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Z jednání Rady obce a informace o průběhu prací v obci
Karel Hala, starosta

Rada obce měla v průběhu měsíců
duben – červen celkem sedm sezení.
Mimo jiné projednávala návrhy prodejů obecních pozemků na stavby
rodinných domků a odprodej přídomovních zahrad. Od ledna letošního roku byl schválen zastupitelstvem
prodej celkem 9 stavebních parcel.
Tyto parcely již byly zájemci zaplaceny a následně obcí prodány.
Z tohoto počtu bylo šest parcel již
zasíťováno, zbytek čeká na vybudování vodovodu, kanalizace a plynu. Toto
by se mělo provést ještě v letošním
roce. Bohužel realizace samotných
staveb je v řádu dnů, ale vyřízení trvá
několik měsíců. Například u vodovodu za školou bylo započato s vyřizováním žádosti v minulém roce
a teprve nyní byla provedena kolaudace. Samotná stavba se provedla za
čtyři dny a tak stále nevím, kde je to
zjednodušení povolování ke stavbám.
Nerad bych tímto sváděl vinu na stavební úřad v Hrušovanech n. J., kde je

jednání velice rychlé a tady „zakopaný pes“ určitě není.
Protože nastal problém při zaměstnávání občanů na veřejně prospěšné
práce (nemohou pracovat lidé, kteří
tuto dotaci využili v minulých třech
letech), bylo rozhodnuto přijmoutčtyři pracovníky bez dotace. Tito lidé
provádějí jen nezbytně nutné práce, jako je sekání trávy, úklid obce
a podobně. Od srpna bude opět možno zaměstnat někoho na VPP, bohužel
podmínka o nevyužívání dotace
v minulých třech letech zde zůstává.
Po jistých průtazích ze strany
armády se podařilo zajistit povolení ke stavbě přístřešku na štěpky na
posádce a tak by se tato stavba mohla
v nejbližší době uskutečnit.
Rada obce je průběžně informována o dotaci na Snížení energetické
náročnosti ZŠ a MŠ.
Na tuto akci nebylo dosud ze strany Státního fondu životního prostředí poskytnuto úplné plnění dotace,

a proto stále trvá závazek naší obce
vůči dodavateli. Finanční prostředky, které bylo nutno zaplatit ze strany obce, byly již uhrazeny a tak se
doposud čeká na úředníky v Praze.
Na letošní rok bylo zažádáno o dotaci na úroky z úvěru, tato dotace nám
byla schválena ve výši 150 tisíc korun.
Částka to není nijak závratná, má však
tu výhodu, že se k ní nemusí přidávat
žádné vlastní prostředky. Její vyřízení
nebylo náročné a bylo tak provedeno
pracovníky obecního úřadu.
Rada obce také projednala návrh
na změnu dodavatele energií (plyn
a elektřina). Bylo rozhodnuto přejít
k dodavateli RSP energy. Tato změna
by měla v příštím roce přinést úsporu
225 tisíc Kč. Úspora není samozřejmě
zaručena v přesné výši, ale po zjištění
na jiných OÚ, které již změnily dodavatele, se něco uspoří určitě.
Závěrem bych rád popřál všem
obyvatelům obce pěknou letní dovolenou.

Z jednání Zastupitelstva Obce Božice
Jiří Čada, místostarosta

Zastupitelstvo Obce Božice se sešlo
na 5. zasedání v pátek 29. dubna, na
tomto zasedání bylo schváleno rozdělení bytů v domě č.p. 395 na jednotlivé
byty do katastru nemovitostí. Jedná se
o zápis do katastru nemovitostí z důvodu případného budoucího prodeje
jednotlivých bytů. Dále byly schváleny žádosti o koupi pozemků parc.
č. 3399/26 o výměře 1072 m2, parc.
č. 3399/29 o výměře 704 m2, parc.
č. 3399/30 o výměře 711 m2, parc.
č. 3399/31 o výměře 716 m2, parc.
č. 3399/32 o výměře 722 m2, parc.
č. 3399/44 o výměře 932 m2 , všechny za cenu 200 Kč za 1 m2 – jedná se
o stavební parcely v lokalitě za kulturním domem. Dalšími body bylo schválení prodeje ostatních pozemků za
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cenu 50 Kč za 1 m2, a to parc. č. 486/2
o výměře 187 m2, parc. č. 468/7
o výměře 1805 m2 a parc. č. 544 o výměře 40 m2. Zastupitelstvo obce schálilo
rozpočtové opatření č. 2/2011, které
upravuje aktuální situaci oproti rozpočtu. Posledním schváleným bodem na
tomto zasedání bylo poskytnutí finančního příspěvku místní organizaci Svazu
důchodců ve výši 10.000,- Kč.
Na 6. zasedání, které se konalo ve
čtvrtek 23. června se dostavilo pouze
10 zastupitelů, 5 se z různých důvodů
z účasti na zasedání omluvilo. Zastupitelstvo obce schválilo jako zástupce
do valné hromady Břežanské dopravní společnosti p. Karla Halu, jako
člen dozorčí rady Břežanské dopravní
společnosti byl zastupitelstvem obce
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navržen Ing. Miroslav Klíč. Byl schválen prodej stavebních pozemků (opět
lokalita nové výstavby za kulturním
domem) parc. č. 3399/46 o výměře 931
m2 a 3399/47 o výměře 933 m2 za cenu
200 Kč m2 a dále byl schválen prodej ostatních pozemků parc. č. st. 259
o výměře 227 m2, parc. č. 456/2 o výměře 265 m2, parc.č. 456/10 o výměře 94
m2, parc. č. 3136/20 o výměře 47 m2,
parc. č. 3670 o výměře 18 m2 a parc. č.
1790/2 o výměře 122 m2 za cenu 50 Kč
za 1 m2. Dalším schváleným bodem
byla žádost o prodej nemovitosti
v majetku obce č.p. 452 (domek v areálu bývalé posádky) za cenu 220.338,- Kč
a pozemků parc.č. 396 o výměře 66 m2,
parc. č. 1286/5 o výměře 73 m2 a parc.
č.1286/9 o výměře 495 m2 za cenu
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50,- Kč za 1 m2. Zastupitelstvo obce
schválilo znění smlouvy o poskytnutí
dotace z Jihomoravského kraje na dotaci Úroky z úvěrů k obnově občanské
vybavenosti ve výši 150.000,- Kč. Dále

bylo schváleno celoroční hospodaření
obce a závěrečný účet obce za rok 2010
včetně zprávy auditora, výsledek hospodaření obce ve výši 6.998.059,33 Kč,
účetní směrnice, výsledek hospoda-

ření Základní a mateřské školy Božice ve výši 29.945, 01 Kč. Usnesení ze
zasedání ZO naleznete v elektronické
podobě na webových stránkách obce
www.bozice.cz

Je nutné zvyšovat cenu za odpady?
Karel Hala, starosta

V poslední době se v médiích objevily názory, že bude v brzké době nutno zvyšovat cenu za odpady pro občany. Zatím je cena regulována a je dána
maximální částkou 500 Kč za osobu
a rok. Je na jednotlivé obci, zda vybírá měně, ale musí dodržet stanovený
limit. U nás se platí 40 Kč za měsíc, to
je 480 Kč za rok u občana trvale žijícího v obci a 480 Kč ročně u staveb, které
nejsou trvale obydleny. Vláda uvažuje,
že limit 500 Kč uvolní a tak by se zřejmě ve většině obcí zdražovalo.
Pravdou je, že většina obcí na odpady doplácí různé částky a ani Božice
nejsou výjimkou.
Někteří občané se domnívají, že
platí jen za odvoz popelnice se směsným komunálním odpadem, ale patří sem i sběr nebezpečného odpadu,
který se provádí dvakrát ročně, velkoobjemový odpad a také odvoz tříděného odpadu (plasty,sklo a papír).
Za odpady má povinnost platit každý občan s trvalým pobytem v dané
obci, což činí určité problémy, neboť
občané si z různých důvodů nechávají
trvalý pobyt v místě bývalého bydliště,

odpad však tvoří jinde.
V Božicích bylo v roce 2010 vybráno za odpady od občanů 658 000 Kč,
celkové náklady na odvoz všech
odpadů činily 867 000 Kč. Rozdíl,
tj. 209 000 Kč, je částka, kterou doplácela obec. V případě, že by ji celou
přenesla na občany, cena za odpad
by vzrostla o více než 30 %. Částečný podíl na rozdílu ve výběru mají
občané, kteří za odpad neplatí, kdy se
dlužná částka v průběhu několika let
dostala až na 90 000 Kč. Podle obecně
závazné vyhlášky č.2/2010 lze těmto
občanům zvýšit poplatky až trojnásobně. S těmito občany bude zahájeno
řízení, které může vyústit až k neoblíbeným exekucím. Nelze však stále
spoléhat na občany, kteří poctivě platí,
a jiným se do toho z různých důvodů
nechce. Dost podstatná část tohoto
rozdílu připadá také na domácnosti,
kterým nestačí jedna popelnice. Za
odvoz jedné malé popelnice platí obec
asi 50 Kč. Jako příklad uvedu vzorovou domácnost o čtyřech platících
obyvatelích, která pravidelně vyprodukuje jednu popelnici za čtrnáct dnů.

Náklady na její vývoz jsou asi 1200 Kč
za rok a rodina na poplatcích odvede
1920 Kč. Rozdíl asi 720 Kč s přehledem pokryje odvoz nebezpečného,
tříděného i velkoobjemového odpadu.
Jiná stejně velká domácnost má pravidelně na svoz dvě popelnice, tj. náklady jen na svoz směsného odpadu jsou
2400 Kč, a na tuto domácnost musí
doplácet obec. Je tak jen na nás, zda
budeme více třídit a snažit se do popelnice dávat jen to, co tam patří. Nerad
bych tímto dával návod některým
lidem, kteří do popelnice téměř nic
nedávají a většinu odpadu spálí, což
je ještě horší varianta než dvě popelnice. Rozhodně však není důvod, aby
lidé do popelnic dávali trávu, klestí
a jiné organické odpady. Myslím si,
že většina majitelů rodinných domků
má možnost udělat si kompost a část
odpadu organického původu zde zlikvidovat.
Nezbývá nám, než si přát co nejvíce platících a třídících občanů, kteří si
uvědomí, že svým přístupem k odpadům rozhodují o dalším zdražování či
nezdražování této služby.

Kanalizace Božice II. etapa – informace
Jiří Čada, místostarosta

Dne 6. 6. 2011 bylo zahájeno
výběrové řízení na dodavatele stavby Kanalizace Božice – II. etapa zveřejněním v Informačním systému
o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem 60060934. Předpokládaný časový harmonogram soutěže na
dodavatele stavby:
Do výběrového řízení se přihlásilo 27 firem, tyto firmy musí prokázat, zda mají kvalifikaci pro výstavbu
kanalizace. Z firem, které splní kvalifikační požadavky, bude vylosováno
10 uchazečů, kteří předloží cenovou
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Jednání komise pro posouzení kvalifikace

27. 6. 2011

Lhůta pro podání nabídky

7. 9. 2011

Hodnocení nabídek komisí

15. 9. 2011

Uzavření smlouvy (pokud nebudou námitky)
Realizace stavby
nabídku.
Před vlastním zahájením stavby
musí být podepsána mezi investorem
stavby a poskytovatelem dotace Smlouva o poskytnutí podpory a bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace –
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22. 10. 2011
od 1. 11. 2011 – 31. 10. 2013

předpokládaný termín konec září 2011.
Obec Božice musí zajistit financování
z vlastních zdrojů – úvěr. Pokud bude
vysoutěžená cena dle původního rozpočtu, bude příspěvek obce Božice ve
výši cca 21 mil. Kč.
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Školní rok 2010/2011 v číslech
Mgr. Jan Peterka, ředitel ZŠ

Na konci školního roku zpracovává každá základní škola podle Zákona
č.561/2004 Sb. a Vyhlášky č.15/2004

Sb. ve znění pozdějších předpisů tzv.
výroční zprávu o činnosti za školní rok. Kompletní výroční zpráva za

1) Počty a pohyb žáků v průběhu školního roku :
k 30.9.2010
208
během roku přišlo
5
odešli
3
k 30.6.2011
210
z 9.třídy vychází
23
z 5.třídy odchází
1
do první třídy nastoupí
19
z jiných škol přestoupí
3
předpokládaný počet k 1.9.2011
208
2) Umístění žáků ZŠ Božice v okresních kolech soutěží :
- matematická soutěž Pythagoriáda-okresní kolo : Michaela Kročilová (6.místo), Adéla Koledová (7.místo), Renata
Semerádová (8.místo) – každá ve své kategorii
- Nestle Basket Cup Znojmo – 2.místo (Michaela Kročilová, Martina Švédová, Lucie Skřivánková, Eva Čapková,
Aneta Krajčová, Hana Hanzlíková, Jana Dubjáková)
- okresní přebor v lehké atletice – hod míčkem – Petr
Tóth (3.místo)
skok daleký – Petr Tóth (1.místo)
běh na 800 metrů – Kamil Hanzal (3.místo)
skok vysoký – Roman Šob (1.místo)
vrh koulí – Martin Chrenovský (2.místo)
- fotbalový turnaj žáků 4. a 5.tříd – 5.místo
3) umístění vycházejících žáků na střední školy ve školním roce 20110/2011:
počet vycházejících žáků uchazečů o střední školy celkem
23
umístěných po prvním kole přijímacího řízení
18
na odvolání po prvním kole
1
umístěných po druhém kole přijímacího řízení
4
na maturitní obory studia přijato
15
na učební obory bez maturity
8
na uměleckou školu z 5.třídy přijat
1
Přehled oborů, na které žáci byli přijati :
přírodovědné lyceum
3 žáci
zdravotnický asistent
3
pedagogické lyceum
2
informační technologie
1
elektrotechnika
2
hotelnictví
1
ekonomické lyceum
1
kosmetické služby
2
kominík
1
řezník
1
tesař
1
prodavač
1
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školní rok bude zveřejněna až po
prázdninách, ale už dnes jsou k dispozici fakta, která se měnit nebudou.

cukrář
2
kadeřník
1
kuchař-číšník
1
Zajímavostí letošního přijímacího řízení je přijetí 11
žáků naší školy s jednou a více trojkami z hlavních předmětů na vysvědčení ve sledovaném období, čtyř žáků
s jednou nebo více čtyřkami z hlavních předmětů, ale je
možné to chápat jako jisté vysvětlení neúspěšnosti letošních a určitě i budoucích studentů čtvrtých ročníků středních škol u maturitní zkoušky. Další neobvyklostí je i přijetí žáka základní školy dokonce se třemi nedostatečnými
na konci školní docházky.
4) Studijní výsledky žáků ZŠ Božice k 30.6.2011 :
prospěl s vyznamenáním
107
prospě
90
neprospěl nejvýše ze dvou předmětů
s možností opravné zk.
9
neprospěl z více než dvou předmětů
2
neklasifikován pro nesplnění výstupů
4
pochvala
47
napomenutí třídního učitele
13
důtka třídního učitele
6
důtka ředitele školy
10
druhý stupeň z chování
2
třetí stupeň z chování
1
5) Projekty :
- recyklohraní (zisk 2 366 bodů za školní rok)
- „EU peníze školám“ (přínos 1 200 000,-Kč na zlepšení
podmínek pro výuku)
- „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Božice“
(zateplení školní budovy s náklady 6 932 943,-Kč)
6) V novém školním roce
očekáváme 208 žáků, nejen ze spádových vesnic.
Ve třetí třídě si rodiče žáků vybrali jako první cizí jazyk
anglický.
Volitelné předměty :
VII.třída: německý jazyk, cvičení z matematiky
x informatika, cvičení z českého jazyka, cv M
VIII.třída: německý jazyk, informatika x cvičení z Čj,
cvičení z M, informatika, praktikum z přírodovědných
předmětů
IX.třída : anglický jazyk, cvičení z matematiky x cvičení z matematiky, cvičení z Čj, praktikum z přírodovědných předmětů
V období od 1.7.2011 do 31.8.2011 si budou žáci naší
školy užívat volna a opět nastoupí k novému školnímu
roku ve čtvrtek 1.9.2011 v obvyklou dobu, v 7:30 hodin.
Přejeme všem krásné prázdniny.
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Paní učitelka Černošková oslavila 95. narozeniny
Karel Hala

Dne 24. 6. 2011 se významného
životního jubilea ve zdraví dožila
bývalá dlouholetá učitelka naší
základní školy paní Josefa Černošková. Přestože se životní jubileum
u dam většinou nesděluje, myslím, že
si mohu dovolit napsat rok jejího narození, a to 1916.
Protože jsem patřil k jednomu
z mnoha žáků, které paní Černošková
učila, rozhodl jsem se, že za ní osobně zajedu do Znojma a popřeji jí jménem celé obce Božice hodně zdraví
a štěstí k jejímu jubileu. Musím říci,
že mě překvapila svojí vitalitou, stále
ještě dobrou pamětí a tak jsme společně zavzpomínali na léta, která strávila
v Božicích. V současné době jsou její
největší radostí děti, vnoučata a pravnoučata. Pokud jí to zdraví dovolí,
stále ještě dojíždí na svou zahrádku,

kde se věnuje zahradničení. Na závěr
se rozloučila slovy “pozdravuj v Boži-

cích, kde jsem prožila krásných třicet
let života“.

Výjezdní porada knihovníků
Marie Balážová

V pondělí 30. května 2011 měli
knihovníci ze Znojemska příležitost
se již potřetí zúčastnit výjezdní porady do knihoven i v jiném regionu
Jihomoravského kraje. Porady se
zúčastnily i pracovnice naší knihovny. Tentokrát jsme vyjeli nasbírat
a vyměnit zkušenosti na Hodonínsko.
Navštívili jsme Městskou knihovnu
Hodonín a Obecní knihovnu Ratíškovice. Na zpáteční cestě jsme zastavili v Místní knihovně Vedrovice.
Získali jsme spoustu informací, které
jistě využijeme v naší knihovně. Velké díky všem, kteří se na uskutečnění
příjemně stráveného dne podíleli.

Dětský den
Jana Pavlíková-ved.učitelka II.MŠ

Uplynul další rok a byl tu 1.červen - Den dětí.Letos naše oslava se
uskutečnila v neděli 5.června, a to
ve zcela novém pojetí. Ve spolupráci s obecním úřadem a místními
organizacemi,jsme jej uspořádali
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v areálu fotbalového hřiště.
I když ze začátku si s námi hrálo počasí,přece jenom nás sluníčko
vyslyšelo a nádherně všem svítilo po
celé odpoledne.
Pro děti byl připravený zajíma-
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vý a poutavý program,kde si mohly vyzkoušet svoje znalosti,ale také
šikovnost a sportovního ducha. Za
každou splněnou disciplínu získaly
sladkou odměnu.
Odpočinek a zpestření jim zajisti-
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ly kozičky, poník a skvělé vystoupení
mažoretek. Své umění jim předvedli
i hasiči a osádka policie.
Myslím,že děti prožily příjemné odpoledne plné soutěží a zábavy
a že si domů odnesly nejen balíček
sladkostí nebo vylosované výhry, ale
pořádný balík dojmů a zážitků.
Za to, že jsem viděla rozzářené
oči dětí a spokojený úsměv na tváři,

za to patří velký dík všem,kteří se na
přípravě a organizaci DD podíleli,
za jejich ochotu a čas . Poděkování
patří i všem sponzorům,kteří přispěli finančními častkami. Vítěžek ve
výši 8.200,-Kč je věnován naší II.MŠ
a bude z něj nakoupeno vybavení do
MŠ - kuchyňka a dětská sedací souprava.
Sponzoři: manželé Bernardo-

vi, členský výbor Jednota, hasiči,
myslivecké sdružení, volejbalisté,
p. Kudlička Jan, Honební společenství, fotbalisté, p. Fiala Petr, Vilém
Zdeněk ml., p. Zapletal. Poděkování
paní Koledové za koutek s kozičkama
a Lence Urbánkové za projížďku na
poníkovi,rodičům a všem organizátorům.

Družstvo božických vinařů - Košt 2011
Jan Kašpárek

O velikonoční neděli 24.4.2011 se
v sále Kulturního domu v Božicích
uskutečnil v pořadí 10.Božický košt
vín.
Toto malé jubileum následovalo
po velmi nepříznivém vinařském ročníku 2010,který se projevil na nízké
úrodě hroznů.
Počet vzorků vín hodnocených
v řízené degustaci byl nižší než
v uplynulých ročnících ale i přesto
bylo možné ochutnat zajímavé vzorky
s pikantní kyselinkou nebo zbytkovým přírodním cukrem. K příjemné
atmosféře přispěla cimbálová muzika
Sylván z Brna.
Hlavní cenu - Šampiona výstavy
získal Sauvignon 2010 Výběr z hroznů vinaře Mir.Vechety z Konice;
Cenou starosty Obce Božice bylo
oceněno Veltlínské zelené 2009 vinaře Zdeňka Čurdy mladšího z Božic.
Nejlépe hodnocené červené víno
byl Cabernet Sauvignon 2009 vinaře
Antonína Rusa z Hrušovan n/Jevišovkou
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Na závěr chci poděkovat vystavovatelům za poskytnuté vzorky
vín s přáním abychom se s nimi
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a s Vámi návštěvníky setkali i na příštím Božickém koštu.
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Uctění památky obětí komunistického režimu
Mgr. Ladislav Nevrkla

Letos poprvé jsme si v Božicích
připomněli 27. červen, den památky
obětí komunistického režimu.
Je to asi jenom shoda okolností, že
se k tomuto datu váže uctění památky konkrétních božických obětí. Právě před 60 lety byly vyneseny tvrdé
tresty v procesu s božickou skupinou
organizace Světlana známé pod označením Švarc a spol. K loni instalované
pamětní desce u památníku Vítězství u kostela položili zástupci obce
a občanů kytici v neděli dopoledne
26.6.2011.
Vedle zastřeleného Antonína Daňka (15.5.1949) bylo po téměř dvouleté

vazbě v následném procesu obžalováno 16 božických, borotických, lechovických a nivnických občanů. Proces
18.-21.6.1951 – stejně jako obdobné

politické procesy v letech 1949–1954
– byl pečlivě zinscenovaný, výpovědi
obžalovaných vynucené a tresty určené předem. Tichou vzpomínkou si
připomínáme tyto občany: Antonín
Švarc (25 let), Josef Kudlička (20 let),
Antonín Nevídal (18 let), Karel Diviš
(16 let), František Smetana (10 let),
Rudolf Král (10 let), Josef Čermák
(10 let), František Plaček (10 let),
Josef Neděla (7 let), Ladislav Smrček
(6 let), Valentin Jeřábek (6 let), Vlastislav Bazal (6 let), Bohumír Paděra
(3 roky), Svatopluk Župka (3 roky),
Marie Slezáková (2 roky) a Josef
Hanuš (15 měsíců).

Němečtí krajané v Božicích
Mgr. Ladislav Nevrkla

Každoroční pravidelné setkání
bývalých božických a křídlovických
občanů německé národnosti se uskutečnilo v sobotu 30.4.2011. Po bohoslužbě v našem kostele sv. Petra a Pavla
se němečtí rodáci přesunuli na hřbitov, kde probíhala druhá oficiální část
jejich setkání. Hlavní organizátor akce
pan Schwarzendorfer, kterého (i s jeho
manželkou) zná od vidění řada božických občanů, poděkoval za vstřícnost,
s níž se od dob bývalého starosty obce

Ing. Zdeňka Čurdy u nás setkávají. Současný božický starosta Karel Hala
připojil přesvědčení, že nevidí žádný
problém, aby partnerství našich bývalých občanů a obce Božice i nadále pokračovalo v přátelském duchu
předcházejících let. S velmi příznivým
ohlasem se setkala instalace částí bývalého pomníku padlých v 1. světové
válce (1914 – 1918), které byly nedávno v Božicích objeveny a převezeny na
náš hřbitov. Jsme přesvědčeni, že by na
tomto pietním místě měly po restauraci
a celkové úpravě zůstat, neboť původní
místo před prelátovou vilou již dávno
ztratilo svoji původní hodnotu centra
obce. A jak sami krajané přiznávají, na
hřbitov zajíždějí pravidelně k pamětní
desce svých zemřelých předků a hrobu

preláta Maxe Mayera. Krajané rovněž
předali zástupcům naší obce fotoalbum
z předcházejících setkání. Určitě stojí
za pozornost, že do středu alba umístili tabuli se současným názvem naší
obce „BOŽICE“. Různých zajímavých
momentů pak v albu najdeme povícero. V neoficiální části své návštěvy se
rodáci rozjeli po naší obci, aby se podívali po známých místech, ale taky aby
viděli, jak se mění dnešní Božice.

Vesnice roku 2011
Ing. Jarmila Hudcová

I když vítězem krajského kola soutěže „Vesnice roku 2011“ v Jihomoravském kraji se nestala obec v okrese Znojmo a Zlatou stuhu letos získala vesnice
Vavřinec v okrese Blansko, přesto se
mohou radovat některé obce v našem
okrese. Je mezi nimi i naše vesnice.
Obec Božice získala „Mimořádné
ocenění za obnovení provozu kina“.
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Uznání patří hlavně Ivanu Hudcovi
mladšímu, který touto „starostí o kino“
prostě žije a Václavu Suchánkovi, který
mu usilovně pomáhá.
Další oceněnou vesnicí v okrese
Znojmo jsou Hnanice, které získaly
„Zelenou stuhu“. „Mimořádné ocenění“ dostaly i Horní Dunajovice a Výrovice.

Noviny Niva
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Otvírání Hraběcí studánky potřetí
Mgr. Ladislav Nevrkla

Jak přirozeně vzniká pěkná tradice? Kdo byl v sobotu dopoledne 7.5.2011 u naší známé studánky, jež před
několika lety dostala název Hraběcí studánka, zažil to na
vlastní oči i duši.
Obec Šanov se této
zajímavé památky ujala poměrně nedávno
a 8.5.2009 se poprvé
uskutečnilo slavnostní „otvírání studánky“.
Loňskému
ročníku
nepřálo počasí, zato
se šanovskému starostovi Petru Škarkovi podařilo získat
zastupitelstvo i Ministerstvo kultury pro opravu studánky
a celkovou revitalizaci romantického prostředí na hranici s Přírodní rezervací Karlov, kousek za hrází rybníka
Prostřední Karlov. Pod odborným dohledem restaurátora
Františka Pavúčka z Nejdku byl odstraněn havarijní stav
pískovcových bloků, chybějící bloky byly nahrazeny novými a upraveno bylo celé okolí. Náklady na rekonstrukci si
vyžádaly částku 420 000 Kč, z čehož část nákladů pokryla
dotace z MK ČR ve výši 242 000 Kč. Rekonstrukce probíhala od září do listopadu roku 2010.
A tak jsme se v roce 2011 sešli ve zbrusu „novém“
areálu. Letošní 3. ročník otvírání studánky se bezpochyby vydařil. Kulturní program, v němž nechyběl Klíčník
a Strážce studánky, Královnička, Vodopanenky a nově
se objevil Posel dobrých zpráv Zuzana Škarková, která
dohlížela na rozdávání výborného informačního materiálu zvaného Lesní noviny (text připravila Marie Maderová) a pěvecký sbor ZŠ Šanov, významně obohatilo kvalitní
vystoupení Smíšeného pěveckého sboru Božice pod taktovkou sbormistra Jana Svobody. Mezi účastníky byl jak

starosta pořádajícího Šanova Petr Škarek, tak i náš starosta Karel Hala. I nás účastníků z Božic během akce postupně přibývalo. Věřím, že se tato akce od příštího ročníku
stane ještě více „božickou“ v tom dobrém slova smyslu:
Kdo jsme tam byli, zjistili jsme, že se s šanovskými sousedy zase tak moc neznáme. Obě obce patří přitom počtem
obyvatel k největším v Hrušovanském mikroregionu a lze
si jen přát, aby naše kontakty a přátelství byly výraznější, rozmanitější a častější. Obojí máme v tomto směru co
nabídnout.
Příjemným překvapením byly keramické mušle z Emína, z nichž jsme ochutnali čerstvou pramenitou vodu ze
studánky a které jsme si odnesli jako pěkný suvenýr. Kdo
chtěl, vyzkoušel lezeckou stěnu, opekl si špekáček a milovníci cyklistiky využili připraveného programu k cyklovýletu po nové Muchově cyklostezce, nesoucí jméno
celosvětově uznávaného českého malíře Alfonse Muchy.
Prostě krásný neformální den strávený v nádherné přírodě lužních lesů šanovského a božického okolí.

Výstava mysliveckých trofejí
Mgr. Ladislav Nevrkla

Jednou z nepřehlédnutelných
novinek letošních božických hodů
byla výstava trofejí, kterou pro veřejnost připravilo Myslivecké sdružení
Božice - Borotice Drop. Sobotní
i nedělní odpoledne tak kromě sportu, zábavy, vína i jiného občerstvení
doplnila též zajímavá výstava v klubovně na hřišti.
Výborným průvodcem výstavou
byl Jan Kašpárek st. Se znalostí věci,
osobním zaujetím a velmi poutavě
a zajímavě nám přiblížil jeden každý kousek. Jeho historky o tom, kdy,
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kde, co a jak nám vystavené exponáty
doslova oživily. Zcela nenuceně opravil i naše civilní výroky, a tak už víme,
že tam nevidíme žádné oči nebo uši,
ale pěkně světla (která zhasla) nebo
slechy. Upozornil návštěvníky na
přírodní anomálie, díky nimž byl
konkrétní kus buď určený k odstřelu,
nebo kvůli kterým sám přišel o život.
Dozvěděli jsme se, kdo (nebo co?)
je vidlák, jak se pozná šesterák nebo
nepravidelný desaterák, že stáří určujeme podle chrupu nebo podle vrubů
na rozích (u muflona). K vidění bylo
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hodně rarit, třeba z pučnice vyrůstající třetí paroží či různé nepravidelnosti u paroží. Slyšeli jsme, jak nesnadné bylo získat povolení k preparaci
a vycpání uhynulého dropa (objeven byl mrtvý pod dráty elektrického
vedení na Dropím poli).
Samozřejmě, že mezi vystavenými trofejemi a vycpaninami nemohly
chybět ani nejvzácnější a nejvýznamnější symboly božických a borotických myslivců: drop velký, liška
obecná (pravidelná součást výzdoby
tradičních oblíbených mysliveckých
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plesů) a jelení parohy, pod nimiž se
nechávají myslivci i návštěvníci na
památku fotit. Zaujaly různé typy srnčího paroží, ale taky pětiletá mufloní
ozdoba, která by velmi brzy přivodila smrt svému nositeli. Mě osobně
zaujal i „královák“ – bažant královský proslulý tím, že jeho ocasní péra
tvoří dvě třetiny celkové délky ptáka,
a taky pohledná a dnes již poměrně
vzácná straka obecná (byť na Božicku
máme několik míst, kde se ještě běžně vyskytuje).
Janu Kašpárkovi vypomohli i další
myslivci, např. Ivan Zedníček, Miroslav Hrdlička, Jan Kučera, Jaroslav
Škrabal a další…

De Melodica v Noci kostelů
Mgr. Ladislav Nevrkla

Již potřetí se poslední májový páteční podvečer a večer otevřely vstupní
brány našich církevních památek, aby
přijaly návštěvníky na netradiční akci
nazvanou Noc kostelů.
Mezi otevřenými jihomoravskými
chrámy, kostely a kaplemi, kterých
bylo letos již více než 110, přivítal malé
i velké, věřící i laiky i kostel sv. Michaela v nedalekých Dyjákovicích. Otec
Pavel, který byl duší zdejší Noci, přivítal mezi účinkujícími i božický pěvecký sbor De Melodica. Pod taktovkou

Mgr. Dagmar Szabóové a s hudebním
doprovodem Mgr. Hany Jakoubkové
přispěly členky našeho sboru k působivé mystické atmosféře, nevšednímu zážitku a duchovnímu obohacení
všech přítomných.
Noc kostelů si již získala své
místo v kalendáři společenských
a duchovních akcí a nás musí těšit, že
i s významným přispěním našich spoluobčanů. A potěšitelné je, že návštěvníky tentokrát neodradilo ani nepříznivé deštivé počasí. Stálo to za to.

Základní umělecká škola v tomto školním roce – bilance
Hana a Jan Svobodovi, učitelé ZUŠ v Božicích

V úvodu našeho bilancování si
dovolíme připomenout veřejnosti
podstatnou náležitost naší činnosti,
a to tu, že škola našeho typu ze zákona
poskytuje vzdělání, stejně jako podle
stejného zákona činí školy základní.
Nejsme zařízením volnočasových
aktivit, nejsme zájmovým kroužkem.
Za toto vzdělání se ze zákona platí, je
pro rodiče finančně náročnější, pro
děti náročnější časově, protože v rámci jednoho školného mají výuku ve
třech povinných předmětech, s dotací
45 minut na každý. Je to individuální
výuka nástroje, potom hodina hudební teorie a následuje hra komorní.
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Kromě této naší péče o žáka ve škole
je nutné, aby rodiče věnovali trochu
času i kontrole domácí přípravy, naši
žáci by měli cvičit zadanou látku alespoň 20 minut denně. Na rozdíl od
zájmové činnosti, kde se předpokládá, že se dítě nějak zabaví, u nás vzniká povinnost dobrovolně pracovat na
svém sebevzdělávání, sebezdokonalování. Ze žádného žáka, pokud nebude
chtít on sám, nejsme schopni vychovat dobrého muzikanta. Ve škole
typu ZUŠ nejde uplatnit ani jedna ze
zcestných pedagogických metod, které tvrdí, že dítě nemá dostávat domácí úkoly a rodič, který by požadoval
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zázraky bez vlastního přičinění dítěte, bude odcházet zklamán. Také bychom chtěli apelovat na rodiče, aby
trvali na tom, že se dokončí započatý
cyklus vzdělání, z autoškoly se také
neodchází dřív, dokud nedostanete řidičský průkaz a žádný fotbalista
se neprosadil bez tvrdého trénování
s kvalifikovaným trenérem.
První velkou příležitostí představit se veřejnosti, byly Vánoce, žáci
absolvovali řadu vystoupení doma
v Božicích i okolí, vrcholem byla
cesta do Pardubic ,společně s Pěveckým sdružením Vítězslav Novák, kde
naše žákyně přednesly na podvečer-
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ním koncertě v Perníkové chaloupce
několik duet a trií.
Následoval koncert jarní: 30.3.
Přelom dubna a května je pak již
tradičně věnován koncertům absolventským. 27.4. a 4.5. se veřejnosti
představily absolventky Klára Jánová,
II. cyklus příčná flétna,
Kristýna Kolaříková, zobcová flétna a flétna příčná, v obou nástrojích
I. cyklus, Dominika Macháčová I.cyklus zobcová flétna a Aneta
Komínková I.cyklus zobcové flétny
a klavír. Hostem koncertu byl i ředitel kmenové školy ze Znojma pan
Tomáš Pšenička, který kladně zhodnotil výkony absolventek i práci jejich
učitelů a předal děvčatům věcný dar
Sdružení rodičů – poukázku na
nákup knih.
V červnu proběhnou dvě důležité
akce: 7. a 8. se uskuteční závěrečné
zkoušky, zkušební komise budou jako
každý rok tvořit učitelé ze Znojma.
Poslední událostí pak bude závěrečný

koncert, který se bude konat v sálku
ZUŠ dne 15.6. v 17.00 hod.
Rodičům našich žáků děkujeme
za jejich zájem o naší školu a všechny
ostatní, zejména pak rodiče budou-

cích prvňáčku a předškoláků zveme
k nám do ZUŠ. Nebojte se hudebních
nástrojů, zkuste začít a pak uvidíte, že
se Vám péče o vzdělání Vašich dětí
bohatě vyplatí.

Poděkování
Děkujeme našemu panu řediteli Domova důchodců Božice ing. Leisserovi , že nám obyvatelům domova
umožní malé zájezdy. Děkujeme všem sestřičkám, že pro nás vymýšlí všelijaké hry, plesy, opékání párků
u táboráku a procházky na zmrzlinu. Naše poděkování patří naším kuchařkám za chutná jídla a buchty.
A taky nezapomeneme na naše uklízečky, že náš domov září čistotou a pradlenky za voňavé prádlo.
Za všechny obyvatelé domova obyvatelky 1. patra pokoje č. 5.

Koupel znovuzrození a obnovení Duchem svatým
Ing. Rudolf Žilík

Nynější církevní rok je rokem, ve
kterém církev výrazněji hledí na jednu
ze svátostí, kterou ji odkázal její zakladatel a sice na svátost křtu. Tato svátost
je udělována vždy , můžeme říci na
začátku něčeho nového, a to nového
života – křest malého dítěte nebo křest
dospělého, starého či umírajícího člověka je v tomto smyslu stejný: Písmo
svaté ho vnímá: „v odložení starého
a špatného způsobu života a oblečení
se v člověka nového tj. obrácení, očištění a nastoupení nového lepšího (svatějšího) způsobu života.
Svátost křtu patří mezi tzv. inici-
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ační svátosti, což jsou svátosti, které
se udělují každému člověku pouze
jedenkrát za život, mají nesmazatelný
charakter a jsou to svátosti uvádějící do křesťanského života – k životu
s Kristem, v církvi, k životě ve svobodě Božího dítěte ad. O svatém křtu
by se toho dalo povědět hodně, ale
povězme si jen to základní, podstatné
a důležité. Kde se křest vzal? Ustanovil ho sám Pán Ježíš Kristus během
svého fyzického působení na Zemi.
Sám učedníkům přikázal, než se odebral k Bohu Otci do nebeské slávy:
„…, získávejte za učedníky všechny
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národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna
i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.“
(Mt 28,19n). Jak Křtitel sice už před
Pánem Ježíšem také křtil, ale to byl
pouze křest vodou. Kdežto Ježíš křtí
Duchem svatým.
Co křest člověku přináší a proč (se
nechat) křtít? Křest je vstupní brannou k životu v Duchu a branou která
otevírá bránu k ostatním svátostem
(biřmování, sv. oltářní, ad.). Je také
nezbytný proto, aby se člověk dostal
do nebe. Křest dále odpouští prvotní
vinu a všechny osobní hříchy (člověk
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je po křtu skutečně rajsky čistý), stává
se adoptivním Božím Synem v Kristu, naroubovaným údem Kristovým
(také církve), chrámem Ducha svatého a stává se také účastným na Kristově kněžství (má možnost se podílet
také na spáse druhých lidí). Ještě velmi hrubě: Bůh na každého pokřtěného hledí už trochu jinak, v jiné míře
a jiného druhu jsou pokřtěné duši
nabízeny milosti atd. Také každou
svou duši zcela jinak má možnost
chránit od zla, kletby, hříchu, i věčné
smrti apod. Na druhou stranu také
od pokřtěného Bůh čeká aktivní rozvíjení duchovního života, modlitbu,
konáním dobra, život podle Božího
Zákona, účast na kultech Jemu, dalších svátostech, atd.
Je křest nezbytný pro vstup do
nebe? Je. Říká to pán Ježíš sám
a potvrzují to také na mnoha místech
písma evangelisté a apoštolové. Spaseni mohou však být už i katechumeni, tj. ti, kteří se na křest připravují.
Katechismus katolické církve také
připouští ještě spásu těch lidí, kteří
sice církev neznají (nejsou jejími členy), ale upřímně hledají Boha a snaží
se plnit jeho vůli (tím se mohou mínit
např. misijní území, tj. území bez nábož. života). Co se týká např. zesnulých novorozeňat, tak ty jsou dopo-

ručovány Božímu milosrdenství. Za
ně církev také ve svých modlitbách
prosí.
Kdo může křtít? Řádně a platně
může udělit křest
platně
vysvěcený biskup, kněz či
jáhen. V mimořádných případech při
akutním nebezpečí smrti může křtít
každý
pokřtěný
katolický křesťan. Je
však třeba dodržet
2 zásady: musí mít
úmysl toho kterého
človíčka pokřtít tak
jako to činí církev
a musí mít k dispozici trochu čisté přírodní vody (minerálky, vodu z potůčku, atd.). Při lití pak
musí říci: „Já tě křtím ve Jménu Otce
i Syna i Ducha svatého. Amen.“
I takto jednoduše se dají člověku
zprostředkovat toužebné milosti.
Vše co církev má, dostala od svého Pána darem. A nutno přiznat, že
my také všechno máme k dispozici od
Pána Boha darem (z hmotných dober:
zemi, oheň, vodu, vzduch, flóru, faunu, atd). Vždyť zkonstruoval někdo
z lidí zeminu, vodu, jabloň, lilii či psa?

I z pohledu duchovních dober, nemáme nic, co bychom nebyli byli od Něj
prve dostali. Když se nad tím hluboce zamyslíme, v pravdě tomu nutně
musíme přitakat.
Na křest jako na
dar pohlíží krásně
sv. Řehoř Naziánský. Přitakáte také
jemu? „Křest je nejkrásnějším a nejvelkolepějším z Božích
darů ... . Nazýváme
ho darem, milostí,
pomazáním, osvícením, šatem nesmrtelnosti,
koupelí
znovuzrození, pečetí
a vším, co je nejcennější. Dar, protože
je dán těm, kteří nic
nepřinášejí; milost, protože je udělován i vinníkům; křest, protože hřích
je pohřben do vody; pomazání, protože je svatý a královský (takoví jsou
ti, kdo jsou pomazáni); osvícení, protože je oslnivým světlem; šat, protože
zakrývá naši hanbu; koupel, protože
nás omývá; pečeť, protože nás chrání
a je znamením Boží svrchovanosti.“
Texty: z Katechismu katolické církve, obr. nakreslila pí. I. Schwarzová
r. 1996

Dlažba pod pergolami
Mgr. Ladislav Nevrkla

Během soboty a neděle 16. a 17.dubna 2011 se pracovalo na pokládání nové zámkové dlažby v kulturním stánku pod pergolami v pravém zákoutí našeho hřiště. Sluší se
určitě poděkovat těm, kteří se aktivně zapojili do odborných i pomocných prací. Josef Romaniuk, Svaťa Nevěčný, Laďa Papež (DD) a taky organizátoři akce z řad fotbalových funkcionářů: Jan Kudlička a Ivan Marek. Ruku
k dílu během obou dnů přiložil i starosta obce Karel Hala.
V sobotu se do prací po celý den zapojili Patrik a Robin
Šotkovští, Marian Vávra, Marek Zifčák a přispěl i Michal
Himal. V neděli pak výrazně pomohli Luboš Bětík, Tonda
Beneš a Jaroslav Chodil. Dokončovací práce pokračovali
i v následujících dnech. První zatěžkávací zkouškou prošla nová dlažba na „čarodějnice“, další během dětského
dne a skutečná kvalita celé nově upravené plochy se ukázala o tradičních božických hodech 25.a 26.6.2011. Dlažbu poskytla Obec Božice, práce jsou dobrovolné v režii
fotbalistů a jejich spolupracovníků, popř. s pomocí naše-
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ho OÚ, neboť se jedná o obecní majetek. Po dokončení
získáme skutečně nádherné „kulturní zákoutí“!
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Fotbal: Udrželi jsme se v okresním přeboru
Mgr. Ladislav Nevrkla

K poslednímu zápasu sezóny
2010/2011 jsme v okresním přeboru zajížděli v neděli dopoledne do
Dobšic. Jeli jsme v klidu, i při případné rovnosti bodů bychom na tom na
skóre byli výrazně lépe než předposlední Hostěradice. „B“tým se s letošním rozloučil výrazným vítězstvím
nad Velkým Karlovem.
OP: Dobšice B – Božice A 2:4 (1:0)
Bez zraněných Michala Topolčana a Patrika Šotkovského a několika
dalších hráčů jsme to neměli jednoduché, ale nakonec jsme zápas úspěšně zvládli. Rozehrálo se celé mužstvo,
zvláště zkušení hráči David Švejdík,
Honza Kudlička, Petr Horký a Jaromír Jandásek. Od 23. minuty jsme
sice prohrávali 1:0, ale ve 2. půli jsme
si vytvořili řadu příležitostí a nakonec jsme zápas během jedné minuty

otočili a dalšími brankami dotáhli do
výrazného vítězství.
V 72. minutě vyrovnal hlavou
David Švejdík po rohovém kopu Petra
Horkého a vzápětí Jaromír Jandásek
dorazil do branky centr opět od Petra
Horkého. V 78. minutě zvýšil Marian
Vávra na 1:3 a náš účet uzavřel v 81.
minutě Jaromír Jandásek na 1:4. Pak
už naše koncentrace trošku povolila
a v 88. minutě domácí po útoku do
naší otevřené obrany snížili na konečných 2:4. Byli jsme s herním nasazením i předvedeným výkonem našich
hráčů spokojeni. Díky třem bodům
jsme i potvrdili letošní 12. místo
v tabulce. Nový ročník 2011/2012 se
losoval 1.7.2011. Začínáme 14.8.2011
v Mor. Krumlově s tamějším „béčkem“.
Branky: Jaromír Jandásek - 2,
David Švejdík a Marian Vávra

Sestava: Ivo Urban – Svaťa Nevěčný, David Švejdík, Jiří Kubíček, Aleš
Žák – Jaromír Jandásek, Jan Kudlička,
Josef Šprencl (kapitán), Petr Horký –
Michal Tapšík (Tomáš Rauš), Marian
Vávra. Trenér Jan Kudlička st., vedoucí mužstva Karel Kučera.
Reportáže ze všech zápasů okresního přeboru najdete na www.probozice.blogspot.com.
IV. C
Božice – Velký Karlov 4:0 (2:0)
Jasné vítězství našich barev zajistili svými brankami Marek Zifčák,
Tomáš Rauš, Evžen Egner a Michal
Himal (náš nejlepší střelec v soutěži).
Více o všech zápasech na http://www.
boziceteam.estranky.cz. Novou sezonu zahajujeme v sobotu 13.8.2011
určitě velmi sledovaným derby Božice B – Břežany B.

4. kolo Znojemské ligy
Jiří Čada

V sobotu 2. července se v soutěžním areálu SDH Božice (bývalá
krosová dráha) konalo 4. kolo Znojemské ligy v požárním sportu. Ke
startu se přihlásilo 14 družstev mužů
a 4 družstva žen. Za SDH Božice soutěžila družstva v obou kategoriích.
Družstvo mužů obsadilo 11. místo (22,24 s), družstvo žen skončilo na
3. místě (21,28 s).
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Výsledky – muži:
1. Jezeřany (18,51)
2. Chvalovice A (19,16)
3. Chvalovice B (20,01)
4. Trstěnice (20,34)
5. Únanov (20,48)
6. Hodonice (20,59)
7. Loděnice (20,70)
8. Mělčany (21,23)
9. Vémyslice (21,29)
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10.Vítonice (21,53)
11.Božice (22,24)
12.Hostěradice (23,02)
13.Výrovice (23,44)
14.Břežany (24,65)
Výsledky – ženy:
1.Vítonice (18,75)
2.Miroslav (20,47)
3.Božice (21,28)
4.Mělčany (N)
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Volejbalový turnaj

Pozvánka na turnaj v kopané

Karel Hala

Druhý ročník ve volejbale smíšených družstev se konal
v sobotu 2. 7. 2011 na umělce za školou. Tohoto turnaje
se zúčastnilo šest týmů a vítězem se stali stejně jako loni
hráči Šanova. Na druhém místě se překvapivě umístili
sportovci reprezentující Dyjákovice a jako třetí skončili
bývalí hráči Božic hrající pod názvem „Senioři Božice“.
Přestože počasí příliš nepřálo a místy silný vítr znemožňoval některé akce, hráči svou bojovností dokazovali, že
volejbal hrají pro radost a společné zážitky.

TJ Sokol Božice vás srdečně zve na
4.ročník fotbalového turnaje
Který se koná 30.7.2011 v Božicích v areálu TJ Sokol.
Zučastní se oddíly:TJ Božice,1.FC Čejkovice,
Tatran Moravíčany a Strabag Beroun,
po skončení turnaje ve 20.00 hod
se uskuteční večerní zábava
hraje skupina Klaxon občerstvení zajištěno!!!
Za oddíl TJ Božice Roman Himal

Exhibiční florbalové utkání
Miroslav Fojtík

Mladí božičtí florbalisté ukončili letošní úspěšnou sezonu, v níž se stali vicemistry (starší) a mistry (mladší) ve Florbalové lize nadějí v sezoně 2010/2011
exhibičním zápasem s týmem mužů. Florbalový večer, kterým se nesla dobrá
florbalová nálada, proběhl v sobotu 18. června 2011 v břežanské hale.
Žáci začali soutěží v zajímavé florbalové disciplíně. Nejlepšími v nájezdech
byli: 1. – 4. třída: Horáček Radek, 5. – 6. třída: Hrbáček Jiří, 7. – 9. třída:
Kreuzwieser Jan
Následovalo vyhlášení a ocenění hráčů za výkon v celé sezoně:
Nejužitečnější hráč týmu Fbc Božice v kategorii „mladší žáci“: Hrbáček Jiří
Nejužitečnější hráč týmu Fbc Božice v kategorii „starší žáci“:
Maruštík Vojtěch
Nejužitečnější hráčka týmu Fbc Božice v kategorii „žáci“: Zedníčková Lucie
Nejužitečnější brankař týmu Fbc Božice v kategorii „žáci“:
Řihák Petr
Nováček týmu Fbc Božice v kategorii „žáci“:
Hlušek Patrik
Po předání cen už bylo vše připraveno k utkání mezi žáky a týmem mužů.
Jak žáci, tak jejich starší spoluhráči nic nepodcenili a na utkání se dostavili
v hojném počtu. V utkání bylo možné vidět mnoho zajímavých akcí a herních
situací. Žáci měli silné divácké zázemí, díky kterému udrželi nasazené tempo

po celý zápas. Po napínavém boji tým
mužů nakonec těsně vyhrál 6:4
Děkuji rodičům, kteří pomohli
s dopravou hráčů a s příspěvkem na
pro nájem haly. Ceny pro hráče byly
hrazeny z příspěvku od rodičovského
sdružení pro sezonu 2010/2011.
Děkuji i všem hráčům z týmu
mužů, že se akce zúčastnili a s mladšími florbalisty si zahráli.
Více informací na http://fbc-bozice.webnode.cz. Všechny fotografie
v plném rozlišení zde http://fbc-bozice.rajce.idnes.cz/Exhibicni_utkani_
18._6._2011

Akce nejen pro děti
Promítání v místním kině ke dni dětí:
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Setkání čarodějnic a čarodějů na hřišti.

Školní akademie

Pasování prvňáčků na čtenáře
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Ohlédnutí za Božickými hody 2011
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Cyklovýlet regionů
Jitka Jirků, Mikroregion Hrušovansko

Mikroregion Hrušovansko pořádá v sobotu 3. září 2011 „Cyklovýlet
regionů“, kterého se zúčastní zástupci
regionů: Hrušovansko, Mikulovsko,
Land um Laa a Rudice. Sraz účastníků je v 9.00 hodin v Hevlíně před
informačním centrem, kde proběhne slavnostní zahájení a společný
start cyklovýletu, který povede po
nově označené cyklotrase Po rovince
(43km), vedoucí územím mikroregi-

Borotice

onu Hrušovansko (Jevišovka, Hrušovany n. J., Pravice, Šanov, Velký
Karlov, Dyjákovice, Hevlín) a bude
protkán tématickými zastávkami (soutok řek Dyje a Jevišovky, zámek Emín,
Sportcentrum Šanov, Krokodýlí farma). Ve Sportcentru Šanov proběhnou
sportovní soutěže regionů v kuželkách,
volejbale, lukostřelbě a stolním tenise.
Cyklovýlet bude ukončen opět v Hevlíně, kde bude připraven malý kulturní

Borotice

Borotice

program. Pro účastníky cyklovýletu je
zajištěno občerstvení po celý den, upomínkové tričko i ceny pro vítěze sportovních soutěží. Akce je spolufinancována Fondem malých projektů jižní
Morava – Dolní Rakousko. Zájemci,
kteří by se rádi zúčastnili tohoto cyklovýletu za mikroregion Hrušovansko se
mohou hlásit na tel. 515 229 897 nebo
na e-mailu: info@hrusovansko.cz.

Borotice

Borotice

Z jednání zastupitelstva obce
Zdeněk Bobok, starosta obce

Od posledního zasedání zastupitelstva obce zastupitelstvo zasedalo
dvakrát, a to 15.4.2011 a 17.6.2011.
Na zasedání 15. 4. 2011 byla projednána a schválena:
- Inventarizace majetku, pohledávek a závazků za rok 2010
- Veřejnoprávní smlouva s Městem
Hrušovany n/Jev. o projednávání přestupků (cena za projednání
přestupku je 1000,-Kč)
- Smlouva o zajištění financování
systému IDS JMK
- Žádost o vydání souhlasu se zjednodušeným řízením na stavbu
„ČOV Jatka Borotice“
- Prodej pozemku p.č. 103/3 v k.ú.
Borotice n/Jev. za cenu 16,-Kč/m2
- Neziskové organizaci Centrum
volného času MOZAIKA bezplatný pronájem zasedací místnosti
na dobu neurčitou.
- Doplatek na zakoupení malotraktoru do 200 tis. Kč.

- Žádost Ing. Spáčila o částečnou úhradu za zpracování PD
kanalizačních přípojek do splaškové kanalizace v obci v částce
65 tis. Kč bez DPH.
- Smlouvu odpovídajícího věcnému
břemenu s E.ON distribuce na p.č.
303 v k.ú. Borotice nad Jevišovkou.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo vyřešení stížnosti p. Hlobilové.
ZO odložilo výběr uchazeče na byt
v nájemním domě č.132.
Před zasedáním dne 17.6.2011
se zastupitelé sešli na poradě dne
29.4.2011, na které vybírali uchazeče
na nájemní byt na č.p.132. Byl určen
termín konání dětského dne a rozdělení úkolů při jeho pořádání. Také se
projednávalo odkoupení pozemků
po úpadku Státního statku Valtice,
pomoc hasičů při kosení veřejného
prostranství, vedení trasy kanalizace,
údržba a chod vodárny a dětské hřiš-

tě. Jeho umístění a prvky. Na poradě
dne 10.6.2011se zastupitelstvo zabývalo programem zasedání zastupitelstva.
Na zasedání 17.6.2011 byl projednán a schválen:
Návrh KPÚ v k.ú. Lechovice
a části k.ú. Borotice n/Jev.
- Výběr uchazeče na byt č.132
- Termín konání dětského dne, a to
2.7.2010
- Závěrečný účet obce Borotice za
rok 2010 – bez výhrad
Bylo projednáno a schváleno
rozpočtové opatření č. 1 a č. 2, prodloužení Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a přijetí
nových zaměstnanců na VPP. Dále
zastupitelstvo vzalo na vědomí závěrečný účet BDS, s.r.o. za rok 2010.
Zamítlo sazebník úhrad za poskytování informací a příspěvek na projekt
Rozvoj kultury a propagace turistiky
mikroregionu Hrušovansko.

Prázdniny se blíží
Romana Lesová

V naší školce zažíváme krásné, takřka letní dny, které připomínají rychle se blížící prázdniny. Téměř veškeré
činnosti s dětmi přenášíme na zahradu. Někdy se ale nedá prostě domluvit s větrem, tak občas zmateně pobí-
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háme a chytáme svá právě vytvořená
díla. Rádi pozorujeme život hmyzu,
šroubovací sklenice je nyní našim
velkým pomocníkem při odhalování tajemství brouků, žížal, housenek
a mravenců. Ale neváháme se podí-
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vat i dále“za plot“ zahrady. Společně
s dalšími božickými školkami jsme
navštívili krokodýly ve Velkém Karlově, poté jsme zvládli cyklistický výlet
„k zámečku“ a do třetice jsme si turisticky vyšlápli směrem k Břežanské
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dopr. společnosti, hájence u Božic
a lesem zpět. K svátku dětí jsme si
nadělili návštěvu kina v Božicích,
jízdu na koni na hřišti a nějaké nové
hračky do naší školky. Navštívily nás

také děti a paní učitelky z „křídlovické“ školky a těšíme se i na druhou
školku z Božic. S předškoláky se rozloučíme spaním v mateřské školce
a také jejich „pasováním“ mezi školá-

ky. Společné koupání rodičů s dětmi
v Únanově zatím odkládáme na ty
opravdu horké dny.
Přeji za naší školku krásné prázdniny nejen všem dětem.

Beseda s důchodci
Zdeněk Bobok, starosta obce

I letos jako každoročně se první květnový pátek konala v místním
pohostinství beseda s důchodci. Po
uvítání přítomných vystoupily se svým
programem děti z mateřské školky
a děti z Centra volného času Mozaika. Volnou zábavu zpříjemnily svým
vystoupením tancující ženy z Těšetic.

2/2011
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Poděkování panu starostovi
Zdeňkovi Bobokovi
Tímto dopisem chceme poděkovat obecnímu zastupitelstvu a zvláště panu starostovi za velmi krásné posezení
s důchodci, které se konalo 6.5.2011 v Boroticích. A za velmi pěkné vystoupení „tancující ženy z Těšetic“,které zajistily
naše Borotické Hospodyňky. Děkujeme i za příjemnou obsluhu a veselou atmosféru,která večerem panovala. Moc se
nám to líbilo. Jménem všech přítomných důchodců z Borotic děkujeme.

Významné životní jubileum oslavili občané:
Duben
Kazderová Libuše 65 let
Jačianská Božena 67 let
Litavcová Judita
78 let

Květen
Šimek Josef

68 let

Jubilantům přejeme ještě mnoho spokojených a šťastných let.

Červen
Kejík František
Hanzlíčková Marie
Onderka Jaroslav
Benkovičová Jarmila
Klímová Ludmila
Krátká Věra

68 let
71 let
73 let
73 let
78 let
86 let

Radost do obce vnesli:
V měsíci červnu se narodil Lukáš Jedlička a Vanesa Cacardová.
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SDH
SDH Borotice

Další účastí našeho sboru byla příprava
a hladký průběh okresního kola ve Znojmě
dne 18.6.2011. Zde jsme
působili jako pracovní
četa. Další plán činnosti
na toto čtvrtletí je pořádání Dne dětí
společně s hospodyňkami Borotice
a obecním úřadem Borotice, který
proběhne dne 2.7.2011.
Náš sbor společně s HZS Znojmo
a jednotkou SDH Božice zasahoval

u požáru porostu trávy
v katastru Borotice dne
14.6.2011. Tento zásah
proběhl bez zranění.
Dále proběhne soutěž
v požárním sportu
o pohár starosty obce
Mackovice dne 9.7.2011 na kterou
se všichni členové SDH těšíme. Náš
sbor děkuje zastupitelům obce Borotice, že nás v těchto akcích podporují
a také děkujeme občanům obce Borotice, kteří nám fandí.

Tradiční pálení čarodějnic
Borotické hospodyňky

Začíná být tradicí, že při každé pořádané akci nám
nepřeje počasí. Nás to ovšem neodradilo a i když pršelo,
sešla se spousta čarodějů i čarodějnic, kteří se vydali průvodem po vesnici. Zúčastnila se i nejmladší čarodějnice,
které v tu dobu bylo pouze pět měsíců. Když se průvod
přiblížil k místnímu hřišti, přivítala nás osvětlená létající čarodějnice, která kroužila nad hřištěm. S údivem ji
všichni pozorovali. Poté se zapálila hranice, kterou postavili místní hasiči, kteří zde měli i přichystané občerstvení.
Společně si všichni opekli párky a pustili se do divokého
reje. Unavení a zmoklí se pak pomalu rozcházeli k domovům, plní dojmů a inspirace na příští rok.

Mozaika se v minulých měsících nenudila
Od minulého čísla Novin NIVA
uběhlo hodně času a za tu dobu se
u nás uskutečnilo spoustu akcí.
V tomto vydání proto přinášíme

2/2011

k nahlédnutí fotografie z akcí
MOZAIKY, které se uskutečnily od
ledna do června.
Do naší činnosti patřilo v minu-

Noviny Niva

lých měsících mimo jiné zdobení
kraslic voskovou technikou, zájezd
do Mahenova divadla, cyklovýlet na
farmu Klíč, vyrábění Moranek, turnaj
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v petangue, každotýdenní zkoušení
pohádek a následné vystupování dětí
s muzikálkem Karkulka v Boroticích
a Božicích, cvičení rodičů a dětí ve
školce.
Kroužek Šikulky jsme koncem
května zakončili hledáním pokladu
a táborákem.
Kroužky začnou opětovně fungovat po prázdninách a rodiče i děti
budou včas informováni.
V plánu našich akcí dochází k menším úpravám, o kterých informujeme
na našich webových stránkách. Některé
akce z organizačních důvodů vypouštíme a další naopak přidáváme.
Všechny srdečně zveme na vítání
prázdnin, které se uskuteční v sobotu 9.7. od 18:00 hodin na fotbalovém
hřišti v Boroticích. Chybět na něm
nebude šermířsko-divadelní představení, vystoupení hudební skupiny
Wollume nebo posezení u táboráku. Na konci srpna si přijdou na své
i milovníci zahrad, kteří se pojedou
podívat do rakouského Tullnu na
zahradnický veletrh a největší evropskou výstavu květin.
Všem přejeme krásné prázdniny
a spoustu příjemných zážitků z dovolených.
O podzimním programu budeme
včas informovat a proto sledujte naše
internetové stránky
www.centrum-mozaika.webnode.cz
nebo informační tabuli před borotickým Obecním úřadem.
Za Centrum volného času
MOZAIKA Borotice Ludmila ČERMÁKOVÁ
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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 zasedání dne 7. dubna, kdy
schválilo závěrečný účet obce za rok
2010 bez výhrad, účetní závěrku
Břežanského vodovodu, s.r.o. za rok
2010 – Břežanský vodovod hospodařil
se ziskem 84 000,00 Kč, dále zastupitelstvo obce schválilo nového jednatele
firmy Břežanský vodovod, s.r.o. pana
Petra Novosáda a odvolalo předcházejícího jednatele p. Jiřího Bobka, schválilo rozpočtové opatření č. 1/2011

a pověřilo starostu obce schvalováním
rozpočtových opatření, které se týkají dotací. Zastupitelstvo obce znovu
schválilo bezúplatný převod pozemků
z Pozemkového fondu ČR na Obec
Břežany a pověřilo starostu obce jeho
vyřízením, schválilo jednu pracovnici k
přijetí na sezónní práci u OÚ Břežany.
Na zasedání 12. května zastupitelstvo
obce schválilo změnu plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje, ve kterém se zruší koncept
čištění odpadních
vod z obce Čejkovice na ČOV
Břežany, schválilo
zástavní smlouvu s Waldviertler Sparkasse von
1842 AG, prodej pozemku p.č.
4604/28 o výměře 192 m2, dotaci
na úroky v rámci
Programu rozvoje
venkova Jihomoravského
kraje,

návrh znaku a vlajky obce Břežany,
odměnu předsedovi a členům komise k projednávání přestupků. Dále
zastupitelstvo obce projednalo dopis
z Pozemkového fondu ČR a schválilo
navrhované kupní ceny za Břežanský
rybník a rybník Ležák s tím, že budou
následně započteny náklady obce na
olpravy a zhodnocení majetku výše
uvedených rybníků. Na zasedání dne
23. června zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o nájmu nebytových
prostor (stodola) s příspěvkovou organizací Zámek Břežany na dobu 5 let,
příspěvek na náklady benefičního
koncertu, který pořádá Zámek Břežany, ve výši 10 000,00 Kč, smlouvu
o dílo na zpracování žádosti o dotaci
„Komunitní kompostárna Břežany“
s ing. Michalem Turečkem a dohodu
o příspěvku pro ZSO Hrušovansko
na pořízení stanu. Dále zastupitelstvo
obce projednalo a schválilo případné
další zaměstnance na VPP, pokud nám
bude přidělena dotace, a nutné opravy
v parku (taneční parket, střecha občerstvení).

V ZŠ Břežany dětem pomáhají
Mgr. Jitka Čermáková

Již je to rok, co se naše Základní
škola přihlásila do projektu z fondů EU,
byla vybrána a začala s realizací projektu, který nese název PODPORA
ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZŠ
BŘEŽANY PROSTŘEDNICTVÍM
MODERNÍCH UČEBNÍCH POMŮCEK VE VÝUCE .
Cílem projektu je pomáhat dětem s
specifickými poruchami učení , aby se
jim školní docházka líbila , aby učivo
zvládaly a snáze se vzdělávaly. Učitelé
pro tyto děti připravují pracovní listy,
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na nichž je učivo uspořádáno přehledně, barevně a takové náročnosti, aby
je dítě s SPU dobře zvládlo a snadněji
si je zapamatovalo. Vyučující jednotlivých předmětů se do tvorby pracovních listů pustili s elánem jim vlastním
a k dnešnímu dni již máme k dispozici
značné množství pracovních listů pro
jednotlivé předměty. Tyto listy jsou
dětem a jejich rodičům k dispozici také
na webových stránkách školy, kde je
zájemce může najít v e-learningovém
kurzu moodle. Všechny listy jsou propracované s pečlivostí a znalostí proble-
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matiky SPU.
Několikrát za rok pořádá škola také
Dny otevřených dveří pro rodiče dětí
s poruchami učení. Na nich seznamujeme zájemce s problematikou, s domácí
přípravou dětí, s tím , jak dítěti pomoci
s učením, jak uspořádat denní režim,
jak relaxovat…
Před námi je ještě téměř rok práce.
Je náročná na přípravu a dětem prospěšná. Jen nás trochu mrzí, že rodiče
neprojevují o spolupráci takový zájem,
jaký bychom očekávali. Jsme však optimisté a věříme, že časem se situace
zlepší. Velké poděkování patří všem
pedagogům Základní školy Břežany
za přístup k plnění projektu a za elán,
s nímž se do práce pustili.
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DEN ZEMĚ V ZŠ BŘEŽANY
V pátek 15.dubna 2011 oslavovali žáci Základní školy
a Mateřské školy v Břežanech poněkud netradičně DEN
ZEMĚ .
Den Země jsme v naší mateřské školce jako každý rok
věnovali ekologii,životnímu prostředí a zdravému životnímu stylu. Vzhledem k tomu, že jsme se celá škola zapojili do programu Zasaď dub z NP Podyjí,také naše školička si na zahrádce vytyčila místo, kde tento dub bude růst.
Pečlivě jsme zvážili polohu, velikost okolí stromu a hurá
do toho!
Pan školník nám
vykopal jámu, paní
uklízečka nám nanosila
vodu a za vysvětlování,
co všechno potřebuje strom k růstu, jsme
dub zasadili. Po zahrabání hlínou, jsme ho
pořádně zalili a nakonec jsme na něj přidělali štítek s označením. A abychom
s dětmi jednou mohli vzpomínat na to, jak náš školkový
dub byl malinký, společně jsme se s ním vyfotili a slíbili
jsme si, že založíme fotoalbum s názvem náš dub a budeme se s ním každoročně na Den Země fotit.

Zatímco se děti z 1.-3. třídy pilně učily, jejich starší spolužáci pracovali. Žáci 4. a 5. třídy se sešli ve třídě
s interaktivní tabulí a paní učitelka j im pustila dokumentární film o třídění odpadu. Po zhlédnutí filmu se všichni
přesunuli do přízemí, kde ve třídě utvořili společné skupinky , paní učitelky jim rozdaly pracovní listy s tematikou třídění odpadů a žáci se pustili do práce. Luštili osmisměrky, barvili správnou barvou kontejnery na odpad,
třídili pomyslný odpad,atd.
Když práci dokončili a společně si ji zkontrolovali,
vydali se ven za praktickým úkolem. Naše škola získala
od Národního parku Podyjí 100 ks malých stromků dubu
zimního.
Ve spolupráci s OÚ Břežany jsme se dohodli, že stromky vysadíme a založíme si tak kus Národního parku Podyjí
v Břežanech. Děti se pustily do sázení, přihrnovaly hlínu,
ušlapávali ji kolem stromku, aby byl upevněn v zemi a vítr
jej nevyvrátil. Na tyčku, kterou jsme vsadili k dubu,byla
pověšena tabulka s označením daru a dárce. Ještě zalít
a je hotovo. Pak jsme se vydali s igelitovými sáčky v ruce
na úklid obce. To by člověk nevěřil, co vše lidé vyhodí
kolem cesty. Děti sbíraly s elánem a odpad mizel z přírody
jako mávnutím kouzelného proutku. Výsledkem práce byl
kontejner plný odpadu. Za odměnu dostali žáci zmrzlinu.
Všechny děti ze 4. a 5. třídy si zaslouží velikou pochvalu
za práci, kterou při úklidu vykonaly.
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Žáci 4. třídy sází stromek

Naši páťáci v akci

Dne 15.4.2011 jsme se zúčastnili společně s 6. -9. třídou vysazování dubů u Ležáku. Ráno jsme se všichni
pořádně oblečení sešli v 8.00 před školou, a rozdělili se
do svých tříd. Chvíli po osmé hodině jsme už byli na cestě na Ležák. Když jsme došli na místo, byli tam už lidi
z obce a připravovali místo na stromečky. Před vstupem
na pozemek nás paní učitelka Reischlová informovala, že
nám duby předala Správa Národního parku Podyjí v rámci akce ‚‘Zasaď dub z NP Podyjí‘‘, a potom jsme přelezli
plot pomocí žebříku a dali se do sázení stromků. Kluci
vyrývali díry na stromečky, a holky je sadily. Bylo dost
práce a čas rychle utíkal. Kolem půl desáté byla vyhlášená
přestávka na svačinku. Po přestávce jsme se všichni začali
dostávat do nálady a začali se bavit. Kolem půl 12 jsme
měli zasazeno, a vydali se zpátky do školy. V půlce cesty nás chytl ‚‘déšť‘‘ spíš kroupy. Do školy jsme došli dřív,
než jsme mohli jít domů, tak jsme ze sebe sundaly vrstvy
oblečení a šli do třídy hrát ekopolis. Ještě dřív, než jsme

Noviny NIVA

2/2011

Božice Borotice Břežany Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov
stihli začít hrát, nám paní učitelka oznámila, že naše hodná paní ředitelka nás pouští domů, takže jsme se všichni
v rychlosti střel oblékli a šli domů.
Pracovali téměř všichni, někteří více a ty je třeba
pochválit: Jaroslav Bobek a Jakub Streška z 8.třídy, David
Streška a Petr Pospíšil z 9. třídy, všichni žáci z 6. třídy,
kteří projevovali neobyčejné pracovní nasazení.
Tenhle Den Země se určitě vydařil a budeme na něho
vzpomínat.

Děti z 1., 2. , 3.třídy a školní družiny se připravovaly na
oslavu tohoto svátku již několik dní před 22. dubnem. Jarní období bývá snad nejkrásnější, protože vše živé kolem
nás se po zimě převléká do nového kabátku. Naši školu
prozářily nejen první jarní paprsky, ale i krásné výtvarné práce našich dětí. Tématem byla příroda, děti a jarní
svátky. Prostory školy byly veselejší, ovšem kolem školní
budovy pochmurno. Přichystali jsme si pracovní náčiní
a hurá do úklidu. Unaveni, ale spokojeni, jsme posvačili opečené buřtíky a ještě nám stačily síly na společnou
zábavu. Pohybová hra o útěku z města do nádherné přírody, zábavné hádanky, společenské hry a tanečky nám
zpestřily konec pěkného a užitečného dne.

Sedmáci při práci

Zapsali: Mgr. Jitka Čermáková, Jana Surovcová, Barbora
Surovcová, Mgr. Vl. Bobková
Foto : Mgr. M. Freyová, J. Surovcová , Mgr. L. Reichlová,
Mgr. Z. Dočkalová
9.třída před akcí
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Chceme žít s vámi
Ivana Razáková

Chceme žít s vámi - tak se jmenoval charitativní koncert TV Nova,
který již pošestnácté v řadě pořádala Nadace Nova. Konal se 19.4.2011
v O2 Aréně a letošní ročník měl účast
6.500 návštěvníků z celé republiky.
Naši klienti ze Zámku Břežany patří
každý rok již k pravidelným účastníkům tohoto úžasného koncertu.Úterní ráno opouštěl plný autobus holek
a kluků zámeckou bránu a vyrazil
směr Praha. V Šanově se k nám přidali naši kamarádi z chráněného

bydlení. Cesta ubíhala příjemně a do
O2 Arény jsme přijeli včas. Po druhé
hodině odpolední nás přivítali populární sourozenci Adéla a Dalibor
Gondíkovi, kteří tradičně a vtipně
moderovali celou akci. Vystoupení
trvalo přes dvě hodiny a učinkujících bylo víc než dost. Na pódiu
se objevily hvězdy jako Ewa Farna,
Ilona Csáková, Helena Zeťová, ale
i Petr Kolář, Michal David, Heidi Janků či skupiny Gipsy.cz a MaximTurbulenc.Všichni učinkující vystou-

pili bez nároku na honorář. Nova
tak opět i letos umožnila mentálně
handicapovaným dětem a dospělým
sejít se na vyjímečné akci s neopakovatelnou atmosférou, která je pro
ně každoročním svátkem, a na vlastní oči možnost spatřit známé tváře,
které znají jen z televizních obrazovek. Byla to paráda. Do Břežan jsme
se vrátili s novými zážitky a podělili
se o ně s ostatními přáteli. Na sedmnáctý ročník koncertu, který se bude
konat za rok, se teď už těšíme.

Duhový den na zámku
Ivana Razáková

Pokud se někdo chystal poslední červnovou neděli na zámek do
Břežan, určité nelitoval a každopádně se nenudil. Pro širokou veřejnost
proběhl již tradičně v celém areálu
Domova pro osoby se zdravotním
postižením úžasný a neopakovatelný Duhový den čili Den otevřených
dveří. Návštěvníkům byl předem
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připraven bohatý kulturní program
a snahou klientů i zaměstnanců bylo
dát lidem to, pro co si přišli - možnost prohlédnout si téměř celý areál zámku včetně přilehlého parku
a hospodářství se zvířaty, a také se
pobavit. Některé návštěvníky zaujala výtvarná výstava kreseb a maleb,
která je pokaždé výsledkem celoročního snažení a šikovných rukou
našich klientů. Zájemci o prodej
originálních řemeslných výrobků si mohli zakoupit ve stáncích
na nádvoří. Zřejmě nejvíce diváky
zaujal retromuzikál POMÁDA PO
NAŠEM na hlavním nádvoří a ještě
více je pobavilo „Překvapení v hospodářství aneb....možná přijde i kůń“.
Tato dvě skvělá vystoupení holek
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a kluků nezklamala a odměnou pro ně
byl právem zasloužený potlesk obecenstva. Po celou dobu pestrého dne
bylo pro hosty zajištěno občerstvení
a k poslechu hrála cimbálová kapela Notečka. Kdo neměl možnost nás
letos navštívit, nemusí zoufat, protože
příští rok v červnu Vás všechny opět
čekáme a těšíme se na Vás!
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Malování pro radost
Jaroslava Simandlová

Tak se nazývala akce, která se jedno krásné květnové dopoledne konala na našem Zámku. Tato společenská
událost se odehrává každý rok, ale
letos měla úplně jiný rozměr. Všichni jsme se ráno sešli v hospodářství.
Čekala na nás všechna zvířátka, která
tady žijí. Každé zvíře mělo nakreslenou svoji podobiznu. Ze zvířátek se
tohoto dopoledne se účastnily ovce

s jehňaty, kozy, králík, morče, kačeny, kočka s koťaty, pes, koně a slepice.
Našim prvním úkolem bylo vybarvit
voskovými pastely obrázek podle živé
předlohy. Modelem nám stála přímo
naše zvířátka. Druhý úkol spočíval
v otisknutí zvířecích tlapek na výkres

a na závěr jsme naopak my otiskávali
své dlaně na naše živé koníky. Společné dopoledne se nám vydařilo, bylo
krásné počasí a příští rok si tuto akci
znovu rádi zopakujeme. Naše originální díla budou vystavena na Duhový den v prostorách hospodářství.

Výlet do Rožnova aneb „Poznejme krásy Valašska“
Eva Vašinová

Jedno krásné květnové ráno jsme
vyjeli naším autobusem směrem na
Valašsko, kde jsme měli naplánovaný
dvoudenní tématický výlet.
Hlavním cílem prvního dne bylo
absolvování túry na Radhošť. Od nádherných Pusteven, kam nás pan řidič
zavezl jsme vyšli pěšky nahoru, kde
nás nejprve čekala krásná rozhledna,
poté nás přivítala dominantní socha
Radegasta, u níž jsme se také občerstvili u tamního stánku a nakonec jsme
došli až ke krásné dřevěné kapli sv.
Cyrila a Metoděje. Celkem jsme ušli
9 km a k této nádherné procházce
nám dokonce přálo i počasí, kterého
jsme se tolik obávali.
Unavení, ale plní krásných zážitků a dojmů jsme se jeli ubytovat na
Penzion Eva, který se nachází v obci
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Hutisko-Solanec, vzdálené asi 6 km
od Rožnova. Samotný penzion lemovaly nádherné Beskydské hory, zelené
louky a krásně čistá téměř panenská
příroda. Paní Eva nás přátelsky přivítala, ubytovala a pohostila dobrou
večeří. Večerní program jsme vyplnili sledováním napínavého utkání ledního hokeje, protože právě probíhalo
Mistroství světa. Někteří z nás dali
přednost sledování Ordinace v Růžové zahradě.
Druhý den jsme se po snídani
vydali do Rožnovského Valašského muzea v přírodě, kde nás v 10
hodin čekala paní průvodkyně, která
nás prováděla oběma areály – tedy
Valaškým městečkem a Valašskou
dolinou. S velkým nadšením jsme
poslouchali a sledovali, jak se žilo

Noviny Niva

v minulé době, jak všechny stroje
poháněla voda, jak lidé neměli elektřinu , jak se vyráběl olej, jaké byly
hasičské vozy, jak se dříve řezalo dřevo, jak se mlelo obilí… no zážitek to
byl opravdu veliký!
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Pouť ke sv. Jiří v Klentnici
Ivana Razáková

Římskokatolická farnost Klentnice
a přátelé z okolí Pálavy zvou každoročně klienty ze Zámku Břežany na pouť
ke sv. Jiří v Klentnici. I přes uplakané
počasí jsme nastoupili do autobusu
a první květnovou neděli odjížděli
do Klentnice. Pestrý program, který
nás čekal, začínal přivítáním v kostele sv. Jiří a poté mší svatou. Poutníků
a zároveň věřících se v kostele sešlo

více než dost. Po skončení mše svaté, jsme se od kostela sv. Jiří vydali
s velkým zájmem vzhůru do kopce
a došli až pod Sirotčí hrádek. Cestu
dlouhou kilometr a půl nám zpestřily
živé sochy a za jejich vznešené i originální působení každopádně dáváme
palec nahoru. Na louce pod Sirotčím hrádkem nám členové malého
divadla skvěle zahráli divadelní hru

o sv. Jiří. Mezi tím se počasí umoudřilo, vykouklo i sluníčko a my se kochali chráněnou krajinou oblastí Pálava
jenž byla kolem nás. Součástí programu nechybělo připravené občerstvení
a k poslechu příjemně hrála cimbálová kaple. Tak vypadal zhruba náš den
v Klentnici. Zakončili jsme ho požehnáním opět v kostele sv. Jiří, rozloučili se a jeli směr Břežany.

KULTURA ? .. v obci
Miroslav Rachůnek

Slovo kultura v přeneseném
významu použil již Marcus Tullius Cicero pro překlad Platónova
pojmu „péče o duši“. Dnes kultura
zahrnuje to, s čím se člověk nerodí,
ale:
- co se musí naučit, aby se stal
platným členem své společnosti;
- co sám většinou nevytváří, nýbrž
přejímá od starších;
- co je kolektivním nastřádaným
dílem mnoha generací;
- co se udržuje tím, že se o to lidé
starají a pečují;
- co dané společenství spojuje
a zároveň odlišuje od jiných
Oprostím-li se od těchto frází,
chci se v tomto textu pro zamyšlení
věnovat kultuře na půdě Břežanské.
Z mého pohledu, kdy se snažím sbí-
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rat informace a názory z různých
stran a zdrojů, mě již po několik let
znepokojují neutěšené diskuse na
tohle téma. O tom, že se tu nic nekoná, o nízké návštěvnosti, o malém
zisku a vysokém riziku pořadatelů,
o nezájmu obce atd.
Předně bych se chtěl (možná idealisticky) oprostit od finanční stránky, která se nabízí jako nejdůležitější
faktor a zisk jako jediný cíl. Bezesporu jej nelze vynechat, je velmi
motivující a možným východiskem
např. pro rozpočet a činnost (nejen)
sportovních klubů. Proto je nutné
ji věnovat pozornost a již v přípravě akce nepodcenit její význam.
Patrně budu označen za teoretika
či snílka, ale nevidím nemožnou
vyšší snahu začínající od přívětivé-
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ho a účinnějšího pozvání místních
i sousední ch občanů, předem v nich
vzbudit zájem akci navštívit, připravit jim širokou a lákavou nabídku ať
už kulturního či konzumního zážitku tak, aby jednoduše řečeno přišli
v co nejhojnějším počtu a nakoupili
co nejvíce z nabízeného. Nezaujímat jen postoj „s tím končíme, to se
nám ani nevyplatilo“. Co třeba poučení se z chyb a snaha o zlepšení?
Vidím zde však mnohem větší
prostor a přínos (nejen) pro samotné pořadatele. Snahu organizace
by jistě ocenila veřejnost, partneři
a okolí. Protože - možná tomu opět
nerozumím, ale na co chtějí spolky
přilákat nové členy a tolik potřebnou „mladou krev“ do svých řad?
Snad ne jen na různé povinnosti
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a platby členských poplatků…? Není
zde příležitost pro budování prestižního jména sdružení a komunikaci s veřejností? O „pocitu z dobře
odvedené kolektivní práce“ se zde
asi rozšiřovat nebudu, mohl by jistě
působit rozporuplně…
Druhý můj apel, bych rád směřoval na cca 900 našich obyvatel,
z nichž např. jakýkoli společenský
ples nenavštíví v posledních letech
krom několika jedinců do 25-ti let
a pár rodinných příslušníků pořadatelů téměř nikdo z místních spoluobčanů ve středním nebo pozdějším věku. Chápu rodinné a pracovní
povinnosti, ale nechápu poměr,
kolik lidí je ochotno „vytáhnout
paty“ ze svého obýváku. Ten bývá
nezřídka kdy i 2:100. V poslední době se zde rozmáhá snaha
i o vystoupení známějších umělců,
či produkci specifických kulturních žánrů. Ta však v návštěvnosti
také značně pokulhává. Celoroční
nápravou mého kritizujícího pohledu by mohla být stále ještě oblíbená
hodová zábava v parku. Přiznejme
si otevřeně i zde, že bez výskytu
přespolních návštěvníků bychom se
navzájem „pod platany“ jen hodně
dlouho hledali.
Jen letmo bych se chtěl dotknout
(myšlenkou) možnosti spolupráce
a partnerství (např. u zmíněných
krojovaných hodů). Podnikatele, organizace, jednotlivci ne jako
konkurence, ale jako ti, kdo společně vytvoří celkovou spokojenost

a úspěch akce. Koordinační úlohu
by na sebe mohla vzít patrně obec.
Pakliže se těžko hledá jediný organizátor, nebude do budoucna cesta
dát příležitost vícero subjektům na
zajištění občerstvení? Tj. zpoplatněný pronájem míst k prodeji. Je
to jistě složitější otázka a spíše na
zastupitelstvo, aby se tímto případně do budoucna zabývalo. Minimálně by se tak alespoň rozmělnilo
jedno velké riziko na několik velmi
malých rizik. Dle mého soudu také
zákazník ocení možnost širšího
výběru nabídky, nečekání ve frontě
a spokojen se za rok zase rád vrátí.
Na závěr jen krátká informace
o proběhnuvším jednání zastupitelstva obce s některými zástupci „největších“ spolků. Diskuse měla za cíl
získat informace, jak by pořadatelé reagovali v této činnosti, pokud
by jim obec finančně přispěla na
„dobrou“ kapelu“, což je dle slov
mnohých občanů nutnost. Soudím,
že nejprve by bylo vhodné definovat co je to „dobrá kapela“ a co už

ne? Pak mě až děsí schválení si této
povinnosti na každou akci s hudbou, popř. rozhodování kdy a komu
jo a kdy a komu ne. Přesto však
z jednání vyplynulo, že by byla i tak
byla tato snaha zbytečná, protože
o ni zástupci zúčastněných organizací neprojevili zájem pro zvýšení
/ zachování pořádaných akcí. Obec
tak bude dále pokračovat v obvyklé materiální podpoře – tj. bezplatným pronájmem míst a zajištění
s tím souvisejících služeb. Přínosem
z diskuse pro všechny nechť jsou tak
alespoň 2 noví obecní pomocníci mobilní WC.
Nikde v textu jsem nebyl příliš konkrétní, cílem je jen snaha
o zamyšlení, že každý z nás jsme
článkem min. jedné (možní návštěvníci), mnohdy i více zde uvedených skupin (organizace, podnikatelé, jednotlivci, zastupitelé).
Srovnání pozvánek na akce - bez
komentáře:

Další akce v Břežanech:
23.7. – 5. 8. 2011 – letní tábor pro děti v Senoradech
20. 8. – 21. 8. 2011 – tradiční Břežanské krojované hody
19. 11. 2011 – benefiční koncert Dalibora Jandy
a jeho hostů – Zámek Břežany
24. 9. 2011 – rybářské závody
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Čejkovice Čejkovice

Čejkovice

Čejkovice Čejkovice

Zprávy obecního úřadu
připravil Milan Sedlačík, starosta obce

Závěrečný účet obce Čejkovice
Na svém zasedání 17. 4. 2011 zastupitelstvo Čejkovic schválilo bez výhrad tento závěrečný účet za rok 2010:
1. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ
Obec Čejkovice hospodařila do schválení rozpočtu na základě rozpočtového provizoria schváleného na zasedání
ZO dne 22. 11. 2009. Obec Čejkovice hospodařila v roce 2010 na základě schváleného rozpočtu dne 28. 2. 2010.Během
roku 2010 Obec Čejkovice přijala celkem 10 rozpočtových opatření.
Schválený rozpočet v Kč

Rozpočt. opatření v Kč

2.721.500,4.115.400,1.393.900,-

2.059.000,1.131.700,-927.300,-

Příjmy
Výdaje
Financování

Upravený rozpočet
k 31.12.2010 v Kč
4.780.500,5.247.100,466.600,-

Plnění rozpočtu
k 31. 12. 2010 v Kč
4.744.102,15
3.422.188,23
-1.321.913,92

Zůstatek na účtu obce u KB a.s. k 31. 12. 2010 činil 3.857.338,93 Kč.
2. INVENTARIZACE A MAJETEK
K 31. 12. 2010 byla na základě příkazu starosty obce provedena inventarizace majetku, závazků a pohledávek obce.
Inventarizační komise porovnala skutečné stavy s hodnotami vedenými v účetnictví obce a neshledala žádné rozdíly.
Během roku došlo k navýšení majetku (majetkové účty) obce ve výši Kč. Celková aktiva obce k 31. 12. 2009 (dle účetní
rozvahy) činila 19.172.616,62 Kč.
3. DOTACE, PŘÍSPĚVKY A ÚVĚRY
V roce 2010 Obec Čejkovice přijala dotace ve výši: 179.000,- Kč …. neinvestiční dotace na opravu střechy klubovny, 443.941,- Kč …. investiční dotace ze SZIF na obecní parkoviště (zpětně), 35.404,- Kč …… volby do ZO, PS
ČR a SDLB 2011, 209.000,- Kč …. refundace platů na pracovníky VPP. Obec v roce 2010 nepřijala žádnou půjčku ani
finanční výpomoc. Obec v roce 2010 nesplácela žádné úvěry, přijaté v minulých obdobích.Obec Čejkovice byla v roce
2010 členem DSO Niva, kterému byl na základě dohody poskytnut příspěvek v částce 8.000,- Kč. Dále byla členem
ZSO Hrušovansko, kterému byl na základě dohody poskytnut příspěvek ve výši 6.400,- Kč a členem MAS Znojemské
vinařství, kterému byl poskytnut příspěvek ve výši 5.840,- Kč.
Nedílnou součástí této závěrečné zprávy je výkaz plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2010(FIN 2-12), hospodaření s majetkem obce (rozvaha, zápis o výsledku inventarizace), zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
KÚ JmK Brno ze dne 1. 2. 2011, vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu a rozpočtům krajů.
Závěrečný účet obce byl vyvěšen před schválením na úřední desce obce a elektronické úřední desce na webových
stránkách obce Čejkovice.

LETNÍ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE V ČEJKOVICÍCH
9. 7. 2011
16. 7. 2011
23. 7. 2011
5. 8. 2011
6.8 – 7.8. 2011
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TURNAJ V NOHEJBALE (areál u koupaliště)
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ ŽENATÍ – SVOBODNÍ
FOTBALOVÝ TURNAJ
TANEČNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU CODEX
PŘESHRANIČNÍ ČEJKOVICKÉ SLAVNOSTI (Hody)

Noviny NIVA
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PaESHRANI,NÍ,EJKOVICKÉSLAVNOSTI
,EJKOVICE–GROßHARRAS

Pâipâíležitosti

300letvznikuobce,ejkovice
PROGRAM

SOBOTA6.8.2011
8.00hod.Zahájeníslavností(fotb.hâišt³)
8.15hod.Otevâenívýstavy„Obcevefotografii“(naOÚ)
8.30hod.Vystoupeníbožickýchmažoretek(fotb.hâišt³)
9.00hod.Pâíchodavystoupeníkrojovanéchasy,pâedánípráva(fotb.hâišt³)
9.45hod.OdchodvprõvoduodOÚdokostela
10.00Ǧ11.00hod.Slavnostnímše,žehnáníobecníhopraporu
(mšisloužíMons.Mgr.JiâíMikulášek,generálnívikáâBrn³nskédiecéze)
13.00–16.00hod.VystoupeníStarobâeclavskécimbálovémuziky
(areálukoupališt³)
16.00–18.00hodVystoupeníBroši«ankyAKsezábavnýmprogramem(areálu
koupališt³),vystoupeníkrojovanéchasy
od20.00hod.Tane«nízábavaseskupinouFREEBAND
24.00OhÒostroj



NED4LE7.8.2011
12.00–15.00hod.Otevâenávýstava„Obcevefotografii“(naOÚ)
13.00–15.00hod.Fotbalovéutkání1.FC,ejkovice–HobbysportZwingendorf
15.00–17.00hod.KoncertdechovékapelyMusikvereinGroßharras(areálu
koupališt³)
od18.00hod.Tane«nízábavaseskupinouSILETA





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
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Čejkovická karasiáda
připravil Milan Sedlačík, starosta obce

Dne 7.května se uskutečnily na
Čejkovickém rybníce rybářské závody ,,Čejkovická karasiáda“.Do závodů se přihlásilo celkem 22 rybářů.
V soutěži o nejdelší délku nachytaných ryb zvítězil Mlčúch David
z Čejkovic, s celkovým počtem 423
cm.Na druhém místě se umístnil
Lysák Robert z Břežan a třetí příčku obsadil Mira Gabrhel z Čejkovic. Cenu za největší rybu obdržel
Jaroslav Kafka z Čejkovic. Ulovil
kapra v délce 58 cm. Cenu útěchy
pro závodníky kteří nic nechytili vylosoval Novotný Roman ze
Stošíkovic. Protože se žádnému
ze závodících nepodařilo ulovit
karasa, hlavní cena se losovala ze
všech zúčastněných, kteří zaplatili
startovné. Štastný los padl opět na
závodníka ze Stošíkovic, a tak si
tento borec kterému na udici neskočila ani mřenka, odnesl ze závodiště
dvě ceny. Poděkování patří sponzorům akce Obci Čejkovice, firmě
CEK stav s.r.o., Rybářskému klubu
a Rosťovi Kňazovčíkovi.

Mackovice Mackovice

Mackovice

Mackovice Mackovice

Pálení čarodějnic v Mackovicích
Letos nám připravili místní hasiči
na hřišti pálení čarodějnic. Sešli jsme
v plném počtu. Hasiči připravili velkou
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čarodějnici ze sena, oděnou do krásných oblečků. Posadili ji na vysokou
vatru, která hořela dlouho do noci.

Noviny NIVA

Nechybělo ani bohaté pohoštění a opékání špekáčků. Děkujeme SDH Mackovice za snahu a oživené této tradice.
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Dětský den v Mackovicích dne 4.6.2011
Jako každoročně nám připravili hasiči a Obecní úřad
hezký dětský den. Začali jsme ve 14.00 hodin. Děti měly
na místním hřišti připravené soutěže - skákání v pytlích,
shazování plechovek, vození míčků v kotoučích a samozřejmě nechyběla ani střelba ze vzduchovky. Velký úspěch
měl jako vždy skákací hrad s možností zakoupení nějaké
drobné hračky. Po celou dobu akce dostávaly děti zdarma limonády, nanuky a cukrovinky. Ke svačince si mohly dát vlastnoručně opečený špekáček. I pro rodiče bylo
připraveno občerstvení v podobě chlazeného piva nebo
limonády. V parném odpoledni přišlo vhod osvěžení dětí
studenou vodou při předvádění hasičské techniky místními hasiči. Děti byly zmáčené, ale spokojené a osvěžené.
Poprvé jsme přivítali na dětském dnu mažoretky ze ZŠ
Božice, které předvedly krásné vystoupení, za které jim
moc děkujeme. Na dětský den se přišla podívat spousta
dětí i rodičů a nebyli to jen ti místní. Celý dětský den pro-

Šikovné mažoretky ze ZŠ Božice.

Návštěvnost dětského dne byla velmi dobrá.

Dětem krásně zahrál Zdeněk Režňák.
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vázal hudbou a zpěvem Zdeněk Režňák, bez jehož pěkné
muziky by to nebylo ono. Na závěr byly pro děti připraveny dárkové balíčky. Ti nejmenší dostali krásný kyblíček se
sadou na písek a ti větší zase balíček plný sladkostí. Poděkování patří: SDH Mackovice, Obecnímu úřadu Mackovice, Mysliveckému sdružení Hubert, Zdeňkovi Režňákovi, mažoretkám ZŠ Božice, Martině Hoffové a také všem
ostatním, kteří se podíleli na přípravě a průběhu dětského
dne.

Tradiční osvěžení požární technikou místních hasičů přišlo
vhod všem dětem.

Turnaj v pozemním hokeji
v Mackovicích dne 2.4.2011
1.
2.
3.
4.

Nechyběl skákací hrad pro děti.

Pravice Pravice Pravice

Pravice

Místo : Mackovice
Místo: Borotice
Místo: Pravice
Místo: Břežany

Pravice Pravice Pravice

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 18.5.2011 č.3/2011
Jaroslav Vitouch, starosta obce

ZO projednalo návrh na stavbu dvoubytového nízkonákladového nájemného domu v obci
ZO schválilo neinvestiční příspěvek
ZŠ Miroslav a Božice na děti navštěvující tamní školy

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA DNE
22.6.2011 č.4/2011
Jaroslav Vitouch, starosta obce

ZO schválilo závěrečný účet obce za
rok 2010 bez výhrad
ZO schválilo prodej pozemku č. 77/3
na stavbu RD
ZO schválilo přijetí dotace JMK na
opravu chodníků ve výši 135.000,- Kč
ZO schválilo přijetí dividend za akcie
České spořitelny
ZO schválilo omezení délky vozidel
přejíždějících železniční přejezd v obci
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ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místních poplatcích
ZO schválilo vrácení přeplatku odměn
vyplacených předsedům výborů
ZO schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou E-on

ZO schválilo příspěvek na dopravu
IDS JMK ve výši 50,- Kč na 1 občana
na rok 2011
ZO schválilo dodatek č. 2 ke Smlouvě
o dílo s firmou STRABAG

Dokončení silnice při nové výstavbě RD
místostarostka

30.4.2011 dokončila firma STRABAG silnic k nové výstavbě RD u nás
v obci. K této silnici bude obec zřizovat i nový chodník, který si vybuduje
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svépomocí a z vlastních prostředků.
Doufáme, že se našim občanům bude
po této nové silnici a novém chodníku dobře jezdit a šlapat.
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Setkání s důchodci
místostarostka

Jako každý rok naše obec uspořádala pro naše dříve narozené občany posezení. Na toto posezení byli
pozváni i občané, kteří již v naší obci
nebydlí. Na setkání přišla většina
občanů, kde měli připravené občer-

stvení i program. Vystupovali: divadelní a šermířská skupina Musilovci
a skupina bojového umění vedená
Tomášem Bukovjanem. Po ukončení
programu si naší občané popovídali,
popili lahodné vínko a k tomu jim

hrála muzika. Někteří občané neodolali a i přesto, že hrála muzika z CD
přehrávače, skočili na parket a zatancovali si. Toto odpoledne se vydařilo
a myslíme si, že i občané byli spokojeni.

Čekárna
starosta obce

V naší obci se buduje nová čekárna ve směru na Znojmo. Tato čekárna bude umístěna vedle telefonní
budky. Čekárnu pro obec zhotovila
firma ROOF-POOL. Doufáme, že
bude občanům sloužit co nejdéle.
Děkujeme všem, kteří pracovali na
realizaci této akce.

Naši jubilanti
OÚ přeje vše nejlepší k narozeninám, hodně zdraví a dlouhá léta mezi námi

Září

Červenec

Srpen

Kunert Cyril
Vérostová Vlasta
Novák František
Buksová Ludmila

Buksa Jaroslav
Menšíková Božena
Vlčková Helena
Střešková Anna
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60 let
61 let
69 let
69 let

75 let
62 let
77 let
81 let
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Řeháček Stanislav
Kovářová Milada
Sváčková Marie
Kocůrková Anna

64 let
62 let
65 let
79 let
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Pálení čarodějnic
Jaroslav Vitouch, starosta obce

30.4.2011 proběhlo na místním hřišti tradiční pálení čarodějnic. V odpoledních hodinách se ještě rozmýšlelo,
zda pálení neodložit, kvůli vytrvalému
dešti, tak jak učinili v okolních vesnicích. Pálení čarodějnic bylo vždy
k poslednímu dubnu a proto se neodložilo. I přes nepřízeň počasí byla velká
účast, v kterou jsme ani nedoufali.
K poslechu i tanci zahrála skupina
Šuribend.

Poděkování dárcům krve
Marie Sváčková

Paní Marie Fialová a Eva Kunertová byly oceněny hejtmanem Jihomoravského kraje za 80 bezplatných odběrů krve. Jménem těch, kteří darovanou
krev potřebují, moc děkujeme a přejeme vám pevné zdraví

Velký Karlov

Velký Karlov

Velký Karlov

Z jednání zastupitelstva obce
Ing. Bronislav Prudký, starosta obce

Druhé řádné zasedání Zastupitelstva obce Velký Karlov se v letošním roce konalo dne 1.4.2011. Na
úvod informoval starosta obce
o tom, že obdržel vzdání se mandátu zastupitelky od pí Sobotkové
Jarošové a to s platností od 1.4.2011.
Podle volebního zákona nastupuje
na uvolněný mandát první náhradník za kandidující stranu, kterým je
p. Petr Ján. Mimo jiného bylo na
programu i rozhodnutí o investici do
CK a teplovodních přípojek. Tento
bod jsme však z důvodu malé účasti
zastupitelů na jednání přesunuli na
mimořádné zasedání OZ, které bylo
schváleno svolat na 15.4.2011.
Dále zastupitelé projednali
a schválili:
- závěrečný účet obce a to bez
výhrad
- rozpočtový výhled na roky
2012- 2017
- uzavření nové veřejnoprávní
smlouvy s městem Hrušovany
nad.Jev. o projednávání přestupkové agendy
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- uzavření nájemní smlouvy na
pozemky p.č. 1264 a 1363 se
spol. Zeko Dyjákovice
- uzavření smluv o zřízení věcného břemene se spol. Telefonica O2
- Mimořádné zasedání OZ se
pak konalo po rozhodnutí z řádného zasedání dne 15.4. a mezi
hlavními body bylo složení slibu
nového člena OZ a pak projednání již výše zmíněné teplofikace obce. Po obšírné diskusi byly
vysvětleny vznesené dotazy a dle
požadavků zastupitelům poskytnuty materiály k prostudování
s tím, že rozhodnuto bude na
nejbližším zasedání OZ.
To bylo svoláno rovněž jako
mimořádné na 6.5. z důvodu časové
tísně, ve které bylo třeba projednat
připomínky k žádosti Zevo spol.
s r.o. o vydání IPPC k provozu bioplynové stanice.
Jako první bod byl schválen plán
společných zařízení KPÚ probíhajících na katastru naší obce a Dyjákovi-
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ce, který předložili pracovníci Pozemkového úřadu Ing Reiterová a za
zpracovatele Ing. Zavrtálek. Následně
zastupitelé po podrobné diskusi jednohlasně schválili připomínky pro
vydání integrovaného povolení provozu bioplynové stanice.
Jako poslední bod bylo opětovně projednání a schválení investice
do rozšíření teplovodní sítě a zvýšení výkonu kotelny. Po zopakování
argumentů a vysvětlení dodatečných
dotazů bylo významnou většinou
šesti hlasu (1 se zdržel) rozhodnuto
o pokračování přípravných prací na
podpis smlouvy o poskytnutí podpory ze strany SFŽP.
Dalšími projednanými a schválenými body bylo:
- přijetí dotace z Min.kultury ČR
na automatizaci místní knihovny
( podrobnosti v článku knihovnice obce).
- žádost o změnu územního plánu č.2
Poslední dosavadní zasedání OZ
v letošním roce se pak konalo
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v řádném termínu a to 3.6.2011.
Zastupitelé projednávali jednotlivé body programu, ze kterých
vybírám jen ty zásadní a podstatné. Zastupitelé mimo jiné
schválili:

- zachování příčného prahu ve
stávajícím umístění
- prodej pozemku p.č.253/6
- dohodu se ZSO Hrušovansko
na projekt „Rozvoj kultury…“
- schválení žádosti o vstup do OS

Znojemské vinařství
- podání žádosti o dotaci ze SFŽP
oblast 6.5 podpora a regeneraci
urbanizované krajiny
- schválení příspěvku OS Karlovská chasa

Karlov o knihovně
Tereza Prudká, knihovnice

Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych vás seznámila
s několika novinkami, které proběhly
či proběhnou v letošním roce v naší
knihovně.
Začnu tím, že byly zprovozněny webové stránky naší knihovny
– www.knihovnavelkykarlov.webk.cz.
Na této adrese se můžete dočíst informace týkající se knižního fondu, návštěvní doby apod. a nově je také zpřístupněn tzv. on-line katalog(tento se
v současné době pořizuje), pomocí
kterého si můžete z pohodlí domova
„listovat“ v našem knižním fondu.
V on-line katalogu lze hledat přímo
knihu, o kterou máte zájem (pomocí autora či názvu knihy), nebo jen
procházet všechny knihy, které jsou
v naší knihovně k dostání, a to pomocí signatury svazku (B-beletrie, Mmládež, VF-výměnný fond apod.).
S výše zmiňovaným on-line
katalogem souvisí další z novinek.

Naše knihovna dostala v letošním
roce dotaci na projekt „Automatizace Místní knihovny Velký Karlov“.
Z dotace bude hrazen počítač pro
veřejnost, počítač pro knihovníka, tiskárna a knihovnický software. Všechny knihy budou opatřeny čárovým
kódem a pomocí knihovnického softwaru budou půjčovány elektronicky.
Každý dětský čtenář se může zapojit do charitativní akce s názvem: Čtení pomáhá. Jde o to, že děti základních nebo středních škol přečtou
knihu, po přečtení zodpoví test, který
prokáže, že knihu opravdu četly, za
správné odpovědi získají 50 Kč, které poté mohou darovat na charitativní účely. Seznam knih, které jsou do
tohoto projektu zahrnuty a nabídku
charity, na kterou mohou děti přispět,
najdete na internetových stránkách
www.ctenipomaha.cz. Přijďte si s dětmi půjčit některou z knih a přispět na
dobrou věc.

Krásný den přejí mažoretky!
Jana Zifčáková

Letošní sezóna vystoupení a soutěží byla velmi nabitá! Vše začalo
5.3.2011, kdy jsme se v Bystřici pod
Hostýnem zúčastnily Podhostýnského poháru. Naše
skupina skončila
na 4. místě. Další
soutěž byla dne
23.4.2011 a to
Mistrovství ČR
v Těšanech, ze
které naše skupina postoupila
do Vyškova. Tato
soutěž vycházela
na 15.5.2011 avšak
kvůli nemoci jsme
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se nemohly zúčastnit. Ještě předtím,
dne 7.5.2011 jsme vyrazily do Ždánic, kde jsme zaznamenaly další
úspěchy a to opravdu takové, které
nás velice potěšily.
Trio se umístilo na
krásném 1. místě
a duo na 2. místě.
Skupina se umístila na 4. místě.
Další pomyslný
,,zářez“ představovala soutěž ze
dne
21.5.2011.
Tato soutěž se
konala v nedaleké Jemnici a jme-
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novala se o Májovou korunku. Zde
jsme se opět umístily na 4. místě.
Co se týče obvyklých vystoupení,
tak to bylo zatím jen v Jaroslavicích
dne 17.6.2011, kde jsme vystupovaly pro důchodce. Vystoupení,
které nás ještě čekají, jsou ve dnech
25.6 tradiční Topinkyáda v Dyjákovicích, 13.8 v Dobšicích na srazu motorkářů a 3.9 u příležitosti
setkání mikroregionů v Hrušovanech nad Jevišovkou. Tímto Vás
samozřejmě všechny srdečně zveme
a budeme velice rády, pokud nás
přijedete podpořit!
Za všechny mažoretky přeji krásné prožití léta!
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DĚTSKÝ DEN – VELKÝ KARLOV
PeťaS a Jířa

Dne 4.6.2011 se konal na místním
fotbalovém hřišti DĚTSKÝ DEN.
Než Vám popíšu jeho průběh, tak
chci hlavně poděkovat všem svazům,
sborům, obci a sponzorům. Prostě
všem lidičkám, kteří se jakkoliv podíleli na zařizování a průběhu dětského
dne. Takže opravdu všem patří velké
„DĚKUJI „!!!
A nyní k průběhu celého dne. Ano
celého! Protože atrakce skákací hrady
byly pro děti připraveny už od rána,
kde byly i malé bazénky na zchlazení.
Jinak hlavní program začal přivítáním dětí ve 14 hod. Děti si vyzvedly
kartičky, na které dostaly občerstvení
a se kterými oběhly 12 stanovišť se
soutěžemi. Po splnění všech soutěží
dostaly balíček. Soutěží se zúčastnilo přes 70 dětí. Dále si mohli prohlédnout auto a vybavení Policie ČR
a Hasičů, kteří pak předvedli zásah
hašení ohně, což si vyzkoušeli děti
i rodiče. Nesmím zapomenout ani na
krásné malování na obličej, kam si
všichni mohli v průběhu her odskočit
a na obtiskování ručiček, jenž výsledné dílo je k vidění za prosklenou stěnou u vchodu v kulturním domě.
Po ukončení soutěží pro děti
k nám zavítaly pohádkové postavy: Shrek, Fijona a Oslík, kteří byli

v obležení dětí a fotoaparátů. Na
závěr ještě následovaly soutěže rodičů s dětmi, a že se bylo na co dívat.
Ve vození dítěte v kotouči slalomem
se trhaly rekordní časy a nezahálely
ani maminky. Při chůzi se svázanýma
nohama nám děti většinou plachtily
ve vzduchu, protože soutěživost rodičů byla ohromná. Pak ukázali Fotbalisté versus Hasiči přetahování lanem,
což vyhráli fotbalisté. Hned se toho
chopily i děti: Holky proti Klukům.
Zde vyhrála hlavně početní převaha
dívek.
Co více dodat. Snad jen to, že jsme
rádi, že se přišlo za námi podívat tolik
dětí, ale i rodiče a další rodinní členové. A doufáme, že se to dětem líbilo a měly příjemné zážitky z celého
dětského dne.
A na úplný konec ještě jednou
všem Děkujeme.

Den matek
Dana Valachovičová

Dne 9. května 2011 proběhl
v kulturním domě „Den matek“. Pro
maminky měly připravené vystoupení
děti z mateřské školky pod vedením
p.učitelky Bohunky Topolčanové.
Vystoupili děti z „Karlovské chasy“,
které měly připraveny básničky, písničky a divadelní představení.
Na závěr vystoupily „Karlovské
mažoretky“ se svým programem. Celým
programem provázela a svými básničkami zpestřila slečna Hanka Hovorková.
Pro maminky bylo připraveno malé
občerstvení a kytička od pana starosty.
Doufáme, že maminky si svůj svátek příjemně užily.
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Pálení čarodějnic

Jaroslavsko

Dana Valachovičová

- šp -

Tak jako každý rok,tak i letos se
30.dubna konal „velký slet čarodějnic.
Sraz byl v 16.00 hod před obecním
úřadem. Po slavnostním přivítání se
v bujaré náladě proběhly uličkami a
poté se odebraly k velkému ohništi,
kde proběhl v doprovodu katů a soudce
čarodějnický soud. Celou cestu doprovázel malé i velké čarodějnice vydatný
déšť, ale ani to nepokazilo čarodějnicím
náladu. Takže těšme se na další „Velký
slet čarodějnic“

Zdobení Velikonočního
stromu
Dana Valachovičová

Dne 16.dubna proběhla akce pod
názvem zdobení “Velikonočního
stromu“.
Akce se zúčastnili členové občanského sdružení Karlovská chasa, kteří
vybrali strom na dětském hřišti a poté
byl nazdoben velikonočními vejci.
Doufáme, že se Vám nápad líbil a
příští rok budete zdobit s námi.
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Po jedněch dřívějších vánocích
jsem byl obdarován místním občanem
knížkou. Útlou, s oním nezvyklým titulem. Prý jsem kronikářem obce, snad s
tím něco udělám, snad to nějak využiji.
Slovo do pranice.
Jde o místopisné pojednání o
soudním okrese Jaroslavickém, sepsané Františkem Vácslavem Peřinkou,
vydané v roce 1905, s prodejní cenou
2,50 Kč.
Dílo není rozsáhlé, ale přináší mnohé zajímavosti z kraje, ve kterém žijeme.
Je to pojednání o době před stopadesáti
a více lety. Někdy uběhly dokonce celá
staletí od prvních zpráv, které se staly pramenem čerpání jeho poznatků
o naší minulosti. Čerpání z písemností
vztahujících se zejména k vlastnickým
právům, poddanství té které vesnice
k příslušné vrchnosti světské nebo církevní, změn vlastnických vztahů právně nezávadných, ale také často sporných. Teprve později vztah vrchnosti
a poddaných, který nemusel být vždy
vztah všemocného k bezmocnému, jak
se nám v nedávné minulosti tvrdilo.
O Velkém Karlovu tam samozřejmě není nic. Pochopitelně, ale čas běží

a Velký Karlov je tady, v jiném čase
a jistě tady bude i nadále. Ale čím vlastně je a čím bude? Má krátkou historii
nejistou přítomnost, nevyzpytatelnou
budoucnost. A právě tady se naskýtá
ona příležitost, něco s tím udělat, nějak
se včlenit zápisem do společenství
obcí tohoto kraje jižní Moravy. Ale jak
a také kým.
Ta výzva byla sice adresována kronikáři. Problém je složitější. Domnívám
se, vyžaduje odborně vyškoleného pracovníka – historika, který na základě
studia doložitelných skutečností zpracuje zadaný námět, rozsah, účel apod.
Přesto existuje možnost jak udělat
alespoň vstřícný, laický krok. Využít
paměti lidí, kteří dokáží překonat
ostych, nechuť a obavy z jakési pomyslné ostudy k tomu, aby své vzpomínky
na prožitky a významné nebo alespoň
významnější události v tomto kraji, v té
obci kde žijí sepsali, nabídli k sepsání
a zveřejnění. V regionálních novinách
Noviny Niva nebo zapsání do kroniky
obce. Nepodceňujme schopnosti lidí
v jejich moudrosti, úsudku, podpořme
je v jejich odvaze veřejně vyslovit svůj
pohled nebo názor „ nést svou kůži na
trh“. Zároveň si
Pozvánka na 5.
také uvědomme,
že každá informace nabývá na
hodnotě, s přibývajícím časem od
Občanské sdružení Karlovská chasa
doby jejího vznisi Vás dovoluje pozvat již na páté hody, které se konají
ku.
20.srpna 2011
A tyto informace pak mohou
Něco málo k programu:
být předmětem
9.00 předání práva,požehnání od p.faráře pod májkou
odborného zkou9.30 průvod krojované chasy po vesnici
mání při sepisováv doprovodu“Krojované hudby Brno“
ní historie tohoto
14.00 zpěv a tanec pod májkou
kraje, v případě, že
16.00 fotbalové utkání
k tomu bude spo20.00 zahájení taneční zábavy tancem
lečenská objedmalých i velkých krojáků
návka a kde Velký
provázet celým večerem bude kapela“STONE“
Karlov už bude
24.00 půlnoční překvapení
Po celý den i večer bude zapezpečeno dostatek jídla i pití, její součástí.
I toto je výzva!
„Prasátko na rožní“
Co
Vy na to?
Zajištěna i bohatá tombola.
Vstupné 100Kč

Karlovské hody
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Sváteční slovo speciálniho pedagoga Mgr. Pavla Wienera
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I takhle třeba vypadalo jedno
z pěti dětí Karla Hermana Franka.
Byl to člověk nespokojený, zklamaný,
flustrovaný protože ho při povyšování pořád někdo přeskakoval. I to byl
možná důvod hrůzy, kterou tady spáchal. Stejně to nepomohlo. Zase ho
při povyšování přeskočili.
Zklamání, nespokojenost, flustrace. To jsou slova, která v poslední
době slýchám ze všech stran. Naše
společnost se už zase atomizuje tím
způsobem , známým ze socializmu.
Práce se musí nějak přestát a pak byt,
chata nebo chalupa. Lidé se uzavřeli
do svých mikrosvětů, protože ten svět
venku je zklamal, přestal je bavit. Je
mi to líto. Protože i já, když jsem cinkal klíči na Václaváku jsem doufal, že
to bude lepší. A ono není.
Vrcholná politika je o lidech,
kteří ani příliš nezastírají, že si přišli nahrabat. prezident krade pera,
a církve nemají na starosti nic jiného,
než pořádat nákladné parády, shánět
peníze a soudit se o majetek. Platí
pouze ostré lokty a proříznutá huba,
abych použil slov mé babičky. Morálka a slušné chování se nám z dnešního
života jaksi vytratily. Žádný div, když
to po nás nikdo nechce a nikdo nám

taky nejde příkladem. Všichni chtějí
víc čímž míra jejich zklamání, nespokojenosti a flustrace vzrůstá. Vždycky má někdo víc, takže uspokojenost
z nahromaděného majetku se logicky
zastavit nemůže. To neustálé puzení
někoho přimělo ke krádeži této holčičky. Tedy z památníku, který připomíná, jak to tady zničila horda fašistů v německých uniformách. A my
teď ničíme národ sami. Lhostejností, sobectvím a bezohledností. Snad
proto jsme tak zklamaní, nespokojení
a flustrovaní.
Nedávno u nás doma přeskočila jiskra. Tak co má říkat Bůh? Jestli
tohle všechno stvořil, čemuž já osobně věřím, musí to být hrůza, co mu
tady z toho všichni děláme. Zabíjení, mučení, krádeže, prospěchářství,
ničení celé zeměkoule díky naprosto
nezodpovědnému chování. I on musí
být proto logicky zklamaný, nespokojený, flustrovaný. Naštěstí, na rozdíl
od nás to zvládá, jinak bychom tu už
dávno nebyl i. Nechtěl bych se spoléhat pořád na jeho milost, dobrotivost
a odpuštění. Kdo ví, jak to bylo ze
Sodomou a Gomorou. Třeba mu už
opravdu tehdy došla trpělivost.
Tady se odehrává něco podobné-

ho, byť z vůle lidí. Tohle jsme z toho
udělali my. Sochy se kradou a pod
tíhou mrtvých a holinkami SS se
můžeme nasvačit, když na to máte
žaludek. Co s tím? Co udělat, aby
ta míra Boží milosti zase nepřetekla
nebo aby se nám alespoň lépe žilo.
Odpověď je velice jednoduchá. Snažit se žít slušně a mravně.
Nekřečkovat, nelhat a nehamonit. Jak
aktuální je to Masarykovo: Nebát se
a nekrást. Slušnost není slabost jak se
mnozí domnívají a obávají. Slušnost
a morálka jsou existenční nutnosti.
Protože slušnou společnost mohou
tvoří t pouze slušní lidé. Musíme se
naučit žít spolu tak, abychom si rozuměli a nebyli si lhostejní. Zklamání,
nespokojenost a flustraci se musíme
naučit ovládat. A musíme se naučit ovládat i ta nejrůznější puzení .
Zejména pud mít a ovládat. Schopností vůlí ovládat své pudy, kromě
daru smíchu se člověk liší od zvířat.
To je výzva! Co vy na to?
Převzato z programu české televize
u příležitosti výročí lidické tragedie.
Ne se vším je třeba beze zbytku
souhlasit.

Cvičení hasičů
Prudký

Dne 13.6.2011
se konalo v naší
obci taktické cvičení zásahu hasičů
u
simulovaného
požáru
centrální
kotelny. Cvičení se
účastnily hasičské
jednotky z Hrušovan nad Jevišovkou,
Slupi a Božic. Naši
hasiči se z důvodu pracovní zaneprázdněnosti členů
jednotky nemohli
účastnit. Věřím, že cvičení splnilo svůj účel. Z pohledu naší obce minimálně v tom, že odhalilo nedostatky v některých požárních hydrantech také
v zabezpečení samotné kotelny.
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Nově otevřená Pivnice Pod kostelem
Božice – Č. Křídlovice
3 druhy točeného piva, široký sortiment alko i nealko
nápojů, cukrovinky, nanuky, nakládaný sýr, utopenci …
fotbálek, kulečník, šipky

Otevřeno : pondělí – neděle od 14.00 do 24.00 hodin
Těšíme se na Vaši návštěvu !

Mistříňanka v Božicích
Jiří Čada, místostarosta

V pátek 22.července se v nově zbudovaném kulturním areálu na hřišti bude konat koncert slovácké dechové
hudby Mistříňanka. Začátek je v 18.00 hodin, vstupenky
je možné zakoupit v předprodeji na OÚ Božice, v prodejně textilu u pí Škrabalové v Božicích a v květinářství
pí Chlupové v Lechovicích. Cena vstupenek je 170,- Kč
v předprodeji, 150,- Kč při předložení Senior pasu a 200,Kč na místě. Délka vystoupení je cca 2 hodiny, v přestávkách mezi jednotlivými skladbami vystoupí lidový vypravěč. Po skončení koncertu zahraje k tanci p. Hlaďo.
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