátků je čas klidu a míru.
Tuto pohodu a klid a také mnoho úspěchů v novém roce bych Vám
chtěl, vážení občané, jménem svým
a jménem zastupitelstva obce popřát.
Starosta obce Milan Sedlačík.

Předvánoční setkání u kostela
Milan Sedlačík, starosta obce

Tak jako každý rok před Vánocemi se naši
obyvatelé dostavili na pozvání obecního úřadu na předvánoční setkání, při kterém byl rozsvícen vánoční strom. V letošním roce jsme
byli poctěni vzácnou návštěvou. Tohoto setkání se zúčastnil i generální vikář brněnský
otec mons. Jiří Mikulášek. Požehnal vánoční
strom. Čerstvě vysazený, který by měl k tomuto účelu posloužit po několik let. Požehnal
nám také krásně zrenovovaný a vymalovaný
kříž u silnice za Heřmanovem. Tento kříž
opravili pracovníci obce. Pracovní skupina
vedená místostarostou p.Hradem provedla
perfektní práci. Malby provedla p.Šotkovská
s pomocí p. Michalčíkové. Součástí setkání se tak jako v minulém roce stalo divadelní představení souboru farnosti Čejkovice
- Oleksovice, ve kterém působí řada našich
občanů. Hru ze života napsal a režíroval pan
Mgr.Šmeral, vedoucí souboru. Na sto diváků
zhlédlo vánoční příběh obyčejných lidí, kteří
se v závěru usmíří zpěvem koledy ,,Narodil se
Kristus pán“. Všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh setkání patří poděkování, protože
svůj volný čas věnovali pro kulturní rozvoj
a život v naší obci.
Další foto k článku najdete na str.12
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Přání generálního vikáře občanům
Duchovně obohacující prožití Vánoc.
ať Vám prozáří svým světlem
celý nadcházející rok 2010.

Informace obecního úřadu.
1. Oznamujeme, že kontejner na odpady umístěný za starou kovárnou, bude přístupný až na jarní úklidy v měsíci březnu.
2. Zastupitelstvo obce oznamuje záměr k pronájmu bytu 1+KK, na bývalé hasičské zbrojnici. Podrobné informace lze zjistit
na obecním úřadě.
3. Poplatek za odpady (popelnice) bude obecní úřad vybírat od 1.února 2010. Výše poplatku se nemění.
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Božice Borotice Břežany Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov
Čejkovický betlém
Římsko-katolický administrátor Mgr. Petr Šmeral

Podle všech pranostik se zdá, že
letošní Vánoce budou na blátě. Pro
mnoho lidí jsou tyto svátky spojeny
s množstvím třpytivého sněhu, pořádným mrazem a půlnoční. Nesmí
chybět ani ryba při štědrovečerním
hodování a především velká kupa
dárků pod krásně nazdobeným stromečkem. Pokud něco z toho chybí,
jakoby ty svátky ztrácely své kouzlo,
protože chybí ta správná slavnostní
nálada. To jistě vše k Vánocům patří
a to si také neseme ve svých vzpomínkách z dětství. Ale ona ta realita
v tom Betlémě byla hodně moc jiná.
Když se ukázala nová hvězda, bylo to
v době, kdy jaro bylo již v plném rozpuku, tráva byla jasně zelená, stromy
kvetly a všude bylo plno jarní vůně.
Pastýři byli přes noc se svými stády
venku u ohňů, které měly zahřát, ale
zároveň i uchránit ovce od divoké
zvěře. A tam je zastihl anděl, který
jim řekl, že právě v tuto chvíli se jako
ten nejchudší z chudých, pod horou
v jeskyni ve chlévě, narodil ten, který sám sebe chce darovat každému
člověku. Ten, který trpělivě čeká,
až my, při dobré vůli, mu otevřeme
svá srdce, necháme jej
vstoupit a On nás obdaruje radostí a pokojem,
Spasitel světa. Právě při
této vánoční slavnosti,
kdy si vzájemně přejeme radostné a pokojné
svátky, bychom neměli
žít jen ze svých dětských
vzpomínek. Ale i když
na Štědrý den třeba
prší a ty dárky jsou jen
malé a obyčejné, přesto
bychom měli být těmi,
co otevřeli svá srdce,
nechali se obdarovat
a ty dary radosti a pokoje šíří kolem sebe.
Jako děti jsme vždy
v kostele obdivovali betlém. Dohadovali jsme
se, co právě tak která
postava dělá, jak je ob-

6/2009

lečená, co také my tomu malému děťátku přineseme za dar. Při celkové
opravě našeho kostela v Čejkovicích,
jsme také mluvili o zdejším hodně
zanedbaném betlému. Dělali jsme si
starosti, jak to zařídit, aby byl důstojnou připomínkou té velké události,
jak jsme to kdysi zažívali i my. Měl
jsem velkou radost, že obecní úřad
v čele s panem starostou Milanem
Sedlačíkem a pracovnicí úřadu paní
Šotkovskou slíbili, že zajistí jeho celkové zrestaurování. Již na první pohled bylo zřejmé, že dřevěné stavby exteriéru jsou velmi staré a také
už i hodně zchátralé. Odhaduji, že
byly vyrobeny někdy kolem první
poloviny 18. stol. a podle drobných
detailů, zcela jistě byly vyrobeny
velmi zručným řemeslníkem. Středem kompozice je betlémská chýše,
ale ostatní stavby ve dvou patrech,
jakoby záměrně připomínaly zdejší
krajinu, běžný život na naší vesnici. Jednotlivé postavy jsou sádrové, největší až kolem 30cm a jistě
byly vyrobeny mnohem později než
zmíněné stavby. I figury byly hodně
poničené. Ulámané části těl, barvy

Noviny Niva

oloupené, zašedlé, zničené, prostě
hodně zanedbané. A byl jsem moc
překvapený, když jsem na obecním úřadě viděl, jak pod šikovnýma rukama čejkovských obyvatel,
jednotlivé části betléma rostou do
krásy. Dřevěné části jsou dokonale
opraveny a natřeny, na figurách doplněny chybějící části a každá z nich
září novými barvami. Bude to opět
velmi hezký betlém a jistě bude
k radosti nejen dětem, ale i dospělým návštěvníkům kostela.
Je pro mě velkou radostí, že jsou
lidé, kterým záleží na tom, aby nezištně pomohli tam, kde je toho
třeba. Děkuji všem těm, kteří se na
opravě betléma jakýmkoliv způsobem podíleli. Ale především všem
těm shora jmenovaným, protože bez
jejich starostlivosti a pomoci by se
dílo nepodařilo. Upřímné Pán Bůh
zaplať!
A úplně na konec tohoto vánočního zamyšlení z celého srdce přeji
a vyprošuji radost a pokoj nejen těm
co budou tyto řádky číst, ale i všem
ostatním lidem co mají dobrou vůli.
Mgr. Šmeral Farnost Oleksovice

13

Božice Borotice Břežany Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov

Pravice Pravice Pravice

Pravice

Pravice Pravice Pravice

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 24. 11. 2009 (zápis č. 7/2009)
Jaroslav Vitouch, starosta obce

ZO schvaluje:
- prodej pozemku paní Ivetě Zvonkové (usnesení č. 65/09)
- prodej pozemku panu Rudolfu Švejdíkovi (usnesení
č. 66/09)
- odkoupení pozemku zpět od pana Jiřího Vlčka (usnesení
č. 67/09)
- příspěvek mateřské škole Břežany (usnesení č. 69/09)
- nákup křovinořezu a sekačky s dotací DOS NIVA (usnesení č. 70/09)
- projekt místní komunikace k zástavbě nových RD (usne-

sení č. 71/09)
- pokácení stromu u RD P. Obořila (usnesení č. 72/09)
ZO nesouhlasí:
- s navýšením daní z nemovitostí (usnesení č. 68/09)
ZO bere na vědomí:
- prořezávku akátů v oboře paní Vitouchové, paní Jedličkové (usnesení č. 73/09)

Turnaj v šipkách o pohár starosty obce
Jikra

Dne 17.10.2009 se konal v místním hostinci Na Kocandě již několikátý Turnaj v Šipkách. Tentokráte
– pod záštitou starosty obce pana Vitoucha, který si i přes velké vytížení
v tento den (příprava hodů) na nás
udělal čas a přinesl nám celkem pět
překrásných cen včetně Poháru starosty. Turnaje se zúčastnilo celkem
25 hráčů. Část z Pravic, část z Hrušovan a 2 z Hrabětic. O pohár se střehla
veliká bitva a myslím si, že každý ho
chtěl vyhrát. Po velikém a vzrušujícím
boji se do čtyřčlenného finále dostali
čtyři borci: z Pravic Kratochvíl Jiří
a Emil Novák. Tito dva nechybí téměř
v žádném finále, jak na domácí půdě,
tak i v Hrušovanech. Za Hrušovany
se do finále probojovali Čermák Jan
a Maštera Martin, Jen více ěstí, jak
ostatně pro každé finále, rozhodlo
o tomto pořadí:
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1. Kratochvíl Jiří
2. Čermák Jan
3. Maštera Martin
4. Novák Emil
Pohár tedy nakonec zůstal v Pravicích. Každý z hráčů si odnesl cenu
a nikdo také nehladověl. Tentokrát
nám náš šéfkuchař Ludvík Vago připravil výborný ovárek.
O roznos pití se starala, jako vždy, naše Irča,
čímž jí děkujeme za
přízeň, kterou v jejím
hostinci máme. A taky
děkujeme panu Ladislavu Sváčkovi, který
se vždy přihlásí mezi
prvními a nakonec
nám místo účasti dělá
sponzora.
Ještě bych chtěl
sdělit, že jsme také
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věnovali panu Milanu Kolegarovi
z Hrušovan pamětní list za stálou
účast na našich turnajích a udělili
jsme mu titul „ŽELEZNÝ KOLEK
ŠIPKA“. Také jsme získali pár duší,
které nám přislíbily účast na dalších
turnajích a jsme rádi, že jim s námi
bylo dobře
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Obnovené hody
krojovaní

Po dlouhých sedmi letech se u nás
v obci opět uskutečnily krojované
hody. Nutno dodat na začátek, že to
za to stálo a všichni z nás si hody užili. V celkovém počtu sedmi párů dne
17. 10. 2009 v obci zaváděly tyto páry:
stárek P. Vitouch s L. Barákovou, manželé Střeškovi, J. Zvonek s J. Dusíkovou, I. Zvonková s J. Lacko, manželé
Dusíkovi, V. Vitouch s M. Machovou
a J. Kudla s D. Opletalovou.
S přípravami jsme začali už koncem září a trvalo nám to až do samotných hodů. Výzdoba sálu a příprava
věnečků byla pečlivá, tím pádem stála
i hodně času v podobě pravidelných
nočních pracovních „dýchánků“
v kulturáku. O organizaci hodů se
postaral stárek sám, kterého napadlo
hody obnovit, poté zajistil páry, hudbu a řídil chod dne a večera samotných hodů. Dík patří i A. Streškové,
která nám připravila kroje a ostatním
krojovaným, kteří se také podíleli na

6/2009

přípravě. V průběhu našich pravidelných schůzek jsme nacvičovali nácvik
po vzoru krojovaných z let minulých
a věříme, že se povedl, neboť se opakoval dvakrát. Muziku přes den obstarala kapela Duo Trend a celý večer
hrála dechová kapela Skaláci složená
z 13 muzikantů, kteří se stěží naskládali na podium. Velice nás potěši-

Noviny Niva

la účast veřejnosti, která byla hojná
a bylo i zřetelné, že z obnovených
hodů mají občané radost. Dokonce
někteří z nich chtěli i vydražit právo,
avšak to zůstane i nadále v rukou starosty, který nás bohatě „uplatil“.
Věříme, že i příští rok bude minimálně tak úspěšný jako ten letošní
a snad k nám přibudou další páry.
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Oprava hřbitovní zdi
Jaroslav Vitouch, starosta obce

V říjnu byla dokončena oprava hřbitovní zdi a vstupní brány, Děkujeme pracovníkům VPP za obětavou práci,
kteří za pomoci brigádníků zvládli všechny práce na hřbitově včas, do dne uctění památky zesnulých. V případě, že by
opravu hřbitova prováděla stavební firma, náklady na tyto opravy by byly v částce 70 000,- Kč. Díky pracovníkům VPP
a brigádníkům stála tato oprava pouhých 5 000,- Kč.

Rozsvěcování vánočního stromu
starosta obce

Už potřetí se v Pravicích rozsvěcuje vánoční strom s betlémem. Tato akce se stává tradicí, kterou navštěvují i občané z okolních vesnic. Na letošním rozsvěcování byla veliká
účast, s programem žáků ZŠ v Břežanech. Účastníci se mohli
občerstvit svařeným vínem, perníčky, čokoládkami, sýrovým
štrúdlem a masem pečeném na lodni. Maso bylo za dobrovolnou cenu. Letošní rozsvěcování stromu bylo spojeno
s ohňostrojem. Děkujeme všem, kdo se na této akci podíleli: panu Josefu Žilkovi a Petru Nachtmannovi za výtečné
maso. Místostarostce A. Střeškové a L. Vitouchové za dobré
perníčky, paní Emílii Pechalové za krásný program s dětmi.
P. Lukuvkovi a jeho pomocníkům za postavení betlému
a také p. Petru Vitouchovi za rozšíření soch u betlému.
Jubilanti
Bódisová Jarmila
Vráblíková Marie

13. 1. 2010
26. 2. 2010

75let
70let
Obecní úřad Pravice přeje všem občanům
příjemné prožití vánočních svátků.
Hodně těstí, zdraví a pracovních úspěchů
v roce 2010.
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Velký Karlov

Velký Karlov

Velký Karlov

Velký Karlov má zřízenou služba Czech POINT
- šp -

Co to znamená?
Je jednou z mnoha obcí, kde na
obecním úřadě je zřízeno kontaktní
místo vybaveno potřebnou technikou a vyškoleným pracovníkem, který prostřednictvím internetu může
zprostředkovat styk občanů s orgány
veřejné správy.

Aniž by museli někam jezdit, mohou zde vyřídit a získat:
Výpis z živnostenského listu, insolventního rejstříku, obchodní ho
rejstříku, rejstříku trestů, bodového hodnocení řidičů a seznam kvalifikovaných dodavatelů. To prozatím.

Tedy doklady, které často potřebují jako přílohy pro různá vyřizování svých žádostí, různých povolení
apod. Tato služba je v počátcích svého rozvoje, může mít i své „dětské
nemoci“, ale předpokládá se nejen její
zkvalitňování a rozhodně postupné
další rozšiřování rozsahu služeb.

Adventní čas - čas očekávání
- šp -

V náboženském pojetí očekávání příchodu mesiáše, spasitele Ježíše
Krista. V obecném pojetí spasitelem
může být i jedinec, národ, v podstatě
kdokoliv. Prostě ten kdo nás vyvede
z nějaké nepříjemné, nebezpečné situace. Co mně to napovídá? Jako by
stále, po dlouhá staletí, dokonce tisíciletí nebylo na světě dost dobře tak,
abychom my lide, byli dost spokojeni. Stálé, každoroční očekávání, ale

Borotice

čeho? Je to dobře nebo špatně? Snad
oboje, ale záleží na míře, Míře nespokojenosti, kterou chceme a do určité
míry musíme tolerovat. Míře spokojenosti, kterou očekáváme. A také
na naší vlastní míře přičinlivosti k
jednomu nebo druhému. Zde připomenu slova „jednoho z moudrých“,
jméno jsem zapomněl: „Hledáš li pomocnou ruku, najdeš ji na konci svého ramene.“

Borotice

Borotice

Vím, že je to rada do pranice, ale
bohužel asi ta nejpříhodnější. V čase
rozjímání k přemýšlení. Mesiáš nepříjde.
Přeji příjemné a klidné prožití
svátků vánočních, ve zdraví a spokojenosti v kruhu rodinném. Možná
budou méně bohaté. Ale hodnota
dárků pro naše blízké nemusí vždy
být vyjadřovaná jen výší jeho ceny.

Borotice

Borotice

Zasedání zastupitelstva obce ze dne 9.12.2009
Zdeněk Bobok, starosta obce

Zastupitelé obce schválili:
- rozpočtové opatření č. 5,6
- opravu komunikace na náměstí
- rozpočtové provizorium na rok 2010
- inventarizační komisi k inventarizaci majetku,závazků
a pohledávek obce
- dotaci na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH
a na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- zastoupení členů kandidátní listiny komplexní pozemkové úpravy k.ú. Lechovice a k.ú.Borotice nad Jevišovkou, kterou za obec Borotice zastupuje starosta obce
- úpravu nájemních smluv obecních pozemků od 1.1.2010
- plán akcí sboru borotických hospodyněk na období
12/2009 – 12/2010
- žádost o příspěvek na činnost SBH

Významné životní jubileum oslavili občané:
Listopad
Pikart Bohumil
69 let
Prosinec
Krátký Josef
67 let
Sobotka František
70 let
Frlaus Ondrej
72 let
Dřevojanová Marie
77 let
Krátká Božena 87 let

Radost do obce vnesli:
V měsíci listopadu se narodila Karolínka Horká,
Christian Andrýsek a Nikolas Klíma.

6/2009
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Nový obchodní dům Jednoty

Sbor borotických hospodynĒk o.s. zve na

BOROTICKÝ

MASOPUST
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Božice Borotice Břežany Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov
Děti rozsvítily vánoční strom společně s Mikulášem
I.H.

Po roce zavítala do Borotic opět mikulášská družina.
Tentokrát rozdávala dětem balíčky se sladkostmi v Mateřské školce. Děti si společně s paní učitelkou připravily
pro Mikuláše, čerty, anděla, rodiče, prarodiče i sourozence vánočně laděný program. Zpívalo se, tancovalo,
cvičilo a nechyběly ani básničky. Nakonec se všichni

vydali slavnostně rozsvítit vánoční strom před obecním
úřadem. Tam děti nejprve zazpívaly za doprovodu paní
učitelky vánoční koledy a potom již společně s ostatními sledovaly barevná světýlka. Ta se rozzářila do tmy po
tom, co se stromu svou kouzelnou berlou dotkl samotný
Mikuláš.

Pozvánka

Se závěrem roku 2009 zve starosta obce a družstvo Melmeni, které zastupovalo naši obec při Gulášfestu, na společné
přivítání nového roku 2010 pod vánočním stromem s ochutnávkou guláše a dobrého grogu. Vše zdarma.
Tímto bychom chtěli poděkovat firmě ELIDBAU s.r.o. Lysice

6/2009
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Vzpomínky na rok 2009 a přání do roku nového
Za SBH – Sbor borotických hospodyněk o.s. Iveta Hlobilová

Blíží se konec roku a s ním i čas se
ohlédnout a zavzpomínat na to, jaký
vlastně rok 2009 byl.
Pro nás - Borotické hospodyňky
bude navždy zapsán jako ten, ve kterém jsme se narodily!
Přesto, že na jaře oslavíme teprve
první narozeniny, prožily jsme toho
za uplynulé měsíce opravdu hodně
a vůbec se necítíme jako bezbranná

roční děťátka…...
Dospěly jsme obdivuhodně rychle. Za těch pár měsíců jsme prošly
dlouhou cestu od narození, přes pubertu až po dospělost. Nutno dodat,
že v období dospívání jsme to neměly
vůbec jednoduché. Přišly slzy, hádky,
usmiřování, vztek i další emoce, které
k životu neodmyslitelně patří.
Pomyslnými rodiči jste nám byli a

O půlnočním vystoupením jsme překvapily i sami sebe

jste všichni, co nám pomáháte s přípravami našich akcí nebo jste jejich
návštěvníky. Vy nás chválíte, podporujete a občas kritizujete.
Kladné i záporné reakce vnímáme
a jsou pro nás motivací i poučením.
Za to všechno Vám patří naše díky.
Díky za to, že jste nám dali život a
těšíme se s Vámi na mnoho příjemných zážitků v roce 2010.

Z vlastnoručně vyrobených adventních věnečků měly
radost hlavně děti

Nácvik na masopusní půlnoční překvapení byl opravdu náročný a dohlížel na nás i samotný borotický šerif
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Návrat z kosmu aneb jak se bydlí v obří dýni

Přípravy na Borotický gulášfest ve znamení deště, větru a přesto dobré nálady

Zasedací místnost obecního úřadu se změnila v šicí dílnu ve které vznikaly kostýmy na Borotický masopust

Výherkyně hlavní ceny ve velkém bowlingovém turnaji
pořádaném k MDŽ

Na čarodějnický slet jsme vzaly s sebou všechny kamarádky

6/2009
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Po Borotickém gulášfestu s herečkou Ivou Pazderkovou

Morenu jsme před slavnostním upálením a utopením
pěkně ustrojily a namalovaly

PLÁN AKCÍ SBH – Sbor borotických hospodynČk o.s.
12/2009 + 1 - 12/2010
datum

þas

název akce

místo konání

19.prosince

15.00 hodin

PĜání pro Ježíška
vypouštČní lamionĤ štČstí s pĜáním
Ježíškovi
TĜíkrálová koleda

fotbalové hĜištČ Borotice

2009
6.- 7.ledna
2010
13. února

odpoledne
od rána do
noci-

celá obec

Masopust (prĤvod masek obcí +
zábava s pĜekvapením a pohĜbem
basy)
Zábavný program k MDŽ

celá obec

7.bĜezna

15.00 hodin

13.bĜezna

15.00 hodin

Sobotní tvoĜení pro ženy
Malování hedvábných šátkĤ

klubovna

20.bĜezna

16.00 hodin

Vynášení MORENY
Rozlouþení se zimou a vítání jara

27.bĜezna

15.00 hodin

1.kvČtna

17.00 hodin

Sobotní tvoĜení pro malé i velké
Velikonoþních zvíĜátkové
dekorace z kvČtináþĤ
Prvomájový slet þarodČjnic

prĤvod pĤjde tradiþnČ
od Obecního úĜadu k
Jevišovce
klubovna

þerven
þervenec

Pohádkový les
Pohádkové putování s úkoly a
odmČnami pro dČti k MDD
Sobotní tvoĜení
Malování na tČlo HENNOU

bude upĜesnČno

fotbalové hĜištČ Borotice
bude upĜesnČno

28.srpna

2.Borotický gulášfest

zasedací místnost
Obecního úĜadu
Borotice
fotbalové hĜištČ Borotice

záĜí

Drakiáda

fotbalové hĜištČ Borotice

Ĝíjen

Sobotní tvoĜení
Výroba hedvábných vitráží

Ĝíjen

Lamionové putování za obrdýní

zasedací místnost
Obecního úĜadu
Borotice
fotbalové hĜištČ

listopad

Sobotní tvoĜení
Podzimní dekorace barvami na
sklo
Sobotní tvoĜení
Výroba adventních vČncĤ
Mikulášská besídka

prosinec
prosinec
prosinec

22

PĜání pro Ježíška
Hromadné vypouštČní lampionĤ
štČstí s pĜáním Ježíškovi
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zasedací místnost
Obecního úĜadu
Borotice
Klubovna
Sál Pohostinství
Borotice
fotbalové hĜištČ Borotice
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Břežany

Břežany

Břežany

Břežany

Břežany

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

Zastupitelstvo obce Břežany se sešlo na svém jednání dne 12. listopadu
2009, kde jsme opět měli projednat
výstavbu fotovoltaické elektrárny na
Ležáku. Zástupce investora se však
opět nedostavil. Projednali a prodiskutovali jsme návrh rozpočtového
výhledu na léta 2010 – 2012 a návrh
rozpočtu na rok 2010. Bylo navrženo
zvýšit poplatek za odvoz komunálního odpadu na osobu a rok o 60,00 Kč,
tj. 5,00 Kč za měsíc. Bylo navrženo
zvýšit poplatek za stočné o 5,00 Kč
za 1 m3, náklady na stočné činí téměř
15,00 Kč – nejvíce elektrická energie.
Protože obec dotuje Břežanský vodovod, s.r.o. ročně částkou 500 000,00
Kč, netýkalo by se to občanů. Zastupitelstvo bylo seznámeno s hospodařením obce v letošním roce k 31. 10.
Projednali jsme inventarizaci majetku v letošním roce a příkaz starosty
k jejímu provedení. Dále jsme se zabývali přípravou zasedání ZO Bře-

žany 3. 12. 2009 a programem. Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu
s firmou E-ON na zřízení věcného
břemene, neschválilo žádost o vrácení
za přeplatek za likvidaci domovního
odpadu. Také jsme projednali nabídku Státního statku Valtice na odkoupení pozemku – byla odmítnuta. Na
závěr jsme diskutovali o nevhodném
využívání veřejného prostranství,
jednotlivý občané budou upozorněni na odstranění. V měsíci listopadu
proběhly úspěšně kolaudace II. etapy
kanalizace, dešťové kanalizace před
obecním úřadem a částečná kolaudace opravené budovy školy č.p. 174.
V měsíci prosinci proběhne kolaudace místní komunikace před obecním
úřadem, komunikace ke hřbitovu
a mateřské škole se nebude kolaudovat,
protože byla opravována na ohlášku.
Na zasedání Zastupitelstva obce
Břežany dne 3. prosince 2009 nás navštívili zástupci obvodního oddělení

Policie ČR v Hrušovanech a podali
informaci o své práci. Zastupitelstvo
obce schválilo rozpočtový výhled na
léta 2010-2012, rozpočtové provizorium na rok 2010 a jeho pravidla, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o poplatku za svoz komunálního odpadu,
rozpočtové opatření č. 2/2009, zvýšení ceny stočného, mandátní smlouvu
s Městskými lesy Moravský Krumlov
na práce v obecních lesích na rok 2010,
prodej pozemku p.č. 3698/7 za nabídnutou cenu 10 100,00 Kč, smlouvy
o zřízení věcného břemene na 2 přípojky s firmou E.ON Distribuce, rozpočet ZSO Hrušovansko na rok 2010.
Zastupitelstvo obce neschválilo dodatek ke smlouvě s firmou AVE na zvýšení ceny za svoz a likvidaci komunálního odpadu a pověřilo starostu obce
jednáním o ceně za svoz. Děkuji všem
členům zastupitelstva obce za spolupráci v letošním roce a věřím, že bude
stejně úspěšná i v roce příštím.

Plesy v Břežanech v roce 2010
Myslivecký ples – v pátek 15. ledna 2010
Společenský ples TJ Břežany – v sobotu 13. února 2010
Společenský ples – v pátek 19. února 2010
6/2009
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Zápis dětí do 1. třídy Základní školy v Břežanech – 12. února 2010
Stavební akce v Břežanech
Josef Rebenda, starosta obce

V měsíci říjnu a listopadu pokračovaly práce na chodníku ke zdravotnímu středisku a k mateřské škole,
dále byla provedena zámková dlažba
vstupu do mateřské školy. Celkem
bylo uděláno 480 m2 zámkové dlažby
(chodníky, parkoviště u zdravotního
střediska, vstup do mateřské školy),
95 m chodníkových obrubníků a 44
metrů bednících dílců ke zpevnění.
Celkové náklady včetně DPH činily
268 166,00 Kč (bez mezd pracovníků na VPP a Břežanského vodovodu,
včetně techniky), obrubníky a asi
4 palety zámkové dlažby jsme pou-

žily z předcházející akce. Dále bylo
provedeno zaspárování obrubníků
a přídlažby u nové komunikace. Ještě
několik čísel k celé opravené komunikaci. Bylo provedeno 2 702 m2 asfaltového koberce a položeno 280 m2
přídlažby, celková plocha komunikace je tedy 3 319 m2. Celkové náklady
včetně DPH – 3 119 945,00 Kč (bez
mezd pracovníků na VPP a Břežanského vodovodu, včetně techniky),
tj. 940,00 Kč za m2. Pokud bychom
připočítali mzdy a techniku, tj. asi
45 000,00, celkové náklady by činily
3 569 945,00 Kč, tj. 1 075,00 Kč za

m2 vozovky včetně obrubníků a několika vodovodních a kanalizačních
přípojek a vpustí na dešťovou vodu.
Ještě byla opravena silnice k zámku
– 617 m2, byly opraveny výtluky a položena nová horní vrstva asfaltu – cena
149 434,00 Kč včetně DPH.
Práce v příštím roce budou pokračovat podle finančních prostředků, přesto si myslím, že bude možné
dodělat chodník kolem místní komunikace a pokud se vyjasní vlastnické vztahy u zbývajícího kousku
silnice, mohla by být také provedena
oprava.

Naše drakiáda
Jana Surovcová

Drakiádu jsme si naplánovali na
středu 4.11. Jenže jak už to u našich
akcí bývá, samozřejmě zklamalo počasí a protože hodně pršelo a pole za
školkou bylo moc mokré, nemohli jsme draky pouštět. Ale abychom
o drakiádu nepřišli, vyráběli jsme alespoň draky z papíru. Připravili jsme
papír, pytel s odstřižky látek, klubíčka vlny, pytel s krepovým papírem,
krabici barevných odstřižků, košík

s lepidly, nůžkami a další výtvarné
pomůcky, které jsme s rodiči k výrobě
draků potřebovali. Vzhledem k tomu,
že jsme zrovna měli téma Mámo, táto,
draci letí mely už děti natrénované
různé tvary draků, takže výroba nám
šla jedna báseň. Sice nepřišlo moc rodičů, ale potěšilo nás, že mezi nimi
byli i tatínkové. Jsme rádi, že si udělají čas na své děti a že se nestydí přijít
mezi nás. Nepořádek ve třídě byl sice

obrovský, ale zároveň zde byla příjemná atmosféra, všichni stříhali, lepili, malovali, skládali papír a vyráběli
a vyráběli. A že se dětem draci povedli, to jste mohli vidět na balkóně před
MŠ. Je mi jasné, že pouštění draků
dětem nic nenahradí, ale věřím tomu,
že při pohledu z okna na to škaredé,
studené a uplakané počasí, byli všichni rádi že jsou v teploučku a nemusí
nikde zmrzat.

Vyhrabování a uzamykání zahrady k zimnímu spánku
Jana Surovcová

Ač jsme si to vůbec nepřáli, na doporučení krajské hygienické stanice
a ČŠI, byly vykáceny všechny břízy na
naší školní zahradě. Hygiena se hájila
tím, že je bříza silný alergen a vzhledem
k přibývajícímu počtu dětí s astmatem
a alergických dětí, že je potřeba je vykácet. ČŠI zase řekla, že jsou nebezpečné, že by mohlo dojít ke zlomení větví
a následnému pádu na děti hrající si
pod stromy, což pro nás bylo přijatelnější vysvětlení než od hygieny. Nicméně ve středu 28.10. byly všechny břízy
vykáceny, byly odklizeny větve a na nás
a naše maminky opět zbylo vyhrabat
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listí - letos už naposled za pomoci rodičů. I když nám počasí moc nepřálo,
dohodli jsme se, že uděláme zábavné
odpoledne a nějak to zkusíme zvládnout. S předškoláky jsme začali už dopoledne, ale hlavní hrabání nastalo až
po půl třetí, kdy se sešly maminky. Tedy
jako vždy jedny a ty stejné maminka od
Vanesky, Haničky a od Martínka. Na
to, že nás bylo tak málo, že děti, které
by měly hrabat se spíše o hrábě jen opíraly, zvládli jsme kus práce. Nevím zda
nás hnala kupředu vidina opečených
párků, které jsme měli také naplánované, nebo spíš husté šedé mraky nad
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hlavami, které jakoby křičely ,,Utíkejte,budeme pouštět milion kapiček. Tak
jako vždy nás počasí prostě zradilo.
Hrabání jsme museli ukončit, i když
jsme nestihli shrabat úplně všechno.
Také opékání párků jsme museli oželet,
bohužel. Děkujeme maminkám, které
nám pomáhaly a ušetřily nám spoustu
práce. Na nás a na děti zbyl už jen kousek zahrady a nakonec také to slavné
uzamykání k zimnímu spánku. Snad se
počasí ještě umoudří a mi se budeme
moct sejít s hráběmi na zahrádce, do
uklízet si ji a potom našim zlatým klíčem uzamknout.
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ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU
MŠ

V pátek dopoledne jsme měli ,,generálku“ programu na odpolední akci
na veřejnosti. Malincí kamarádi přišli za námi do horní třídy a všichni
jsme se postavili do pozoru a začali
jsme zpívat a recitovat. Ještě že máme
tak šikovné děti. Nejen já, ale i moje
kolegyně jsme zjistili, že nám pořád
nechtějí skočit do hlavy některé části
textů, prostě ne a ne. Ještě že existují
psané texty a CD přehrávače. Když už
jsme se zasekli mi, děti se mohly držet rádia. Nicméně dopadlo to dobře,
protože děti pomoc nepotřebovaly,
zvládly všechny básničky a písničky
na jedničku a toho, že paní učitelky
měly sem tam problémeček si snad
nikdo ani nevšiml. Řeknu vám, chudáci děti, když po nich pořád chceme,

aby si něco pamatovaly. Ale co si budeme nalhávat, přece jen mají ty mozečky mnohem mladší, trénovanější a

ty jejich mozkovny makají a makají.
A co si myslíte vy? Líbilo se vám naše
zpívání?

JAK JSME PEKLI PERNÍČKY, PRO DĚDEČKY A BABIČKY
Jana Surovcová

Ve středu 25.11. jsme se po odpolední svačince s chutí vrhli do práce
ve školkové kuchyni. Paní kuchařky
přišly s nápadem, abychom perníčky, které běžně pečou paní učitelky
doma, napekli za jejich pomoci v
kuchyni, kde se vaří. Než jsme se na
tuto činnost připravili, paní učitelka
Fajmonová už šikovně, ze všech sil,
zpracovávala těsto na perníčky. Chudinka, měla s trojitou dávkou těsta co
dělat, úplně jsem ji za to obdivovala.
Já bych to nikdy nedokázala dát dohromady. Tolik mouky, medu, koření
apod. Měla bych z toho noční můru a
proto jsem byla ráda, že se toho Maruška ochotně ujala. Nicméně když
jsme dorazili s umytýma rukama,
vymydlenýma mýdlem, mohli jsme
se pustit do pečení. Danuška už měla
nachystané plechy, zapnutou troubu a
Jiřinka už na nás čekala plná očekávání a s mobilem, aby mohla vyfotit
ty naše malé pracanty. Co vám mám
vykládat, těsto se válelo a vůbec nezáleželo na tom, jestli je na všech místech stejně silné, že vykrajovačky nebyly umísťovány těsně vedle sebe, aby
se ušetřilo místo na rozváleném těstě
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a že se vykrajovalo tupou stranou. Nebo že jsme se párkrát
podívali do ,,Pohořelic“ a tím pádem byly perníčky trošku
tmavší. No co, vždyť se to schová pod polevou! Práce nám šla
od ruky a perníčky voněly v celé budově a dokonce i před budovou. Za hodinku a půl jsme měli upečeno, uklizeno a spočítáno. Podařilo se nám udělat krásných 180 kusů. I když to
vypadá že jich je hodně, nám jich ještě asi 100 chybí. Ale když
máme takové pracanty, tak to pro nás není žádný problém.
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Čertovská veselice
Člen OSR

Tak také letos pořádalo Občanské
sdružení rodičů čertovskou veselici. Tento rok byla už po čtvrté. 5.12.
nám vyšlo pěkně na sobotu, takže
jsme se s čerty nepotkávali předem
a také děti neměly strach. Nicméně letos jsme organizaci zábavného odpoledne trošku pozměnili. Ne že si děti
jen tancovali a divočili a nebo že jen
soutěžily. Letos jsme se domluvili, že
vyzkoušíme schopnost dětí a rodičů
spolupracovat. Tak trochu vyzkoušet
metodu kooperace i mimo školku. Po
krátkém úvodu za písniček pana Oty
Bártla, kdy si děti mohly zatancovat,
projít se v dlouhém hadu po tělocvičně a zašpásovat si, jsme se pustili do
práce. Práce spočívala v tom, že budeme zdobit halu pro příchod Mikuláše
a anděla. Takže v první řadě jsme slepovali z proužků papíru v bílé, červené a černé barvě klasické papírové řetězy. To byste koukali, jaký s tím měly
děti problém. Mám pocit, že dnes už
s dětmi nikdo doma řetězy nedělá.
Ale nakonec to dopadlo dobře, vznikly 3 dlouhatánské řetězy, které nám
posloužily k vytvoření cestičky pro
čerty a Mikuláše. A kdybychom měli
více lepidla, mohly by tyto řetězy být
daleko delší. Za tuto práci dostaly
děti karamelové lízátko s tetovačkou
a po krátkém zatancování jsme se
vrhli na další práci. Ta zase spočívala v tom, že děti dostaly předkreslené kornoutové postavičky Mikuláše,
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čerta a anděla a ve skupinách s rodiči
tyto šablony dokreslovaly. Po krátké
chvilce vznikaly první postavičky
a lemovaly také cestičku, kterou měly
přijít svaté postavy. Když byla práce hotova, dostaly děti ovocná lipa
a pak se zhaslo v hale a děti za svitu
a blikání baterek přivolaly již dlouho
očekávaného Mikuláše. I když jsme
potom museli čekat, než se umoudří
zářivky v hale, bylo to pro děti o to
větší překvapení. Letos totiž nedošel
jen jeden čert, ale došli dva.
Mikuláš se ujal slova a po připravené cestičce si vyvolával děti k nebeské
bráně, ve které byl nainstalován kouzelný zvoneček a prozrazoval čertům,
kdo byl a kdo nebyl hodný. Hodným
dětem zvoneček vždy při projití zazvonil. Nehodným zazvonil třeba na po-
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druhé a nebo nikdy. Ale to potom byla
mela. To měl čert šedivák co dělat. Letos odnesl 3 hříšníky. Ale na druhou
stranu se našlo spoustu hodných dětí
a nebo alespoň těch, kteří se prý polepší. Rozdali jsme celkem 115 balíčků, prodali jsme všechno občerstvení
v baru u čerta a samozřejmě jsme se
všichni velmi dobře pobavili. Nebo to
alespoň tak vypadalo. Závěrem bych
chtěla především poděkovat všem,
kdo se podíleli na přípravě sálu, na
organizaci a pořádáním odpoledne
a také všem, kteří přiložili ruky k dílu,
když akce končila. Děkuji jmenovitě
čertici Marušce, andílkovi Věrušce,
Markétě a Petrovi v občerstvení, paní
Marii Weissové, která se postarala
o celkovou přípravu balíčků, svatým
postavám - Vaškovi, Pavlovi, Renčovi
a Marťovi, těm, kteří připravovali sál
– Janě a Janičce Juřenikovým, Vlastě,
Věrce, Kubovi a Honzovi, Marťovi,
Anetce a v neposlední chvíli malým
pomocníkům Martinovi a Natálce. Po
skončení akce nás nenechali ve štychu
Surovcovi z Hrušovan, z Litobratřic,
čertice Maruška, Juřeníkovi, Dokoupilovi, Pokorní, Baráčkovi, Markéta
s Petrem a doufám, že jsem na nikoho
nezapomněla. Všem vám moc děkuji
a jsme si vědoma toho, že čím více rukou a hlav, tím větší úspěch a zábava.
Takže vás prosím -vydržte. A za rok?
No snad to bude ještě lepší než letos.
Už se na to těším.
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Mikulášský turnaj v Břežanech
Eva Vašinová

3. prosinec byl v Břežanech na jižní
Moravě dnem velkého zážitku jak pro
klienty zdejšího Domova pro osoby
se zdravotním znevýhodněním, tak
pro širokou veřejnost.
Konal se zde totiž již 11. ročník
turnaje ve stolním tenise, na který se
letos přijel podívat také vedoucí odboru sociálních věcí Jihomoravského
kraje pan Mgr. Martin Petřík, který
všechny hráče podpořil, povzbudil
a popřál jim hodně štěstí při této velkolepé akci.
Jako každý rok, tak i letos se mělo
účastnit 12 domovů moravského regionu, avšak některé z nich poznamenala právě aktuální chřipková kala-

mita, kvůli které se nemohli turnaje
zúčastnit. Přesto se na tuto akci sjelo
7 domovů a turnaj mohl začít.
Celý den se hrálo jako o život a ani
na chvíli žádný z hráčů nezapomněl
na sportovní chování a dobrou náladu.
Po napínavém a velmi vyrovnaném zápase se přece jen na žebříčku
vítězů objevilo 6 jmen.
V kategorii mužů se na prvním
místě umístil Zdeněk Ringl z Domova ve Víceměřicích, na 2. místě
Dezider Rigo ze Zámku Břežany a na
3. místě Roman Pavlát ze Zámku Emín
v Hrušovanech nad Jevišovkou.
V kategorii žen 1. místo obsa-

dila Antonie Menšíková ze Zámku
Břežany, 2. místo patřilo Miladě Olahové ze Zámku Břežany a na 3. místě
se umístila Dana Mátlová z Domova
v Jihlavě.
Na závěr tohoto turnaje přišlo
ještě jedno překvapení. Vzhledem
k blížícímu se svátku sv.Mikuláše, přišel všem vítězům blahopřát a ostatní
účastníky povzbudit právě sv.Mikuláš, který tuto akci navštěvuje pravidelně každým rokem.
Tímto byl letošní ročník turnaje
považován za ukončený a my už se
netrpělivě těšíme na ten příští.

Požehnané
Vánoce
a hodně zdraví,
radosti a lásky
v novém roce
Vám přeje
Obecní úřad
Břežany.
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Mackovice Mackovice

Mackovice

Mackovice Mackovice

Redakce novin NIVA se omlouvá mackovickým občanům za technický problém, který způsobil výpadek stránky Mackovic z novin NIVA. Dodatečně zařazujeme minulé články v tomto čísle našich novin.

Z jednání zastupitelstva obce
Ing. Karel Ondráček, starosta obce

Zastupitelstvo se v plánovaném termínu 29.8.2009 nesešlo v dostatečném počtu, s bídou nadpoloviční většiny
čtyř se to podařilo 12.9.2009. Zastupitelstvu, tak jako občanům je jasné, že práce bez mandátu je nanic. Moje výzvy
k předčasným volbám nikdo nevyslyšel a teď už je pozdě.
Ještě štěstí, že příští rok je volební, a ta většina co z nás ve
volbách udělala neschopné hlupáky bez mandátu, postaví
silné kandidátky s kvalitními programy. Budoucnost obce
je v rukou občanů, i když možnosti sdělovat své názory v
novinách Niva využívali minimálně, od příštího vydání
přenechávám celý rozsah příspěvků vážené opozici.
Příspěvky lze posílat přímo na emailovou adresu : novinyniva@centrum.cz.
ZO schválilo:
1. Změnu územního plánu pro výstavbu mimoúrovňové
křižovatky na státní. Změnu provede a zaplatí Městský
úřad Znojmo. V rámci Integrovaného dopravního systému nemá být na této křižovatce zastávka, čekárna bude
odstraněna.

2. Rozpočtová opatření č.4,5,6.
3. Nákup elektrocentrály k zajištění provozu vodárny
a čističky v případě delšího výpadku proudu.
4. Příspěvek obci Kunín na odstranění škod po záplavách ve výši 10.000,- Kč.
5. Obdržení dotace na zřízení CzechPointu, nákup vybavení a vyúčtování.
6. Stavbu fotovoltaické elektrárny pro firmu Ekovolta za
státní silnicí na Hostěradicku.
ZO vzalo na vědomí:
1. Stav financí obce.
2. Kanalizace – podmínky nového povolení vypouštění
odpadních vod splatností do roku 2016, vodoprávní
řízení II. etapy kanalizace, příprava podkladů k žádosti o dotaci z EU.
3. Využití dotace získané DSO NIVA na nákup laviček.
4. Provedení výměny amplionu a vedení obecního rozhlasu ihned po obdržení již schválené dotace.

Řešení křižovatky před Hortovým dle územního plánu
starosta obce

Dle územního plánu obce má být místní komunikace
od bývalé pískovny napojena na silnici III. třídy ještě dál
od mostu oproti současnému stavu. Urbanistická studie
byla schválena v roce 1997, územní plán v roce 2001. Vše
podléhá zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon). Stavbaři znají jaká je
závaznost územního plánu, sankce za jeho porušování
a zákonné podmínky jeho změny. Je to námět pro váženou opozici změnit územní plán zákonným způsobem na
základě odborných posudků.

Krize v Mackovicích v roce 2009
Ing. Karel Ondráček, starosta obce

Jak proběhl letošní rok v té hospodářské krizi? Ministerstvo nám nacpalo počítačové vybavení na Czechpoint,
NIVA nám vnutila deset nových laviček, kraj před Vánocemi nové rozhlasy, EU nám zaplatila čtyři zaměstnance
a ti například přidělali dalších sto metrů chodníku, aby
obec měla co uklízet. Zásluhou Finančního úřadu jsme
zgenerálkovali na stodvacet metrů dešťové kanalizace,
přibližně třista metrů chodníku, pár vjezdů a dvě odstavné plochy. Stát nám nutí pánskou zahradu za pár šupů,
Suska zadarmo Javorovu stodolu. Když jsme nevěděli co
s penězi, přikoupili jsme obci elektrocentrálu. Snad už je
konec krize a příští rok bude líp.
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Vážení občané Mackovic
Na tomto místě měl být otištěn
anonym, který kritizoval už několikrát projednávanou parcelu č 523,
kterou koupil p. Chrástecký. Vzhledem k tomu, že po otištění kritiky,
pod kterou se autor nepodepíše, má
redakce problémy, rozhodl jsem se
napsat podobný článek, pod který se
já rád podepíšu. Doufám, že se aspoň
z části trefím do názoru „anonyma“
a pevně věřím, že se stotožním s názory aspoň poloviny občanů žijících
v ulici vedoucí k „bývalé pískovně“.
V NIVĚ 5/2008 se psalo, že pan
Chrástecký má nemalé zásluhy na
zvelebování pozemku č 524, který
koupil, a který byl neodpovědně vy-

kácen obcí. To, že byl vykácen neodpovědně ví asi celá obec, a ví to i na
obvodním oddělení policie ČR v Hrušovanech, kde tento případ řešili. S tím
souhlasím i já, že o tento pozemek je
pečováno vzorně a já jsem za to rád.
Nerozumím však tomu, proč se tak
neděje u pozemku č 523. Při pohledu
na aktuální katastrální mapu to vypadá, že pozemek pana Chrásteckého
není (listopad 2009), ale přitom už od
jara jsou na pozemku navezené dvě
hromady kamení a celý je pak ohraničen plastovými patníky, které někdo
vybetonoval, zřejmě kvůli zvýšení bezpečnosti kolem svého domu. Ale narovinu. Nevadí mě, že si p. Chrástecký

za velice podivných okolností koupil
část cesty, ať si ji koupí třeba celou.
My ostatní si koupíme třeba vrtulníky.
Vadí mě to, že se tak děje s takovým
represivním opatřením a vytlačováním. Není snad inteligentnější parcelu prvně koupit a až bude moje tak
teprve potom zbudovat dvoumetrové
ploty s ostnatým drátem jako někde v
lágru, vozit kamení, betonovat patníky
a přemisťovat značky?? Jen pro doplnění chci dodat, že na veřejné schůze nechodím tak jako mnoho dalších
spoluobčanů a není to proto, že by mě
osud obce byl lhostejný tak, jako není
lhostejný i ostatním spoluobčanům
z naší ulice. Nepotřebuji tam ale slyšet,
že v naší ulici si máme kanalizaci udělat sami, protože jsme banda zbohatlíků a jiné duchaplné odpovědi. Všem
čtenářům přeji krásné prožití Vánoc
a do nového roku hodně tolerance
k ostatním lidem, kteří to všechno
myslí určitě dobře. Podepsán jeden
z bandy zbohatlíků: Zdeněk Podaný

V NOVÉM ROCE 2010 HODNĚ ŠTĚSTÍ A PEVNÉ ZDRAVÍ VÁM PŘEJE
OBECNÍ ÚŘAD MACKOVICE

30

Noviny NIVA

6/2009

Božice Borotice Břežany Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov
Policie varuje
Policie ČR, obvodní oddělení Hru¬šovany nad Jevišovkou, upozorňuje občany naší obce na skutečnost, že opět dochází ke krádežím finančních pro-středků 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 pře¬devším 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.

PORADNA A ZPRACOVÁNÍ ODDLUŽENÍ
(osobní bankrot)
konsolidace půjček do jedné hypotéky, úvěry, půjčky od 30.tisíc pro
každého, i nebankovní i pro důchodce, MD
Zelená úsporám od A do Z
Mobil : 721 179 150
Krásné vánoční svátky a do nového roku mnoho štěstí a zdraví
Vám přeje MV market Božice (FLOP)

Příjemné svátky vánoční,
plné lásky a pohody,
hodně štěstí a úspěchů do nového roku 2010
přeje

Pohřební ústav PIETA
a
Kamenictví

Jaromír Krůla

Současně děkujeme všem, kteří nám projevili svoji důvěru.
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DoplĖovaþka s tajenkou:

Hlupák je pĜesvČdþen …

þerstvý
þást vajíþka
jedovatý had
opevnČná sídla
dravá ryba
zvuky lidí
þasový úsek
zaþátek závodu

Vánoční recept

movitý þlovČk
nefalšovaný
opak zimní
vydávat vĤni
vánoþní ozdoba
polední jídla
recept
spižírna
BoĜivoj
nerovný
písþitá oblast
ýíĖan
malá noha

marcipán
Suroviny:
100 g polotučného sušeného mléka,
100 g moučkového cukru,
1 bílek,1 lžíce oleje,1 lžíce medu
nebo:
150 g sušeného polotučného mléka
150 g moučkového cukru
3 lžíce oleje
trošku vody (nebo rumu)
mandlová tresť (nemusí být)

morda
zlý duch
nedobrá pĜíchuĢ
sklizeĖ
slovensky který
bratr rodiþe
podraz
pomĤcka ke zkoušce
hnČv, vztek
anglicky duben
pomluvy
import
blankytná
dentista
skupina zvíĜat
dČlit na poloviny
uvidČti
Tajenka z minulého þísla: Také med jez s mírou, jinak se jím pĜesytíš a zvrátíš jej.

Ceny si vyzvednČte v infocentru Božice. Výherci z minulého þísla:
Jan Opletal, Anna Koláþková, Markéta RachĤnková, Lenka Bódisová,
BlahopĜejeme a pĜejeme Vám všem zábavné luštČní naší další doplĖovaþky.
Tajenku zašlete na e-mail: info@infoniva.cz
nebo nahlaste v infocentru - knihovna Božice, tel.: 515 257 010
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Mackovice ve fotografii

Relax Božice
tel.: 602 631 580
Provozní doba:
Úterý až sobota: 10.00 až 20.00 hodin
Neděle a pondělí: 10.00 až 19.00 hodin

Bazén se slanou vodou a s vířivkou, sauna, solárium.
Rezervace a případná změna provozní doby je uvedena na
www-stránkách: www.bozice.cz.

Noviny NIVA č. 6/2009 - ročník IX. - 770 výtisků - povoleno OkÚ Znojmo pod reg. zn. 371300199. Vydává DSO NIVA se sídlem v obci Božice
(IC Infoniva tel.: 515 257 010, e-mail: info@infoniva.cz, novinyniva@centrum.cz, www.dsoniva.cz).
Redakční rada: PaedDr. Růžena Baráková, Ing. Jarmila Hudcová
Grafi
cká
úprava
a
tisk:
Petr
Brázda - vydavatelství,
Břeclav
- tel.: 518 367 450, e-mail: 518367450@iol.cz. Cena 10,- Kč. 6/2009
36
Noviny
NIVA
Redakční uzávěrka Novin NIVA č. 1/2010 bude 10.2.2010

