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Z jednání zastupitelstva obce Božice
Jiří Čada, místostarosta

Zasedání zastupitelstva Obce
Božice se konalo v pátek 9. září 2011.
Na tomto zasedání byly projednány a
schváleny tyto body:
- Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON
Distribuce, a.s. na parc. č. 1792/1 v
katastrálním území Božice
- Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s
E.ON Distribuce, a.s. na parc. č.
PK 454/1 a parc. č. PK 522/1 v
katastrálním území Božice

- Smlouva o spolupráci pro zajištění
prováděcího projektu stavby kruhového objezdu mezi Obcí Božice
a Správou a údržbou silnic JmK
- Rozpočtové opatření č. 4/2011 č.
5/2011
- Prodej pozemku parc.č. 454/83 o
výměře 939 m2 v katastrálním území Božice manželům Šulkovým
- Podání žádosti Městskému úřadu Znojmo o zajištění pořízení
změny č. 3 územního plánu Obce
Božice

- Výsledek hospodaření Služeb
Božice, p.o. za rok 2010 ve výši
995.927,50 Kč po zdanění
- Převedení výsledku hospodaření
Služeb Božice, p.o. za rok 2010 ve
výši 995.927,50 Kč do rezervního
fondu organizace
- Darovací smlouva na finanční dar
ve výši 27.300,- Kč Oblastní charitě Znojmo jako příspěvek na bezbariérovou kuchyň včetně spotřebičů – byt pro vozíčkáře v Domě s
pečovatelskou službou Božice

Rada obce a průběh prací na obci
Karel Hala, starosta obce

Rada obce měla ve třetím čtvrtletí
pět sezení. Na svém jednání s pořadovým číslem 19 projednala nutnost
provedení změny UP (územního plánu) č. 3. Toto bylo také schváleno na
zastupitelstvu a byl tak učiněn první
krok k některým změnám v tomto dokumentu. Jednotlivé body této
změny budou projednávány v příštím
období.
Dále RO projednala a schválila
nutné opravy komunikací a byla tak
již opravena komunikace na posádku, příjezd ke kuchyni základní školy a příjezd do Relaxu. Je pravdou, že
by v naší obci takovýchto oprav bylo
potřeba udělat mnohonásobně více,
ale některé komunikace čekají na
kanalizaci, jinde by bylo třeba, aby si
občané udělali přípojky k již hotové
kanalizaci. Na svém dalším zasedání bylo RO rozhodnuto o navýšení
cen nájmů obecních pozemků užívaných jako přídomovní zahrady.
Částka, která byla dosud občany
placena již neodpovídá současným
cenám za pozemky a tak byla nová
cena odvozena od prodejní ceny za
1 m2 zahrady ve výší 2 % ročně.
Na žádost obyvatel části obce
Zámlýní bylo řešeno na Odboru
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dopravy města Znojma o umístění značek označujících začátek a
konec obce v této lokalitě. Tento
návrh byl akceptován a v nejbližší
době by měly být značky umístěny. Bylo také rozhodnuto o umístění některých nových značek na
místní komunikace, kde budou tyto
postupně instalovány.
Na svém zasedání v měsíci září
byla RO seznámena s cenovými
nabídkami na stavbu vodovodu v
ulici „ Nad školkou Božice“. Vítězem tohoto výběru byla určena fi
Břežanský vodovod, která byla se
svou cenou dosti
podstatně
nižší než další
čtyři firmy. Dále
bylo rozhodnuto o opravě tzv.
Bílého kříže u
výjezdu z obce
na Mackovice.
Restaurátorské
práce byly zadány ak. sochaři
Petru Roztočilovi, který bude
v průběhu zimních
měsíců
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toto provádět. Pokročily také práce
na znovuobnovení pomníku padlých z I.světové války, který bude v
nejbližší době umístěn na místním
hřbitově. Na jeho opravu budou přispívat také původní obyvatelé naší
obce, kteří jsou s průběhem prací
na pomníku informováni.
Přestože v letošním roce nebylo
možno zaměstnávat tolik občanů
na VPP, myslím si, že se podařilo
udržet veřejná prostranství v dobrém stavu za což patří poděkování
všem, kteří se na tomto podíleli.
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Oprava Bílého kříže
Mgr. Ladislav Nevrkla

Koncem právě končícího týdne
došlo ke konkrétní realizaci záchrany velmi cenné božické památky, a to
tzv. Bílého kříže. Vedoucí představitelé naší obce pokračují v záchranných
akcích, jež se týkají našich památek,
a jednou z viditelných oprav je právě
zmíněný Bílý kříž.
Opravu kříže bude provádět akademický sochař Petr Roztočil ve svém
atelieru v Šatově.
Zkušený restaurátor, který mj.
prováděl přesun sochy sv. Jana
Nepomuckého v Božicích, opravu
známé sochy sv. Mikuláše na mostě
přes řeku Jevišovku v obci Grešlové
Mýto a naposledy rekonstrukci kříže
naproti motorestu Markéta v osadě
Kašenec, si určitě úspěšně poradí i s

naším Bílým křížem.
Dlužno dodat, že kříž
byl již dlouho v dezolátním stavu, ale jelikož nebyl ve vlastnictví
obce, dochází k opravě
až nyní. Navíc je podle
P. Roztočila vytvořen z
nepříliš kvalitního tzv.
hostěradického
pískovce a proto dochází
k odlupování celých
pískovcových šupin.
Problémem bude rovněž rekonstruovat téměř nedochovaný nápis, který na kříži původně byl.
Nabízí se proto asi jiné řešení, o němž
budou představitelé obce informovat.
Ani samotná demontáž nebyla

jednoduchá a P. Roztočil byl připraven i
na nejhorší. Totiž že se
části kříže můžou rozpadnout. Jak dokládají
připojené fotografie,
nestalo se tak a „rozborka“ a naložení
Bílého kříže proběhly
úspěšně. Kříž byl totiž
složen z jednotlivých
částí spojených železným roksorem.
Otázkou zůstává,
jestli již někdy v minulosti byl kříž
rozebrán. Pravděpodobné to asi příliš není, ale leccos by mohl napovědět
odhad stáří cihel, na nichž kříž stál.

Pomník válečných obětí na hřbitově
Mgr. Ladislav Nevrkla

Na božický hřbitov byl minulých
dnech umístěn památník obětem I.
světové války, který stál původně v
Božicích u prelátovy vily. Jednotlivé
části byly nalezeny v okolí původního umístění a na náklady obce byly
sestaveny na božickém hřbitově. Další práce na opravě památníku (oprava
písma apod.) budou hrazeny bývalými obyvateli obce.“
Původní pomník na bývalé božické návsi byl postaven na pískovcových kvádrech a krychlích a obehnán kovovým oplocením s brankou

(podobně jako obdobný pomník v
Křídlovicích naproti kostelu). Odhalen byl 8.9.1921 a na mramorových
deskách uvádí 45 jmen z celkového
počtu 72 válečných obětí I. světové
války z Božic.
Dnešní umístění pomníku v sousedství kapličky-zděné poklony u
zadní hřbitovní zdi je určitě vhodné
a důstojné a po dokončení rekonstrukce bude trvalou památkou
božické minulosti. Je možná symbolické, že k rekonstrukci pomníku
došlo přesně po 90ti letech od jeho

zhotovení. Mimochodem, ten křídlovický pomník je o dva roky mladší, odhalen byl 3.7.1923.

Nález letecké pumy
Mgr. Ladislav Nevrkla

Ve velkém nebezpečí se ocitli dělníci budující vodovodní přípojku na
novostavbě rodinného domu v Božicích - Českých Křídlovicích. Předmět
tvářící se jako velký kámen se ovšem
posléze ukázal daleko nebezpečnějším.
Po částečném očištění se dělníkům
vůbec nezdál a tak pro podezření, že
by se mohlo jednat o něco nebezpečného byla kontaktována Policie ČR.
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Přivolaný specialista skutečně konstatoval, že se jedná o ruskou leteckou pumu z období II. světové války.
Konkrétně se jednalo o sovětskou
leteckou pumu FAB-100, s původní
hmotností 110 kg a účinnou náplní
40 kg TNT.
Podle odborníků mohla téměř
metráková bomba vážně ohrožovat
své okolí do vzdálenosti 50 metrů a
nebezpečné střepiny mohly létat až
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do vzdálenosti 200 metrů.
Policejní zdroje podle serveru
znojemsky.denik.cz k nálezu uvádějí:
Ze země trčel kovový válec o průměru asi třicet až čtyřicet centimetrů a
připomínal bombu. „Zaměstnanci ihned zavolali na linku 158. Na místo
se dostavila policejní hlídka a munici
z bezpečnostních důvodů střežila do
příjezdu pyrotechniků. Ti určili, že se
jedná o leteckou pumu z druhé světové
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války. Byla vyrobena v Rusku, vážila
zhruba sto kilogramů a na délku měřila půl metru. Následoval její transport
na místo, kde mohlo dojít k odbornému
odstřelu. Policejní specialisté nebezpečnou munici odpálili mezi obcemi
Borotice a Božice. Při řízeném odstřelu nebyl nikdo zraněn a ani nedošlo k
žádné majetkové škodě,“ uvedla znojemská policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová.
To, že letectvo Rudé armády
bombardovalo i obydlené části naší
obce, víme dávno. Přesto zůstává
záhadou, proč byly zasaženy domy v
blízkosti božického kostela? Možná
to však svědčí též o „schopnostech“
ruských pilotů, neboť cílem bombardování mělo být především božické
nádraží. Velení Rudé armády totiž v

dubnu 1945 vydalo pokyn bombardovat strategické dopravní objekty
sloužící ustupující německé armádě, což byla též železnice, zvl. s přilehlým překladovým nádražím, jako
bylo to naše božické. Zde v té době
stály na kolejích cisterny s PHM a i
ty byly zasaženy a hořely. Zasažena byla i tehdejší cementárna Ott a
spol. (dnešní Prefa) a sádky nedaleko oblíbené Hraběcí studánky. Proč
však bylo zasaženo i několik domů v
Božicích (třeba na stráni pod dnešní
Zedníčkovou vilou) a zvláště v Křídlovicích v blízkosti kostela zůstává
záhadou. Zasažen byl nový patrový
dům na křídlovické návsi (pod kostelem), kde byla i prodejna firmy Baťa a
mlékárna, soukromý obchod v domě
mezi dnešním Kašíkovým a Širokých,

a taky dům pod Vlkovým (dnešní
Fučíkovo), kde byla 22.9.2011 nalezena nevybuchlá funkční letecká puma
zarytá (z dnešního pohledu) hluboko
do země.
Zneškodněna byla téhož dne
odpoledne v prostorech bývalé hlásky. Vzhledem k vhodnému prostoru
pro řízenou likvidaci nedošlo k žádnému dalšímu ohrožení. Taky postup
všech zainteresovaných byl profesionální, byť nutno podotknout, že bagrista projevil notnou dávku odvahy.
Na pumu, bagr i krátýrek se podívejte
na připojených fotografiích.

Ocenění v soutěži Vesnice roku 2011
Jiří Čada, místostarosta

V sobotu 20. srpna proběhlo v obci Vavřinec, která
letos vyhrála a získala Zlatou stuhu a titul Vesnice roku
Jihomoravského kraje, slavnostní vyhlášení soutěže Vesnice roku 2011. Obec Božice byla oceněna čestným uznáním za obnovu provozu kina. Toto ocenění si osobně přebral starosta Karel Hala společně s Ivanem Hudcem ml.,
který má největší zásluhu na získání tohoto uznání.
Další ocenění v rámci znojemského okresu putují do
Hnanic (Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí),
Horních Dunajovic (čestné uznání za péči o vodní prameny) a Výrovic (čestné uznání za činnost tamního sboru
dobrovolných hasičů).
Rada Jihomoravského kraje v minulých dnech schválila peněžité dary obcím, které byly oceněny v krajském
kole soutěže Vesnice roku 2011. Do pěti obcí Znojemska
poputuje z krajského rozpočtu celkem dvě stě patnáct
tisíc korun. Božice z této sumy získají třicet tisíc korun,
které budou investovány do provozu kina.
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Hasiči: Běh branné všestrannosti
Mgr. Ladislav Nevrkla

V areálu bývalé krosové dráhy v
Božicích proběhl v sobotu 1.10.2011
podzimní závod Běhu branné všestrannosti hasičské mládeže. Více než
200 startujících z celého okresu mezi
sebou zápolilo více než 6 hodin. Akci
pořádala Okresní rada mládeže ve
spolupráci se SDH Božice.
Mezi hosty akce byl božický starosta Karel Hala, šéf Okresního
sdružení hasičů p. Procházka, bývalý
senátor M. Špaček, hosté z Rakouska
a odpoledne též šéf HZS Znojmo Ing.
J. Novosád. Dobře organizačně zajiš-

těná akce (velitel p. Souček z Hostimi, náčelník štábu Petr Fiala z Božic)
probíhala v souladu s časovým harmonogramem, počasí bylo nečekaně
letní a tak snad jenom chyběla nějaká
doprovodná hudba, jak podotkl na
konci akce výborný moderátor celého
dne p. Klement.
Božičtí pořadatelé v čele se starostou SDH J. Griebaumem, velitelem
J. Szabóem a členem ORM P. Fialou
zajistili veškerý servis závodu se ctí
a udělali pro dobrou reprezentaci
naší obce maximum. Velmi potěšitelné bylo mj. zjištění, kolik našich

děvčat se věnuje požárnímu sportu.
Mezi jednotlivci vynikl Jakub Peterka
svým 3. místem v soutěži jednotlivců,
v soutěži družstev potěšilo několik
druhých míst pro naše soutěžící.
Umístění je samozřejmě důležité,
ale tentokrát dostali ocenění úplně
všichni zúčastnění. Mezi soutěžícími byly tradiční hasičské velmoci,
jako jsou Vítonice nebo Výrovice, ale
blýskli se i závodnici ze vzdálených
Uherčic, Blížkovic či Hostimi.
Věřím, že se na božické trati setkáme s účastníky tohoto typu závodů i
příští rok.

Dva koncerty Božického smíšeného pěveckého sboru
Jan Svoboda, sbormistr Božického smíšeného pěveckého sboru

Prázdniny a letní měsíce obecně
bývaly dříve dobou koncertního klidu. V posledních letech se to ovšem
radikálně změnilo, protože právě do
letních měsíců, kdy se očekává větší
mobilita lidí, směřuje stále více pořadatelů své akce, viz festivaly v Moravských Budějovicích, Jaroměřicích nad
Rokytnou, Českém Krumlově. Znojenský hudební festival se letos zařadil
mezi festivaly zaštítěné a garantované
Ministerstvem kultury. V rámci tohoto festivalu vystoupili zpěváci z Božic
ve spolupráci s Pěveckým sdružením
Vítězslav Novák v programu „Hudba
v ulicích“ ,v kapli sv. Václava s programem úprav lidových písní. Při dvou
provedeních zaznělo více jak dvacet

písní v úpravě sbormistra obou sborů
Jana Svobody.
Druhé vystoupení božických zpěváků, také se sborem ze Znojma, se
uskutečnilo v sobotu 3.9.2011ve Slupi na Slavnostech chleba. Za horkého
poledního slunce jsme zazpívali lidové písně na hlavním podiu, když jsme
před tím absolvovali slavnostní průvod obcí společně s mnoha dalšími
folklorními a uměleckými soubory. V
patnáct hodin jsme přispěli liturgickým zpěvem ke slavnostní atmosféře mše svaté v chrámu Jména Panny
Marie, kde jsme ještě po skončení mše
zazpívali několik duchovních písní.
Božický smíšený pěvecký sbor si
na letošní podzim naplánoval také

dva koncerty společně s PSVN, kdy
budou hostit nejstarší pěvecký amatérský sbor ze slovenského Zvolena22. a 23.10. Vrcholem činnosti sboru bude Rybova Česká mše vánoční
17.12. v chrámu sv.Salvátora v Praze a
za doprovodu orchestru pod řízením
svého sbormistra si sbory zazpívají
„Rybovku“ i 25.12. v 18,00 hod. ve
znojemském chrámu sv. Mikuláše.
Pro Božice chystáme stejně jako
v loňském roce Vánoční posezení s
čajem a hudbou. Všechny, kteří mají
rádi hudbu zveme na naše koncerty a
do našich řad rádi uvítáme všechny,
kteří rádi zpívají a nebojí se obětovat
své ego ku prospěchu krásné věci.

Pomoc v nouzi
Jiřina Čurdová

Koncem června udělal rozruch v
naší vesnici, přílet vrtulníku. Mnoho
lidí se seběhlo v místě jeho přistávání a hleděli se zvědavostí, co se děje.
Dělo se to, že moji dceru odvážel
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vrtulník záchranné služby. A co tomu
předcházelo? Moje dcera s kamarádem (také bláznem do koní jako
je ona) se rozhodli, že si vyjedou na
projížďku a změří si čas, jak dlouho
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jim to bude trvat do Borotic. V Boroticích měli následující víkend účinkovat na dětském dnu. Ale jak to bývá
shodou náhod, okolností a nešťastné
náhody se stalo, že kůň na kterém
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moje dcera seděla, se něčeho lekl a
udělal pohyb ve cvalu, který Jiřka
nečekala a spadla z koně přímo pod
jeho kopyta. Michal, náš soused, hned
seskočil z koně a utíkal Jiřce pomoci.
Když uviděl, jak jí z pusy a nosu teče
krev, neváhal a zavolal záchrannou
službu. Tímto bych chtěla Michalovi
poděkovat, že se zachoval jako správný a nefalšovaný hrdina a že se o naši
dceru postaral. Po příjezdu záchranné služby, která díky tomu, že sídlí v
Hrušovanech nad Jevišovkou, byla
na místě neštěstí za 10 minut, kon-

statovala paní doktorka, že naše dcera potřebuje speciální a především
rychlé ošetření, proto zavolala vrtulník, který na místě byl za dalších 13
minut. Vrtulník odvezl naši dceru do
Fakultní nemocnice v Bohunicích.
Touto cestou bych chtěla moc poděkovat všem, kteří se účastnili záchranné
akce, Michalovi Závodskému, záchranné stanici v Hrušovanech nad Jevišovkou, záchranné letecké službě Brno
a Fakultní nemocnici v Bohunicích a
dalším zúčastněným osobám.
A jaké ponaučení z toho plyne? Je

dobré mít kolem sebe lidi, na které je
možno se spolehnout a kteří se v kritických chvílích zachovají jako praví
hrdinové a neutečou od problému.
Mít v blízkosti službu, které je možno se dovolat a která zabezpečí naši
ochranu. Jsem zastánce rozvinuté a
dobře pracující záchranné služby, a
to nejen lékařské péče, ale i policie a
hasičů. Proto by se náš stát měl zamyslet nad tím, kam dát státní prostředky
a kam ne. Myslím, že by se jinak naši
poslanci chovali, kdyby tuto pomoc
někdy potřebovali.

Přípravka
Jiřina Čurdová

Nejrozšířenějším a nejatraktivnějším sportem současnosti je fotbal. Fotbal hrají muži i ženy, malí i
velcí. A právě ti malí a nejmenší se
musí nejvíce učit od těch starších
a zkušenějších. Nad Božickou přípravkou visel otazník, kdo bude tuto
přípravku trénovat a dávat ty nejdůležitější základní rady, které každý
fotbalista musí znát a hlavně se jimi
řídit, aby hrál dle pravidel. Těší mě,
že se v naší obci najdou obětaví muži
a tátové, kteří svůj volný čas věnují
těm malým capartům, kteří do balónu ještě neumí ani kopnout. Trenér,

to by měl být pro hráče modla, na
kterou se mohou ve všem obrátit a
spolehnout, druhý táta, za kterým
mohou přijít s problémem a podělit
se s ním o úspěch. Práce jako trenér přípravky je o to zodpovědnější, že musí naučit kluky základům
fotbalového umění a disciplíně na
hřišti. Správný trenér by měl znát
svůj tým a hlavně schopnosti svého týmu a jednotlivého hráče. A to
si myslím, že tito trenéři přípravky
jsou na správném místě a vědí, co
jaký hráč umí nebo kde má slabinu.
Slabiny hráčů se snaží na trénincích

odstranit a schopnosti jednotlivých
hráčů se snaží zužitkovat v zápasech.
A proto mi rodiče bychom měli tyto
trenéry brát jako ti malý kluci a
věřit, že pro naše děti dělají to nejlepší. Neovlivňovat je, když někoho
obsazují častěji, než toho druhého,
pomoci trenérům v jejich nelehké
práci a upozorňovat naše děti, kde
dělají chyby a hlavně jim radit, jak
se v určité situaci na hřišti postavit a
zachovat. Přeji naší přípravce mnoho
úspěšných sportovních výkonů, aby
po celou sezónu bojovali jako tygři a
trenérům mnoho sil a trpělivosti.

Hostan okresní přebor: Zatím ve středu tabulky
Ladislav Nevrkla

Podzimní klání Hostan okresního
přeboru začalo o víkendu 14.8.2011.
Naše výsledky byly v úvodních zápasech ovlivněny neúčastí brankáře Ivo
Urbana, který byl ve všech následujících zápasech naší důležitou oporou
a velkou měrou se zasloužil o dosavadních 10 bodů našeho mužstva. Do
výsledkových listin se tentokrát podíváme i s využitím víkendových zpravodajů OFS Znojmo (http://www.
ofsznojmo.cz/) a webu http://probozice.blogspot.com.
Božice – Mor. Krumlov B 1:5 (0:1).
Domácí v neúplné sestavě drželi s
posíleným soupeřem krok pouze do
přestávky. Na 1:3 snižoval Jaromír
Jandásek.
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Božice – Rakšice 4:6 (0:4). Hosté
vedli v 15. Minutě 0:2 a to ovlivnilo celý zápas. Navíc byl v 30. Minutě vyloučen domácí gólman Pavlík.
Divokou přestřelku, kdy se nám
podařilo snížit až na 4:5 ukončil šťastný gól hostí. Naše branky dali: David
Švejdík, Jan Kudlička, Marian Vávra a
jednu si dali hosté vlastní.
Višňové – Božice 3:3 (1:1). Vyrovnaný zápas, v němž jsme měli blíž k
vítězství, skončil ziskem našeho prvního bodu. Naše branky dali: Pavel
Michalovič, Jiří Kubíček a Petr Horký.
Božice – Šanov 2:1 (0:0). Před
zápasem měly oba týmy po jednom bodu, a tak šlo o hodně. Díky
brankám Davida Švejdíka a Jana
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Kudličky (z penalty) jsme naprosto
zaslouženě vybojovali první podzimní vítězství.
Jezeřany-Maršovice – Božice 1:2
(1:1). Souboj tradičních soupeřů
přinesl hodně vzruchu před oběma
brankami. Utkání jsme kontrolovali
a udrželi s přehledem do vítězného
konce. Střelecky při chuti byl Pavel
Ležák, autor obou branek.
Božice – Blížkovice 0:4 (0:3).
Výsledek zápasu neodpovídá průběhu hry. My jsme hráli, hosté stříleli
branky. Smolný zápas jsme podtrhli
jedním „vlastencem“.
Božice – Dobšice B 3:2 (1:2).
Nesmírně důležité vítězství nad silným soupeřem. Nepříznivý stav po
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1. poločasu (penaltou ve 40. minutě
jsme prohrávali 1:2), ani vyloučení
našeho kapitána nás nepoložili. Vynikající byl opět Ivo Urban v brance a
naše velká vůle po vítězství. O naše
branky se podělili: Pavel Ležák, David
Švejdík a Jan Kudlička.
Miroslav B – Božice 4:2 (2:1).
Vedoucí celek přeboru posílený o hráče „A“týmu neponechal nic náhodě a
trestal každou naši chybu v rozehrávce. My jsme ve 2. půli marně čekali
na kontaktní gól. Vedoucí branku dal
Marian Vávra, na 4:2 korigoval Jan
Kudlička.
Na podzim sehrajeme ještě 6 zápasů – 3 doma, 3 venku.

Horní řada zleva – Petr Horký, Jaromír Jandásek, Roman Šebela, Jiří Kubíček, Petr Procházka, Ivo Urban, David Švestka. Dolní řada – Jan Kudlička,
Pavel Michalovič, Patrik Šotkovský, Jakub Zifčák, David Švejdík. Chybějí
mj. Aleš Žák, Pavel Ležák, František Hofman a Marian Vávra.

Florbal - ohlédnutí a plány
Miroslav Fojtík

Nacházíme se v období, kdy
vrcholí přípravy na novou florbalovou sezonu, a proto by bylo dobře ohlédnout se za sezonou uplynulou.
Nejmladší božičtí florbalisté přibližně před rokem očekávali první
trénink sezony, který se z důvodů
opravy tělocvičny posunul téměř
k prvnímu turnaji Florbalové ligy

nadějí. Ta měla svůj počátek pod
DDM Miroslav právě v minulé sezoně. Zúčastnili se jí florbalisté 1.-6.
třídy. Postupně se odehrály turnaje v Prosiměřicích, Hostěradicích,
Božicích a v Miroslavi. Naši florbalisté si v ní vedli velice dobře. Nejmladší kategorie se stala historicky
prvním vítězem této ligy a kategorie
starší obsadila celkové druhé místo.
Během celého roku šlo vidět zlepšení ve všech směrech. To vrcholilo na domácím turnaji za podpory fanoušků a ukázalo se na závěrečném turnaji, kde naši florbalisté
předvedli nejen florbalový um, ale i cit pro tým a fair play.
Byl jsem rád, že tento hlavní cíl, který jsme si na začátku
sezony dali, tedy vytvořit tým pravých sportovců, se vydařil. Bonusem pak byla i vynikající umístění.
Přibližně v polovině sezony jeli žáci páté třídy doplněni o hráče z nižších ročníků otestovat své dovednosti na
turnaj pořádaný týmem TJ VHS Znojmo. Na něm kluci
poznali jiné týmy s jiným přístupem ke hře. O konkurenci zde bylo postaráno, ale naši florbalisté vybojovali třetí
místo a za sebou nechali takové týmy jako ZŠ Dobšice, ZŠ
Mládeže, ZŠ Břežany a ZŠ Suchohrdly.

V ten samý týden odehráli florbalisté 7.-9. třídy tradiční přátelské
utkání s velmi kvalitním týmem z
Pohořelic. Ze zápasu si odnesli cenné zkušenosti a po prohrané základní části si zvedli náladu vyhranými
nájezdy.
Tato kategorie se zúčastnila i tur-
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naje pořádaného DDM Miroslav, kde
se umístila na druhém místě. Podobný
turnaj byl připraven i na Velikonoce,
ale z důvodu malé účasti hráčů na tréninku byl zrušen.
Podstatně hůře se dařilo našemu
nestaršímu týmu. Ten se potýkal většinu sezony s problémy jak ve směru

Noviny Niva
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kvality hry, tak v přístupu hráčů.
Opět jsme nastoupili do Znojemské
amatérské florbalové ligy (ZAFL),
kde jsem po prvním zápase, který jsme vyhráli, nezískali už žádný
bod. Snažili jsme se dát příležitost
mladým hráčům, ale chybělo nám
dostatečné množství těch starších.
Pozitivnějším pro nás byl Adamov
florbal CUP, kde jsme skončili šestí,
a Vánoční turnaj, kde jsme vybojovali čtvrtou příčku mezi týmy
ze ZAFLu. Na koci sezony muselo
dojít k zásadní změně v božickém
A týmu. Zavedli jsme jiný druh tréninků a přísnější přístup k hráčům.
Do A týmu tak bylo vybráno jen pár
florbalistů. Tato změna však přivedla nové hráče. Již minulou sezonu
jsme se tak zaměřili na vybudování
týmu, který by chtěl opravdu hrát a
trénovat, byl semknutý a v zápasech
bojoval.
Tečkou za sezonou bylo exhibiční utkání mezi týmem žáků a
týmem mužů. Na této vydařené akci
byla také předána ocenění pro nejužitečnější hráče a hráčky sezony.
Pojítkem mezi minulou a následující sezonou se letos poprvé stalo letní florbalové soustředění pro
žáky 1.-9. třídy. První týden v srpnu
se podařilo díky velkému přispění
ze strany vedení obce uskutečnit
dopolední a odpolední florbalový
program pro 14 mladých florbalistů a florbalistek. Tréninky vedl
brankař A týmu Vojtěch Svatoš a já
(Miroslav Fojtík).
K této trenérské sestavě v následující sezoně přibude Ondřej Dokulil a Jakub Zifčák. První tři jmenovaní povedou žáky v kategorii
1.-3. třída a 4.-6. třída. Jakub Zifčák
povede kategorii 7.-9. třída.
Zvýšení počtu trenérů je tedy
jednou z novinek pro následující
sezonu. Další je rozdělení žáků na
tři kategorie. K tomuto kroku jsme
přistoupili z toho důvodu, že společný trénink 1.-5. třídy nebyl pro
ty nejmladší nejvhodnější. Další
nedostatek, který jsme se snažili
pro následující sezonu odstranit,
byl nedostatečné soutěžní vyžití
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nejstarší kategorie. Tento rok z toho
důvodu nastoupí do znojemské ligy
žáků 7.-9. tříd, kam s nimi bude jezdit jejich trenér Jakub Zifčák.
Všichni hráči se tedy letos zúčastní florbalové ligy. Zkušenosti jim
budou předávat nově čtyři trenéři.
Kromě toho bychom se chtěli zůčastnit okresní soutěže ve všech kategoriích s možným postupem do vyšších
soutěží. Naplánováno je i několik
turnajů a přátelských utkání.
Změny začaly minulou sezonu
i v A týmu a vyústily nejen v nové
soupisce, ale i v
novém názvu,
v novém logu
a nových
barvách
t ý m u .
C hy s t a jí se i
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webové stránky, které těmto změnám budou odpovídat. A to jak pro
A tým, tak týmy žáků.
Všechny podrobné články o
zmíněných akcích a informace o
nadcházejích událostech naleznete,
jak už je zvykem, na stránkách fbcbozice.webnode.cz, na probozice.
blogspot.com. Nově i na fanouškovské stránce našeho týmu na facebooku.
Všechny božické týmy budou
rády za vaši podporu na zápasech.
Ani jeden z týmu také nepohrdne
žádnou nabídnutou pomocí.
Za tým Fbc
Panthers Božice
Miroslav Fojtík
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Jezdit vlakem se vyplatí aneb o nevšedním setkání v nevšední den
Ing. Rudolf Žilík

I stalo se, že jsem se jednou vloni vydal do pohádkových Jeseníků. A
hned na první pohled jsem se do nich
zamiloval. Od té doby mívám nutkání
setkávat se svou láskou. Vyrazil jsem
tedy vlakem ve středu 6. července,
kalendář hlásil svátek, z Hané opět
vzhůru k horám. Byl krásný, teplý,
prosluněný den. A jelikož byl právě svátek, jeli podle JŘ všechny páry
rychlíků Zábřeh na Moravě-Hanušovice-Jeseník a zpět, které v pracovní
den nejezdí. Po takřka celodenní túře
jsem se při zpáteční cestě domů rozhodl, vrátit se domů jinudy. Poněvadž
doposud velmi rád jezdím vlakem a
poznávám nová místa, rozhodl jsem
se nejet z Hanušovic do Zábřehu přímo, ale oklikou přes Dolní Lipku,
Letohrad a Českou Třebovou. Nápad
to byl skvělý. Doplatit lístek nebyl žádný problém. Když jsme však zastavili
s lokálkou kousek za Hanušovicemi
v Podlesí, objevil se vedle přes uličku na čtyřce někdo velmi podobný
hlasovému imitátorovi Václavu Faltusovi. Než jsem stačil vzít všechnu
odvahu a oslovit jej, dorazili jsme už
do Prostřední Lipky, ale i tak se oslovení vyplatilo.
Nebyl to někdo jenom podobný Václavu Faltusovi, byl to pravý a
nefalšovaný Václav Faltus osobně.
Jezdí totiž s kamarádem do Podlesí na
ryby. A i proto, že se tentokrát nevraceli do Letohradu s prázdnou, měl i
pan Václav velmi dobrou náladu. Po
chvíli jsem však vypozoroval, že pan
Václav disponuje velice přívětivou,
ze všeho těšící se a optimistickou

náturou, takže by měl dobrou náladu
určitě i v případě, kdyby jeli domů s
prázdnou.
Během našeho krátkého rozhovoru, jsem se dozvěděl ledacos. Např. i
to, že je stále jako imitátor činný a
stále něco pro Českou televizi dělá.
Prozradil mi, že dabuje Louise de
Funese, přičemž nahrazuje velmi
chybějícího a nezapomenutelného
Františka Filipovského (+1993). Na
mou otázku, která mohla působit
trochu drze: „jak si »dabérsky« stojíte v porovnání s Fr. Filipovským?“
odpověděl směle, že „už je takřka
jako František Filipovský. Mám ho
docela zmáknutýho. Piluju už jen
některá slovíčka.“ „Teď už mám za
sebou tři filmy,“ dodává Václav Fal-

tus. Tajemství úspěchu prý spočívá
čistě ve zvládnutí fonetiky. Mluvené
slovo toho kterého herce se musí stále poslouchat a stále zkoušet reprodukovat tak dlouho, až se mu podobá natolik, že je téměř shodné. Nic
jiného v tom prý není.
Před přestupem v Dolní Lipce
jsem poprosil jeho kamaráda o foto
na památku a následně jsme se oba,
s úsměvem na rtu a vzájemným přáním všeho dobra, rozloučili.
Co říci závěrem? Snad jen povzbuzení: Dodávejte si odvahy, když se
vám chce někoho oslovit, a oslovte ho.
I když to bude třeba něco stát. Můžete
totiž tak přijít k nevšednímu setkání
v nevšední den, které se vám v životě
už nikdy nemusí naskytnout.

Jak by dopadl sv. František, kdyby vystoupil dnes?
Ing. Rudolf Žilík

4. října si připomeneme velikána
velikánů katolické církve, zakladatele
františkánského řádu sv. Františka z
Assisi. (1182-1226)
Když čteme životopisy světců,
naše reakce na ně můžou být různé – můžeme vypustit ze svých úst
„hm“ fádní nebo „hm“ uchvacující.
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Nebo dokonce můžeme ustrnout tak
úžasem, že se nezmůžeme ani na slovo: „To všechno že dokázal?“ Dovolte
mi nyní malé upřesnění: „To všechno
v nich dokázala - s jejich spoluprací
– vykonat, a tak je přetvořit, milost
Boží!“
Kdyby však žil takový velikán

Noviny Niva

dnes a hlásal by přesně to, co hlásal
tenkrát, byť dnešním jazykem, jak
by asi dopadl? Je docela dost dobře
možné, že by skončil podle předpovědi paní Ireny Schwarzové, na psychiatrii. Ano, pomalu všichni svatí
vypadali v očích druhých jako blázni. Ale oni skutečně blázny byli! Ale
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ne pro žádnou psychickou poruchu
či nemoc, ale pro Krista. Pro Krista! A i přesto, i když byli blázni pro
Krista, zatím nikdo nikdy ničím do
žádných tabulek psychiatrických diagnóz nezapadl. A nikdy ani nezapadne! Co, kdo je v souladu s Božím, je
vždy chráněn a uchráněn před mnohým trápením. Vždyť kolik je dnes na
světě trápení, jen pro to samotné rozhodnutí člověka: „Ne Bože, na nic Tě
nepotřebuji, na vše si vystačím sám.
Jdi ode mě pryč, nechci s Tebou mít
nic společného!“ A výsledky? Ty jsou
patrné denně na každém kroku. Ptáte se jaké? Uvažujme. František žil s
Kristem, vypadal jako blázen, bláznem nebyl, nežil nijak psychopatologicky, neužíval psychofarmaka. My s
Kristem nežijeme, jako blázni nevypadáme, protože se snažíme zuby
nehty vypadat tak, abychom nepůsobili zvláštně v očích druhých, a možná přece blázny jsme, od upadnutí
do psychopatologie nám mnohdy
chybí jen krůček, mnozí se bez užívání psychofarmak dnes vůbec neobejdeme, abychom vůbec nějak mohli
existovat. A než bychom v ledasčem
přijali třebas poselství sv. Františka,
raději budeme stále jako staří berani zatvrzele a tvrdošíjně setrvávat ve
svém rozhodnutí a na cestě, na které
je nám jen zle, hůř a nejhůř: musíme
užívat denně léky, utíkat se do světa
internetu, virtuálních her, pornografie, satanismu, okultismu, spiritismu,
horoskopů, oddávat se nezdravě jídlu,
pitkám, sexu, drogám, televizi, práci,
koníčkům, samotě a kdoví čemu všemu leckdy často vedoucímu právě k
disharmoniím, beznaději, zoufalství,
a také bohužel ke srázu jedné z psychopatologií, prostě peklu na Zemi.
Vidíme teď už jasněji, kam jsme to

bez Boha dopracovali? Bohem „nadimenzovaný“, chtěný lidský život je
život v atmosféře klidu, lehkosti, štěstí,
radosti, svobody, souladu, harmonie,
naději, ad. Co myslíte, může snad chtít
některý rodič pro své dítě neúnosná
trápení a břemena, bezvýchodné situace, beznaděj, neštěstí, dlouhé těžké,
vleklé nemoci třeba i psychické, ...,
peklo na Zemi??? Žádný. (Ono, i Satan
a jeho kumpáni vám také sice ledacos
můžou slíbit, a také bohužel a nedej
Bože splnit, ale vězte, že to nikdy není
nezištně! Vyberou si za to dřív nebo
později krutou, velmi krutou daň.
Jedině Bůh dává nezištně, z lásky.)
Budiž vám dokladem zdravosti,
lehkosti, radosti a pokory (ad.) Františkova ducha jeho píseň, chvalozpěv
tvorstva, který složil asi v roce 1224:
„Nejvyšší a mocný, dobrý Pane, tobě
ať zní chvála, čest a dík. Přísluší jen
tobě, jehož jméno, člověk není hoden
vyslovit.
Ať tě Pane, chválí všechna díla,
zvláště bratr slunce ve výši, on je dár-

ce života i světla, je tvůj obraz, Bože
Nejvyšší.
Ať tě, Pane, chválí sestra luna,
všechny jasné hvězdy na nebi, ať
tě chválí svěží bratr vánek, mraky,
vzduch a každé podnebí.
Ať tě, Pane, chválí sestra voda, čistá, sloužící a pokorná, ať tě chválí jasný
bratr oheň, jehož moci obává se tma.
Ať tě chválí sestra matka země,
rodí pro nás trávu, plod i květ, ať tě
chválí trpící a tiší, kteří s láskou umí
odpouštět.
Nejvyššímu, všemocnému Pánu,
vzdejte čest a chválu veškerou, dobrořečte s díky jeho jménu, služte jemu s
velkou pokorou.“
Milý svatý Františku, my víme, že
nás slyšíš, vypros nám u Pána hojné,
přehojné milosti, bez kterých se, jak
se o tom Ty sám za života také dobře
přesvědčil, prostě neobejdeme. Oroduj za nás!
Text: Kancionál, píseň č. 909 (Zvon,
1995), obr. nakreslila pí. I. Schwarzová
r. 1996

Co je v Bibli?
Jana Zobáková

Už v několika příspěvcích se dalo
vyčíst i to, že „Bůh je láska“. Je to
pravda, proto „milujme jedni druhé,
vždyť láska je z Boha“. Dále je v Bibli
napsáno:
„Láska je trpělivá, dobrotivá, láska
nezávidí, láska se nevychloubá a není

10

domýšlivá.
Nejedná nečestně, nehledá svůj
prospěch, nerozčiluje se, nepočítá
zlo. Je laskavá, nesoupeří, nežárlí,
nejedná nečestně, všechno snáší,
všemu věří, ve vše doufá, všechno
vydrží. Neraduje se z nepravosti,

Noviny NIVA

ale raduje se spolu s pravdou. Láska
nikdy nezanikne. V lásce není žádný
strach.“
A proto se čím dál častěji zamýšlím nad tím, jakou lásku lidé dávají
jeden druhému a jakou přijímají od
druhých lidí.
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Borotice

Borotice

Borotice

Borotice

Borotice

Z jednání zastupitelstva obce
Zdeněk Bobok, starosta obce

Zastupitelstvo obce se sešlo na
zasedání 8.7.2011 a 2.9.2011.
Na zasedání 8.7. 2011 byla projednána a schválena:
- smlouva o poskytnutí dotace z
rozpočtu JMK na realizaci projektu „Oprava cyklostezky „Znojemská“ na území obce Borotice“
- smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s
E.ON distribuce na parc.č.65/1 v
k.ú. Borotice nad Jevišovkou.
- smlouva o právu provést stavbu
„ČOV JATKA BOROTICE“ uzavřenou mezi obcí Borotice a Petrem Krátkým, Borotice č.125.

- smlouva o poskytnutí dotace z
rozpočtu JMK v rámci Programu
rozvoje venkova Jihomoravského
kraje na akci „Dětské hřiště v obci
Borotice“.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo
dofinancování nákupu malotraktoru
a jeho příslušenství.
Na zasedání 2.9.2011 byla projednána a schválena:
- obecně závazná vyhláška obce
Borotice č.1/2011, kterou se stanoví část společného školského
obvodu základní školy.
- rozpočtové opatření č.3.
- žádost p. Majtnera ml. o svedení

dešťové vody do obecní kanalizace
z domu č.33 přes obecní pozemky.
- firma TEWIKO systems, s.r.o.,
Liberec na akci Dětské hřiště v
obci Borotice.
Zastupitelstvo obce vzalo na
vědomí zprávu finančního a kontrolního výboru a zamítlo příspěvek na
projekt Rozvoj kultury a propagace
turistiky mikroregionu Hrušovansko. Zastupitelé se sešli na poradě
dne 8.8.2011, na které byli seznámeni s OVZ č.1/2011 a rozpočtovým opatřením č.3. Také se zabývali
výběrem dodavatele na výstavbu
dětského hřiště.

Poděkování
Vážení spoluobčané,
rád bych touto cestou poděkoval našim občanům, kteří přiložili ruku k dílu a vybudovali svépomocí chodník na
náměstí mezi dvěma silnicemi. Poděkování patří panu Tomáši Jedličkovi, Pavlu Králíkovi, panu Josefu Šimkovi a
hlavnímu iniciátoru panu Karlu Řehůřkovi. Poděkování patří také některým dobrovolným hasičům v čele s jejich starostem Františkem Opletalem, kteří pomohli s kosením veřejného prostranství v obci .
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Dětský den
Borotické hospodyňky

V sobotu 2.7.2011 pořádal obecní
úřad ve spolupráci s místním Sborem dobrovolných hasičů a za velké
pomoci borotických hospodyněk
,,Den plný zážitků a překvapení“ pro
děti.
Program pro děti byl opravdu
pestrý.Byly připraveny disciplíny jako
např. hledání pokladu, koňské dostihy, hod tomahavkem na cíl, střelba
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z luku apod. Všichni se mohli zdarma povozit na koních, zaskákat si na
nafukovacím hradu anebo se sklouznout na velké nafukovací klouzačce
nebo si prohlédnout požární auto s
vybavením od SDH Slup. Kdo nechtěl
soutěžit, tak si mohl nechat namalovat něco pěkného na obličej nebo
obdivovat a hladit ovečky a kůzlátka.
Pro děti byly připraveny balíčky se
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sladkostmi a občerstvení zdarma.
Když se unavené dětičky po náročném dni uložily ke spánku, přišla na
řadu zábava pro rodiče. Od 20. hodin
se konala taneční zábava, kde zahrála
skupina,, Šuriband“ .
Za tento vydařený den děkujeme
všem sponzorům a hlavně těm, bez
jejichž pomoci by se tato akce neobešla.
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Pasování předškoláků na školáky
Přísaháme na psí uši
a na kočičí svědomí,
že budeme hodní žáci,
nikdy žádní poškoláci.
Učit se pilně budeme,
protože pětky nechceme!
Tak přísaháme!
Jako každý rok se i tento konalo
slavnostní pasování předškoláků na

zahradě mateřské školy. V hojném
počtu se na pasování a rozloučení s
předškoláky přišli podívat rodiče,
prarodiče, příbuzní i známí. Při pasování dostali předškoláci na památku
od paní učitelky šerpu, obrázek se
svojí fotografií a knihu. Potom následovala chvilka slávy, kdy každý předškolák byl vyfotografován na trůně.

Při pasování byl přítomen i pan starosta, který každému předškolákovi
předal upomínkový dárek a poblahopřál jim pohodový vstup do školních
lavic, hodně životních úspěchů, samé
jedničky a spoustu krásných zážitků.
Po slavnostním pasování následoval
přípitek a zábava, kterou si všechny
děti společně užily.

Významné životní jubileum oslavili občané:
Červenec
Binder Josef
Baláž Emil
Portlová Marie

65 let
83 let
84 let

Srpen
Opletal František 68 let

Září
Havlíček Jiří
65 let
Jačianský Michal
68 let
Holas Josef
69 let
Vítková Marie
72 let
Balážová Zdena
80 let
Jeřábek Vladimír
80 let
Jubilantům přejeme ještě mnoho spokojených a šťastných let.

O pohár starosty obce
Dne 20.8.2011 se konal na místním
hřišti VI. ročník turnaje „O POHÁR
STAROSTY“ v kopané. Jako tradičně
se ho zúčastnily čtyři mužstva a to z
obce Podmolí, obce Kašence, firmy
COLAS a obce Borotic. Na prvním
místě se umístilo družstvo COLASU,
na druhém místě družstvo obce Podmolí, na třetím místě družstvo obce
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Kašence a čtvrté místo obsadilo družstvo obce Borotic.
Nádherný letní den byl ukončen večerní zábavou, kde
hrála skupina DUO GUISEPPE.

SDH Borotice
Naší hasiči v tomto třetím čtvrtletí
roku 2011 reprezentovali obec Borotice různými kulturními akcemi a soutěžemi v požárním sportu. Dne 2.7.11
jsme připravili společně s hospodyňkami a O.Ú. Borotice Den dětí s večerní zábavou pro dospělé. Dne 20.8.11
na místním hřišti jsme pořádali Pohár
starosty obce Borotice ve fotbale. Jako
každoročně se utkaly čtyři týmy (Podmolí, Kašenec, Colas, Borotice) večer
následovala zábava. Děkujeme všem
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návštěvníkům těchto letních kult. akcí,
kteří nás podpořili účastí na večerních
zábavách a přejeme jim i příště příjemnou zábavu jako doposud.
Naše SDH vyjíždí také do různých obcí, kde se zúčastní soutěží
v požárním sportu o různé poháry starostů obcí. V měsící září jsme
soutěžili v Oleksovicích a Šanově,
kde jsme obsadili vždy krásná pátá
místa. Letošní činnost náš sbor společně se sbory 19tého okrsku ukon-
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čili dne 24.9.11 u nás v Boroticích,
kde proběhla soutěž v požárním
sportu o pohár starosty obce Borotice na místním hřišti. Závěrem chci
poděkovat všem členům, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli na
těchto akcích a soutěžích. Děkuji
také jejím manželkám a rodinným
příslušníkům za pochopení v tuto
naši dobrovolnou činnost ve volném
čase. Poděkování patří také všem,
kdo nám fandí.
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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. září, kde
byly členové zastupitelstva na úvod
seznámeni s činností obecního úřadu od posledního zasedání. Byli přijati 3 pracovníci na VPP od 1. 8. a na
základě pověření starosta obce provedl rozpočtové opatření č.3/2011,
jednalo se především o dotace

(VPP, lesy). Zastupitelstvo obce
schválilo dodatek č. 1 ke Smlouvě
o zajištění financování IDS Jihomoravského kraje, záměr obce prodat
pozemky parcelní číslo st. 91/2, st.
274, 1093/8, 1093/10, 1093/13, st.
308. Dále zastupitelstvo schválilo
návrh smlouvy s PF ČR o vyřešení duplicitního pozemku GP 7812,

ceny za nájem pozemků a projednalo a podpořilo návrh novely zákona
o rozpočtovém určení daní tak, jak
je navržena ministerstvem financí.
Zastupitelstvo obce uložilo místostarostovi obce vyvěsit pohřební
řád a vývěsku do konce října. Byla
podána zpráva o hospodaření obce
k 31. 8. 2011.

Sbírka použitého ošacení
Mgr. Josef Rebenda, starosta obce

Od pondělí 24. října do středy 26. října (v úřední hodiny) budeme opět sbírat v zasedací místnosti obecního úřadu
pro Občanské sdružení Diakonie Broumov letní a zimní oblečení, lůžkoviny, ručníky, utěrky, záclony a látky, nádobí,
skleničky, vatované přikrývky, polštáře a deky, obuv a hračky – vše nepoškozené a zabalené do igelitových pytlů a krabic. Bližší informace najdete ve vývěskách obecního úřadu. Děkujeme předem za vaši pomoc.

SDH Břežany – poděkování
Mgr. Josef Rebenda, starosta obce

Sbor dobrovolných hasičů v
Břežanech je v současné době jediná
organizace (kromě školy), která pravidelně pracuje s mládeží již několika let. Za to patří poděkování přede-

vším Tomáši Gambasovi a dále pak
Petru Musilovi, kteří se s nimi pravidelně scházejí a připravují je k dobrému zvládnutí hasičských dovedností. Přejeme jim, aby jim jejich

elán a radost z práce s dětmi dlouho
vydržela. Věříme také, že nebudou
jedinou organizací v Břežanech, která pracuje s mládeží, ale že se opět
přidají další.

Tradiční Břežanské hody
Mgr. Josef Rebenda, starosta obce

V letošním roce proběhly ve dnech
20. – 21. srpna hody a díky pěknému
počasí se opět vydařily. Letošní hody
pořádal F-M club společně s krojovanou chasou. Novinkou byl letos
opravený taneční parket a také občerstvení. Chtěl bych všem organizátorům poděkovat za příjemné chvíle a
připomenout hody několika fotografiemi.
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Stavební akce v Břežanech
Mgr. Josef Rebenda, starosta obce

I v letošním roce pracovníci
Břežanského vodovodu a také pracovníci na veřejně prospěšných
pracích prováděli různé stavební
práce na údržbě obecního majetku
a zkrášlení a zpříjemnění života v
naší obci. V měsíci dubnu a květnu
to bylo dokončení zámkové dlažby
na ulici za školkou, zbývá dokončit
poslední malý úsek, který nebylo
možno provádět kvůli nejasným
vlastnickým vztahům. Pokud se

nám tento úsek nepodaří dokončit
letos, bude to určitě na jaře příštího
roku. Dále bylo položeno potrubí
na dešťovou vodu pod autobusovou zastávkou u paneláků a zastávka pak byla uvedena do původního
stavu. Bylo dokončeno oplocení
pozemku u budovy ZŠ č. 174. V
měsíci červenci byl opraven taneční
parket a dřevěná bouda na občerstvení v parku. V měsíci srpnu to
byly schody na zdravotní středisko

a také schody do budovy ZŠ č. 3, v
mateřské škole byla opravena část
chodníku u pískoviště. V současné
době se dokončují schody na ulici
na Výsluní. Mimo to byla pravidelně
sekána tráva na veřejných prostranstvích, uklizena dočasná skládka u
statku, opravena místní komunikace – Zelničky a další drobné stavby.
Za to patří dík všem pracovníkům
obecního úřadu a Břežanského
vodovodu, s.r.o.

Letní tábor v Senoradech
Břežanská Střelka, Josef Rebenda

Letos se opět uskutečnil letní tábor
pro děti z naší obce a okolních obcí,
tentokrát od 23. července do 6. srpna
stejně jako loni na krásném tábořišti
břeclavských skautů v Senoradech. I
když nám počasí tolik nepřálo, vyda-
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řil se velmi dobře a věřím, že se všem
účastníkům, jak dětem tak i vedoucím velmi líbil a budou na něj rádi
vzpomínat. Tábora se zúčastnilo 26
dětí a 7 dospělých vedoucích, kteří
zajišťovali chod tábora, jednak pro-
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gram a pak samozřejmě kuchyni a
další činnosti. Všichni vedoucí zde
byli ve svém volném čase a pracovali zadarmo, proto mohla být cena za
pobyt 1 500,00 Kč. Celý tábor opět
provázela hra, tentokrát jsme puto-
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vali do pravěku. Kromě her to však
byly určité povinnosti, noční hlídky,
dovoz pitné vody, pomoc v kuchyni, příprava táborových ohňů a další
nutné práce pro dobrý chod tábora.
Chtěl bych proto poděkovat všem
dospělým – paní Kuncové, Juřeníkové, Rebendové, Podané, Vlčkové
a panu Podanému, kteří zajišťovali běh tábora i jeho program. Velký
dík patří také rodičům a příznivcům
tábora, kteří nám pomohli s dovozem
a odvozem věcí a se stavěním a bouráním tábora.
Přesto byl letošní tábor něčím jiný.
Poprvé jsme spali ve vlastních stanech,
které jsme si koupili, a ve vlastních
podsadách, které jsme sami vyrobili.
Využili jsme peníze, které jsme vydělali pořádáním Břežanských hodů v
roce 2009 a 2010. Pomáhalo nám při
tom v obou letech 20 lidí. V letošním
roce při výrobě podsad pomáhalo
celkem 19 lidí. Všichni samozřejmě
pracovali zdarma a ve svém volném
čase. Patří jim proto všem velký dík.
Kdo chtěl, ten pomohl podle svých
možností. Věříme, že se nám v příštím roce podaří najít vlastní tábořiště
a dokončit vybavení kuchyně, abychom mohli mít vlastní tábor.

BŘEŽANSKÉ DÝŇOVÁNÍ
Jana Surovcová

Tak jako loni, i letos jsme uspořádali v parku pod platany břežanské
dýňování. V loňském roce nám hodně
foukalo, ale letos nám počasí opravdu
přálo. Nejen že svítilo sluníčko a bylo
teplo,ale hlavně větřík nám nezhasínal svíčky, jen ovíval nás účastníky.
Když měla akce v 5 hodin začít,
vypadalo to, že se nic konat ani
nebude. Ale do půl šesté se pomalu
nashromáždili rodiče a děti s různě velikými a barevnými dýněmi.
Nakonec jsme usoudili, že se nás
sešlo celkem dost a že akce není až
tak marná. Na stolech a lavicích,
které jsme měli zapůjčené z obecního úřadu začala práce na dýních.
Vykrajování, vydlabávání a zdobení
strašidýlek . Ikdyž to byla akce především pro děti,tak největší podíl
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na práci měly maminky. Některé se
do této práce pustily s takovou vervou, že ani nevnímaly okolí. Jedna
maminka dokonce měla svoji dýňovou premiéru a mi jsme rádi, že ji
měla na našem dýňování.
Mezi prací a běháním se děti
mohly
různě
občerstvovat
jablíčkovými
a
třešňovými
buchtami, bonbóny a minerálkou, maminky si
mohly pochutnat na kafíčku
a také ochutnat
buchty. Po hodině se park chlubil
krásnými
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dýňovými strašidélky , se kterými
se všechny děti nechaly vyfotit.
Nebyla to špatná akce, spíše taková oddychovka, pro odreagování dětí
i rodičů.
Každopádně,kdo se zúčastnil,
myslím že nelitoval. Co vy na to?
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BŘEŽANSKÁ ŠKOLKA V ROCE 2011/2012
Jana Surovcová

V letošním roce máme po několika slabších letech zapsáno celkem 50
dětí. Dojíždí k nám děti z okolních
vesnic jako jsou Pravice, Mackovice, Čejkovice ,Litobratřice, ale také
děti z Hrušovan, Dyjákovic a Borotic . Břežanských dětí máme v tomto
počtu zapsaných dětí 20.(No nic moc,
břežanští! Nechcete to napravit?)
Opět pracujeme ve věkově smíšených třídách . Ve třídě u Pastelek
je zapsáno 25 dětí od 3,5 do 6 let,ve
třídě u Trpaslíků jsou zapsány děti od
2 do 5ti let. Vzhledem k počtu zapsaných dětí jsme museli navýšit také

počty pedagogických zaměstnanců,
proto nám od září, kromě paní učitelek Fajmonové a Pražákové ,vypomáhá odpoledne paní učitelka Radka
Nováková.
Také v letošním roce budou na
školce probíhat zájmové kroužky.
Prvořadé jsou pro nás kroužky
logopedické prevence,které budou
probíhat v obou třídách a navazovat
na ně bude ambulantní logopedická
péče. Dále bude ve školce kroužek
flétniček a kroužek vaření. A abychom
lépe děti připravili do školy, bude v
obou třídách probíhat odpoledne pro

rodiče- u předškoláků pod názvem
Na slovíčko maminko, tatínku (kde
bude paní učitelka seznamovat rodiče
s tím, co je nutné znát před zápisem
a před vstupem do školy, bude jim
zde radit jak na to a zároveň proběhnou konzultační hodiny s rodiči. U
malých dětí pod názvem- Čáry ,máry,
čmáry,čmáry. (zde se paní učitelky
zaměří na uvolňovací cvičení, grafomotorická cvičení a zpěv dětských
písní).
Samozřejmě připravujeme spoustu zajímavých akcí i pro veřejnost, tak
se na naše malé dětičky těšte!

Další akce v Břežanech:
25. 11. 2011 – Slavnostní rozsvícení vánočního stromku
3. 12. 2011 - Čertovská veselice pro děti ve sportovní hale v Břežanech
16. 12. 2011 - Vánoční besídka v zámecké kapli v Břežanech

Zpráva o projektu financovaného EU v ZŠ Břežany
Zapsala Mgr. Jitka Čermáková,ř.š.

Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1836
V poslední čtvrtině loňského roku
se naše škola přihlásila do akce „Peníze do škol“(PEDOŠ) s projektem
„INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT.“
Počátkem roku 2011 jsme obdrželi
zprávu, že náš projekt úspěšně prošel
a můžeme se pustit do realizace.
Součástí projektu bylo školení
pedagogů v tvorbě Power Pointových
prezentací, proškolení pedagogů v
angličtině a také školení, zaměřené
na rozvoj čtenářské gramotnosti u
dětí 1.stupně. Z finančních prostředků jsme proškolili celou sborovnu v
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Power Pointu a v tvorbě a zpracování
digitálních fotografií, zakoupili notebooky pro všechny pedagogy, aby se
zlepšila připravenost na výuku. Od
října zahajují učitelky 1.stupně studium angličtiny a probíhá také další
proškolení čtenářské gramotnosti.
Mnozí učitelé již s tvorbou prezentací a s jejich ověřováním začali.
Mají tak šanci zúročit vědomosti a
dovednosti nabyté při školení. Výuka
je pro žáky zajímavější, atraktivnější a
v hodinách je lépe využita technika.
Plánujeme pořízení interaktivní
tabule také pro žáky na 1.stupni naší

Noviny NIVA

ZŠ, aby i oni měli výuku zajímavější a
interaktivní jako žáci 2.stupně.
Na realizaci našich plánů máme celkem dva roky. Vzhledem k tomu, že čas
běží jako voda, nejsou dva roky nijak
dlouhá doba. Každý z učitelů si stanovil
cíl, kterého chce dosáhnout během této
doby a při bližším pozorování je jasné,
že se vše dobře zdaří. Dosud realizované prezentace jsou vypracované pečlivě,
obsahově zajímavě, doplněné o ukázky
audio i video a o množství fotografií.
Do další náročné práce ve školním roce 2011/2012 přejme pedagogům i žákům mnoho zdaru.
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V ZŠ Břežany dětem pomáhají
Mgr. Jitka Čermáková

Začátek září 2011 nás pedagogy
přiměl k tomu, abych se podívali na
stav projektu PODPORA ŽÁKŮ SE
SPECIÁLNÍMI
VZDĚLÁVACÍMI
POTŘEBAMI NA ZŠ BŘEŽANY
PROSTŘEDNICTVÍM
MODERNÍCH UČEBNÍCH POMŮCEK VE
VÝUCE .
Cíl projektu- pomáhat dětem se
specifickými poruchami učení , aby
se jim školní docházka líbila , aby
učivo zvládaly a snáze se vzdělávaly
– zůstává i nadále stejný. Učitelé připravují pracovní listy, na nichž je učivo uspořádáno přehledně, barevně a
podle takové náročnosti, aby je dítě

s SPU dobře zvládlo a snadněji si je
zapamatovalo. Všechny pracovní listy jsou dětem a jejich rodičům k dispozici na webových stránkách školy
( www.zsbrezany.cz), kde je zájemce
může najít v e-learningovém kurzu
moodle. Všechny listy jsou propracované s pečlivostí a znalostí problematiky SPU. Každý z učitelů pracoval na
přípravě a následně si jejich kvalitu
ověřil v praxi – v jednotlivých vyučovacích hodinách. Vznikla tak sbírka
listů, které jsme roztřídili podle ročníků a podle předmětů. Z nich pak
byly vybrány ty, které se nám zdály
nejlepší a které budou tvořit soubor

určený k tisku. Ještě je předložíme
paní Mgr. Abrahamové k posouzení.
Několikrát za rok pořádá škola
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…
Další takový den připravujeme na
měsíc říjen a doufáme, že se rodiče
zúčastní v hojném počtu.
Velké poděkování patří všem
pedagogům Základní školy Břežany
za přístup k plnění projektu a za elán,
s nímž pracují.

Novela zákona o rozpočtovém určení daní
Jednatelé DSO Niva

V současné době probíhá někdy
i bouřlivá diskuse o návrhu novely
zákona o rozpočtovém určení daní. Je
to klíčový zákon pro všechny obce, a
proto se dotkne i všech občanů v těchto obcích. Po dlouhých jedenácti letech
byl konečně vypracován návrh na spravedlivější rozdělení daní. Posílily by se
rozpočty našich obcí a my bychom
mohli zase více investovat. Konkrétně pro obec Břežany by to představovalo částku 3 200,00 Kč na občana, tj.
zhruba 2,7 milionu pro obec za rok.
Pokud by to platilo od roku 2013 do
konce roku 2015 bychom mohli např.
opravit zbývající obecní komunikace

a chodníky. A pak pokračovat dále.
Obce by byly soběstačnější, nebyly by
tolik závislé na všelijakých dotacích a
mohly by si většinu svých problémů
vyřešit samy. A kde by se na to vzaly
peníze. Zrušily by se dotace jednotlivých ministerstev, tj. 7 mld. korun,
přidal by se příspěvek na školství, tj.
1,5 mld. Kč a zbytek – 5 mld. Kč by se
jinak přerozdělovalo, o to by dostala
méně Praha, Brno, Ostrava a Plzeň.
Protože to rozpoutalo bouřlivou diskusi, zda je potřeba brát velkým městům (malé srovnání – Praha má na
1 občana 31 000 Kč, Brno, Ostrava a
Plzeň 19 000 Kč a např. Břežany 7 000

Kč), rozhodli se starostové menších
měst a obcí podpořit návrh této novely. Proto se uskutečnila ve středu 21.
září demonstrace v Praze před úřadem
vlády a byla předána petice panu premiérovi, aby tuto novelu vláda podpořila a prosadila v parlamentu. Premiér
přislíbil, že novela bude projednána
a pro obce bude připraveno 14 mld.
Kč do jejich rozpočtů. Za DSO Niva
se této akce zúčastnili oba jednatelé,
p. Hala, p. Rebenda, za Hrušovansko
starosta a místostarosta z Hevlína. Je
ovšem potřeba, aby toto podporovaly
všechny malé obce, protože je to naše
budoucnost.

Břežanské putování s koňmi
Text a foto: Martina Šafránková, Vendula Tvrdá, Marie Klempová

Klienti Zámku v Břežanech mají
možnost zažívat mnohá dobrodružství při netradičních výletech
koňským povozem. Letos se staly
cílem jejich putování Kuchařovice u
Znojma, kde na pět dní vyrostlo malé
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stanové městečko. Koně byli ubytováni hned vedle v prostorných výbězích,
kde měli trávy po kolena a jistě se tam
museli cítit jako v ráji.
Byl to týden plný neopakovatelných zážitků. Letní radovánky i kou-

Noviny Niva

pání si užívali na koupališti v Únanově, kde se jim moc líbilo. Podnikali i
krátké výlety do okolí Znojma, kde
jim řeka Dyje v horkých letních dnech
nabídla příjemné osvěžení i možnost
pro plavení koní. Večery trávili stylo-
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vě opékáním špekáčků i grilováním
kuřat.
Týden rychle utekl a nikomu
se domů nechtělo. Lákavá byla jen
vidina měkkých postelí a tak se po
upřímném poděkování rodině Fruhvirtových z Kuchařovic, kteří jim

poskytli veškeré zázemí, vypravili na
cestu zpět k domovu.
Výlety koňským povozem jsou u
klientů Zámku Břežany velmi oblíbené. A až je třeba někdy potkáte na
jejich cestách za poznáním, budou
rádi, když jim zamáváte.

BENEFIČNÍ KONCERT NA ZÁMKU
IVANA RAZÁKOVÁ

Několik stovek návštěvníků společně s klienty našeho Domova se
mohlo v pondělí 19. září v podvečer
přesvědčit, že na našem Zámku to
opět ožilo a výsledekm se stala dobře realizovaná akce. Na zámeckém
nádvoří se konal Benefiční koncert,
na jehož organizaci a pozvání slavných osobností se z velké části podílel P.JIŘÍ VEITH, který se dokonce s
těmito známými zpěváky osobně zná
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a byl nám tak při přípravě a konání
této akce velkým pomocníkem.Díky
němu a mnoha štědrým sponzorům
se mohl uskutečnit tento úžasný koncert. Naše očekávání nezklamal trojnásobný zlatý slavík DALIBOR JANDA a v podání jeho nezaměnitelného
„chrapláku“ zazněly některé hity. Na
pódium se vystřídali Jiřina Jandová,
Radka Pavlovičová či Hynek Tomm a
jejich pěvecké výkony byly neopako-
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vatelné. Nejen svým milým slovem,
ale i nádherným pěveckým vystoupením, nás překvapil právě otec Jiří,
což bylo třešničkou na dortu.Výtěžek
z Benefice, který činil 105.000,- bude
použito na nákup polohovací vany do
Wellness terapie. I když nám počasí
moc nepřálo, reakce některých diváků na koncert byla, že něco podobné-
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ho by se mohlo v budoucnu opakovat.Taková slova nás vždy potěší a bereme
je na vědomí.

SPORTOVNÍ HRY V UHERSKÉM BRODĚ
IVANA RAZÁKOVÁ

Po roce nás opět čekal velký sportovní den, na který naši sportovci pilně
trénovali celé tři týdny a výsledek stál
za to! Vybrat skoro třicet závodníků z
našeho domova bylo nad lidské síly,
protože o sportovky je pokaždé velký
zájem. Sportovní disciplíny pro klienty s těžkým mentálním postižením
a zároveň i pro vozíčkáře byly stejné
jako loňský i předloňský rok, a proto
každý sportovec svoji překážku zvládl hravě. Po Hodoníně, Křižanově či
Střelicích jsme si to letos mířili do
Uherského Brodu. Cesta autobusem
nám ubíhala rychle a příjemně, díky
dobré náladě bylo i veselo. Sportovní
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hry se konaly na místní hřišti v Uherském Brodě, kde se nás sešlo dvanáct
domovů se zdravotním postižením
z celé Jižní Moravy. Po slavnostním
zahájení následovala rozcvička
a po té jednotlivé disciplíny.
Nechyběl ani kulturní program, který si pořadatelé pro
nás připravili. Nejdříve zatančila taneční skupina FATIMACH
břišní tance a druhý tanec s
názvem TEPLÁKOVÁ SOUPRAVA tančili klienti z DZP
Uherský Brod. Zakončení her
probíhalo závěrečným nástupem opět na hřiště a rozdáva-
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ly se medaile a upomínkové dárky.
Nechybělo ani občerstvení a společná
diskotéka. Počasí nám také přálo, tak
co více jsme si mohli přát.
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Čejkovice Čejkovice

Čejkovice

Čejkovice Čejkovice

Přeshraniční Čejkovické slavnosti
Vážení spoluobčané.
V termínu každoročních hodových zábav ve dnech 5. 6. 7 srpna, se
v naší obci uskutečnily přeshraniční
slavnosti při příležitosti 300 let vzniku obce Čejkovice. Hlavními pořadateli byl Obecní úřad Čejkovice a
1 FC Čejkovice. Partnerskou obcí
z mikroregionu Land um Laa, byla
obec Grossharras, jejíž součástí jsou
i dvě menší sousední obce, Diepolz a
Zwingendorf. Tyto obce se také prezentovaly na společné výstavě ,,Obce
ve fotografii“, která byla umístněna na obecním úřadě. Velký ohlas
zaznamenala také výstava fotografií z
naší obce. Ta byla pojata spíše z historického pohledu a nejstarší fotografie
pocházela z roku 1905. Program byl
zahájen skvělým vystoupením Božických mažoretek, pod vedením paní
učitelky Kočí. V této umělecké skupině vystupují i některé mladé slečny
z naší obce. Výbornou reprezentaci
obce předvedla krojovaná mládež.
Její vystoupení tak uchvátilo hosty ze
zahraničí, že měli zájem o účinkování
naší mládeže na některé budoucí slavnosti za hranicemi. V neděli odpoledne se odehrál na hřišti fotbalový
zápas 1 FC Čejkovice – Hobbysport
Zwingendorf. Toto přátelské utkání, v němž zvítězili hosté, mělo také
patřičnou úroveň, stejně tak vystoupení našich i zahraničních muzikan-

Čejkovická chasa

22

tů v areálu. Slavnostní mše spojená
s žehnáním praporu se zúčastnili jak
současní a bývalí občané, tak zástupci
z rakouských partnerských obcí. Mši
sloužil Mons. Mgr. otec Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze. Při této mši mu asistovali další tři
duchovní a také děti z naší obce jako
ministranti. Mám za to, že celkem
bohatý program slavností se mimořádně vydařil. K příjemné pohodě slavností přispělo také výborné,
precizně zajištěné občerstvení a tzv.
„třešnička na dortu“ v podobě sobotního půlnočního ohňostroje.
Ohlas z rakouských partnerských
obcí si dovoluji zveřejnit tak, jak mně
byl zaslán kulturním tajemníkem panem Haiderem.
Vážený pane starosto!
Touto cestou Vám chci srdečně
poděkovat za výbornou organizaci a
skvělý průběh slavností.
Je jen škoda, že v neděli pršelo. Na
tuto velkou a velmi podařenou slavnost
budou občané Vaší obce jistě nejen
dlouho vzpomínat, ale i spolupráce
mezi našimi vesnicemi je událost, která vejde do dějin obce Grossharras.
Právě takové příhraniční aktivity jsou
pro dobré vztahy našich zemí velmi
důležité a výrazně přispívají k odbourávání předsudků a nedorozumění.
Velice mě potěšilo, že i bývalí občané

Vaší obce ,,překročili svůj stín“ a jako
poděkování Vám a Vaší obci předali
čestnou listinu.
Pokud se společně budeme snažit
i v budoucnosti jít touto novou cestou,
možná se nám podaří ty bohužel ještě
existující hranice v srdcích lidí obou
stran v krátké době ,,odbourat“ a tímto umožnit zdárný společný život v
našem ,,Evropském domě“.
Ještě jednou blahopřeji
Pan Haider se zmiňuje ve svém
dopise o listině, kterou naše obec
obdržela od bývalých občanů. Je to
tak. Při otevření výstavy jsem obdržel
z rukou pana Pummera, vedoucího
sdružení rodáků Čejkovic a Heřmanova ,,Čestnou listinu“. Tato listina,
kterou obdržela naše obec jako první
v České republice, je poděkováním
naší obci a jejím občanům za vstřícnost a spolupráci s tímto sdružením.
Já jsem také přesvědčen, že uspořádáním této mimořádné kulturní a
vzpomínkové akce naše obec dokázala, že nejsme jenom nějaká malá
zapadlá obec v pohraničí, která měla
v minulosti zaniknout. Naše obec má
svou historii, své nezaměnitelné místo na mapě státu a Evropy.
Až dejme tomu za sto let, budou
obyvatelé Čejkovic připravovat 400
let výročí obce, budou mít jistě usnadněnou práci na přehledu o životě v

Výstava „Obce ve fotografii“
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dnešní době. Dnešní technická zařízení se záznamy a archiválie jim to
zjednoduší.
K výročí Čejkovic, vytvořili pracovníci obecního úřadu videodokument,

který je možno shlédnout na stránkách
obce www.cejkoviceuznojma.cz. Stejně
tak je možné si ve fotogalerii na webových stránkách Čejkovic ještě jednou
prohlédnout všechny fotky naší obce,

které byly umístěny na výstavě.
Závěrem bych chtěl poděkovat
všem, kteří se podíleli na přípravě a
průběhu slavností.
Milan Sedlačík – starosta obce

Výstava „Obce ve fotografii“

Předání čestné listiny

Slavnostní průvod vedly božické mažoretky

Slavnostní mše

Proslov starosty Čejkovic před slavnostní mší

Slavnostní mše
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Žehnání obecního praporu

Mons. Mgr. Jiří Mikulášek s dětmi z Čejkovic

Zástupci partnerských obcí

Přeshraniční slavnosti doprovázel bohatý kulturní program

Hráči1. FC Čejkovice a Hobbysportverein Zwingendorf

Čejkovická chasa s mažoretkami z Božic
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Mackovice Mackovice

Mackovice

Mackovice Mackovice

Krojované hody 2011
Jiří Kubíček ml.

Letošní mackovické krojované
hody se uskutečnily 30.7.2011. Parket
na hřišti společně s májou byli opravdu perfektně nachystané. Krojované
hody uspořádali letos poprvé společně
TJ SOKOL a SDH a věřím, že i příští
rok tomu bude stejně. Chasa od sobotní rána za doprovodu kapely Minet,
zvala spoluobčany na večerní hodovou
zábavu. Příjemným oživením chasy
byla přítomnost tří malých dětí, kteří
vydrželi celý den držet krok se staršími.
Večerní zábava se vyvíjela velmi dobře, lidé přicházeli, kapela Víkend hrála
parádně. Vše ovšem pokazilo stejně
jako minulý rok počasí. Hustý déšť však
naštěstí všechny neodradil a několik
lidí se bavilo až do ranních hodin. Věřme, že příští rok nám konečně počasí
bude přát.

3/2011
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Návrat fotbalu do Mackovic
Jiří Kubíček ml.

V minulém vydání deníku NIVA
jsem se zmiňoval, že v případě zájmu
jsem ochotný založit alespoň mužstvo
žáků, nebo přípravky. Tato věc se stala
skutečností a od podzimu 2011 máme
v okresní soutěži také svého zástupce. Zatím jsem spokojen s přístupem hráčů,tak i zájmem rodičů. Na
tréninky, které bývají 2xtýdně chodí
pravidelně kolem 20 dětí. Převážně
se jedná o děti z Mackovic. Výjimku
tvoří 6 dětí z Břežan, které jsou však
(až na 2 vyjímky) hráči Mackovic. Do

budoucna z toho můžeme jen profitovat. V soutěži zatím doplácíme na
nezkušenost a mládí. První 3 zápasy jsem prohráli a to se Štířaty 1:3, v
Šatově 0:8 a s Jaroslavicemi 0:7. Osobně si myslím, že s trpělivostí a minimálně pořád stejným zápalem do hry
a přístupem se časem i výsledkově
zvedneme. Máme ve svých řadách
šikovné kluky i 3 děvčata. Rád bych
poděkoval všem lidem, kteří přišli
fandit na první dva domácí zápasy a
vytvořili skvělou atmosféru.

Pro rok 2012 máme v plánu také
založit mužstvo přípravky. Vše však
záleží ani ne tak na počtu dětí(kterých
máme momentálně dost) ale na tom
zda bude někdo ochotný se nejmladším fotbalistům věnovat. Osobně
myslím, že v momentální situaci,
vede pouze přes mládež možnost, že
se v budoucnu vrátí také dospělý fotbal do Mackovic.
Rádi mezi sebou přivítáme i ostatní holky a kluky, kteří budou mít
zájem o tuto hru, každý je vítaný.

Memoriál Zd.Kroutilíka a Zd. Andrýska 2011
Jiří Kubíček ml.

Stejně jako každým rokem tak i letos jsme uspořádali
tradiční turnaj na počest našich bývalých hráčů a kamarádů, kteří už bohužel nejsou mezi námi. Chtěl bych poznamenat, že i přesto, že v Mackovicích mužský fotbal skončil
a jeho založení je zatím hodně ve hvězdách, tento turnaj
budeme pořádat každoročně. Letošního turnaje se zúčastnila mužstva Mackovic, Drásova, Litobratřic a přijel také
Béďa team z Přerova. Vítězství si po zásluze odvezli fotbalisté z Drásova.
Den poté pokračoval zábavou se skupinou ORYON
rock. Osobně myslím, že tento ročník patřil k nejlepším. Na zábavě bylo cca 80-100 lidí, kteří se podle ohlasu
výborně bavili. Počasí také vyšlo. Velice mě potěšilo prohlášení kapelníka skupiny Oryon, který řekl, že tak hojnou účast a skvělou zábavu v Mackovicích zdaleka nečekali. Doufejme a věřme, že příští ročník bude minimálně
stejně vydařený.

Pravice Pravice Pravice

Výsledky:

Finále:

Pravice

Mackovice 1 : 7 Drásov
Litobratřice 2 : 0 Béďa team
O 3 místo: Mackovice 1 : 2 Béďa team
Litobratřice 0 : 1 Drásov

Pravice Pravice Pravice

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 24.8.2011
Jaroslav Vitouch, starosta obce

Projednali a schválili
- Rozpočtové opatření č. 1/2011
- Zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku na obci Oprava
chodníků
- Projektovou dokumentaci na stavbu malometrážního domku
- Směrnici pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu obce Pravice č. 1/2011 VP
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- Přijetí dotace od JMK z Programu
rozvoje venkova na nákup mobiliáře obce
- Nákup materiálu na oplocení dětského hřiště
ZO pověřili Finanční výbor
zastavením Rozpočtového výhledu
obce na rok 2012 a 2013

Noviny NIVA

Malometrážní domek
V letošním roce chceme zahájit
stavbu pevného dvoubytového nájemního domku. Malý byt 2+kk je určen
pro osoby s nižšími příjmy, mladé,
kteří se teprve zařizují, ale hlavně pro
starší, kteří jsou osamělí a na údržbu
většího bytu jim nestačí síly.
O bližší informace mohou občané
požádat na OÚ
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Oprava chodníku

Hasičské závody

Jaroslav Vitouch

Jaroslav Vitouch

13.8.2011 proběhly v Pravicích již
po sedmé závody v Požárním sportu.
Pravickému družstvu se útok nevyve-

dl a skončily na 10. místě. Atmosféra
byla vynikající, počasí nám přálo.

V měsíci září zahájíme opravu
chodníků kolem prodejny Jednoty a
Kulturního domu. Na opravu chodníku jsme získali dotaci z rozpočtu
JMK z Programu rozvoje venkova.
Zároveň musíme bohužel pokácet
1 akát před prodejnou, který je ve
velmi špatném stavu.

Den dětí
Marie Sváčková

Zahájení prázdnin jsme oslavili spolu s oslavou dne
dětí v sobotu 2.7.2011. Děti se sešly před Kulturním
domem, kde pro ně byly připraveny různé hry a soutěže,
velmi dobré občerstvení a odměny za vítězství. Děkujeme
všem, kteří nám při organizaci pomáhali.

3/2011
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Nejsmutnější loučení je s mámou....
I nás tato
smutná událost potkala,
když
22.9.2011 v
nedožitých
100 let odešla na vždy
naše drahá
maminka
Emilie Mašková. Plny
bolesti jsme začali zařizovat pohřeb.
Jak bylo milé zjistit, že máme kolem

sebe lidi, kteří jsou ochotni nám
pomoci a ulehčit v našich starostech.
Proto chceme touto cestou poděkovat všem, zejména panu starostovi
obce Pravice za propůjčení kulturního domu, kde jsme mohli ještě společně zavzpomínat na život a hezké
chvíle, které jsme s naši drahou prožili. Dále děkujeme za zajištění hasičů
(kde byla naše maminka členem až
do konce svého života), kteří i přes
jejich mladý věk po dobu mše svaté s
úctou drželi čestnou stráž u její rakve.
Na svých ramenou důstojně donesli

naši drahou až na místní hřbitov, kde
byla pochována. Děkujeme i za krásný a procítěný proslov.
Panu faráři za odslouženou mši
svatou za naši maminku, která byla
celý život služebnicí boží.
Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv
způsobem pomohli. Vážíme si občanů obce Pravice za to, že se v tak velkém počtu přišli rozloučit a dali tak
najevo, že i oni ji měli rádi.
Ještě jednou velké díky, věříme že
nám všem zůstane v našich srdcích.
Děkují dcery

Pravické hody
Obecní úřad a Sbor dobrovolných hasičů srdečně zvou všechny občany na tradiční krojované hody, které se uskuteční dne 15.10.2011 v Kulturním domě.

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

Říjen
Bilková Milada
Patočková Zdeňka
Surovec Miroslav
Vaňková Věra
Horák Pavel
Surovcová Ludmila
Vago Ludvík
Mašková Emilie

64 let
61 let
63 let
67 let
61 let
64 let
62 let
100 let

Horák Karel
Juzek František
Švancara Miroslav

68 let
78 let
71 let

Listopad
Balšínková Vlasta
Kadlec Josef
Režný Antonín

73 let
89 let
77 let

Prosinec
Smittal František
74 let
Bartolčicová Anna
84 let
Lukuvková Marie
79 let
Bartolčič Ondřej
92 let
Zámožný Evžen
60 let
Přejeme všem hodně zdraví, spokojenosti a životní pohodu do dalších let.

Společenské akce v Pravicích
15.10.2011
Tradiční krojované hody
26.11.2011
Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu
10.12.2011
Mikulášská besídky a posezení s důchodci
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Velký Karlov

Velký Karlov

Velký Karlov

Z jednání zastupitelstva obce
Ing. Bronislav Prudký, starosta obce

O prázdninách se zastupitelé sešli k jednání 4. 8. 2011.
Nově se konají na přání některých zastupitelů zasedání místo pátku ve čtvrtek. Na úvod starosta informoval
o závěrech ústního jednání k žádosti společnosti Zevo
s.r.o., o vydání integrovaného povolení.
Dále zastupitelé projednali a schválili:
- Návrh zadání změny č. 2 Územního plánu obce Velký
Karlov
- Žádosti stávajících nájemníků o prodloužení nájemních smluv

- Prodej pozemků p.č. 170/7 a 170/8
- Vyhlášení záměru obce k odprodeji pozemků p.č.
168/1, 168/6, 168/8, 169/19, 169/17, 169/18, 169/19,
170/5, 170/6, 170/13, 170/14, 170/15, 170/1
- Přijetí účelové dotace z rozpočtu JMK na opravu místního rozhlasu
- Podání žádosti do MAS Znojemské vinařství, o.s. včetně souhlasu se zapojením území
- Žádost p. Maurera na výměnu bytu
- Přidělení uvolněného obecního bytu

Realizace projektu: Za cykloturistikou na Hrušovansko
Ing. Bronislav Prudký, starosta obce

V letních měsících byl realizován
přeshraniční projekt ČR – Rakousko:
„Za cykloturistikou na Hrušovansko“ v rámci něhož byla i přes naši
obec zřízena cyklostezka s názvem
„Po rovince“. Touto cyklostezkou
se i naše obec konečně připojila do
sítě cyklostezek v okolí. Délka trasy
je cca 45km a vede z Hrušovan nad
Jev. přes Pravice, Šanov do Velkého
Karlova dále do Dyjákovic, Hevlína,
Jevišovky a zpět do Hrušovan. Mezi

Hevlínem a Jevišovkou vede částečně
po stávající cyklostezce Brno-Vídeň
a tudíž je možné tyto trasy vzájemně
různě kombinovat a propojovat. Nově
vzniklá cyklostezka má příznačný
název, protože s jedinou výjimkou
vede opravdu po rovině. V projektu byly umístěny označníky s logem
(dle mého názoru velmi podařeným)
a směrovkami. V naší obci na křižovatce na Dyjákovice pak ještě navíc
i odpočivadlem. Premiérově se pak

po trase této nové cyklostezky konal
v sobotu 3. 9. 2011 “Cyklovýlet regionů“ za účasti regionu Mikulovsko,
Rudicko, Lanu um Laa a Hrušovansko s tím, že v Šanově ve sportcentru
proběhly soutěže v několika disciplínách. Start a cíl byl pak v Hevlíně.
Celodenní program byl sice náročný,
ale rozhodně povedený a vydařený,
za což patří organizátorům a pořadatelům dík. Není jistě snadné takovou
mezinárodní akci zorganizovat.

27. listopad a Velký Karlov
- šp -

Ne, nejde o omyl. Opravdu se
nejedná o významná výročí československého a českého státu, vztahující se k datu 17. listopadu. Řeč je o
dvacátém sedmém listopadu roku
1971. Dni, kdy Velký Karlov se stal
samostatnou obcí, tehdy s vlastním,
řádně zvoleným Místním národním
výborem a vyčleněným katastrálním
územím.
Letos je to tedy 40 výročí samostatnosti obce. Pokud v roce 2003
uspořádala obec vzpomínkovou oslavu „Padesát let Velkého Karlova“, jednalo se o výročí, počínaje fyzickým
zahájením výstavby sídliště, které do
27. listopadu 1971 bylo součásti obce
Dyjákovice. Dnes, zdánlivě velký
rozdíl v určení počátku V. Karlova se
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bude časovým posunem v budoucnosti vytrácet do naprosté bezvýznamnosti. Vždyť samotná výstavba
probíhala v etapách od r. 1953 do
r. 1974. Vážnějšímu zamyšlení rozhodně přísluší jeho relativně krátká
minulost, současnost, ale také výhled
do budoucnosti. Snad lze i parafrázovat Masarykovu sentenci v tomto
smyslu, že nejen státy, ale i obce se
udržují těmi ideály, ze kterých se zrodily.
Ideály zní asi příliš vznešeně. Skutečný důvod, lépe souhrn důvodů byl
prozaičtější. Odsun německého obyvatelstva po válce, dosídlení nového
obyvatelstva, nedokončené příděly
zemědělské půdy, následné, ne vždy
dobrovolné združstevňování země-

Noviny Niva

dělství a jeho problémy se staly příčinou, že v částech katastrů vzdálených
od okolních obcí, s málo úrodnou,
písčitou a vysychavou půdou zůstávaly neobdělávané pozemky. Snaha
tehdejšího Národního pozemkového
fondu, tuto půdu obdělat, zaset a sklidit skončila fiaskem.
Proto z rozhodnutí státních orgánů byla zahájena výstavba nového
hospodářského střediska Státního
statku Hrušovany nad Jev. (ČSSS zřízeny zákonem č. 312/1948 Sb. s účinností od 1.1.1949) s předpokládanou
výměrou cca 2000 ha zem. půdy a
tomu odpovídajícím rozsahem živočišné výroby. Při tehdejším způsobu
hospodaření s převahou ruční práce,
omezenou a často primitivní mecha-
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nizací uvažovalo se, že bude zapotřebí vybudovat pohotovostní sídliště
pro jeho zaměstnance. Z projektových předpokladů r.1958 vyplynula
potřeba výstavby 100 bytových jednotek, jako sídliště pro pracovníky
převážně živočišné výroby a mechanizace, kde se předpokládala potřeba
151 zaměstnanců. Uvažovaný počet
pracovníků rostlinné výroby v počtu
220 osob měl být rekrutován převážně z řad obyvatel okolních obcí.
Zemědělství bylo tedy onou ideou, lépe důvodem k vesnické zástavbě Velkého Karlova. Důvodem, který zřejmě koresponduje z důvodem
vzniku osídlení celé oblasti již J. V.
Peřinkou zmiňovaného Jaroslavska.
Cituji z jeho, spisku Jaroslavský okres:
„ Ráz kraje jaroslavského jest více jednotvárný. Okolo řek Jevišovky a Dyje
nalézáme jen pořídku skrovných
lesů, za to více močálových lučin;
na nízkých stráních viděti buď vinice neb nízké akátové porosty, které
svým květem sice vůní dýší a včelkám

výbornou pastvu poskytují, ale svým
množstvím oko cestovatele nudí a
unavují; na rozlehlých polích pěstuje se obilí, okurky, tykve, kopr, řepa,
jeteliny a kukuřice. Toť ráz zdejší,
rovinné, úrodné krajiny. Nikde nevystupuje větší kopec, nýbrž jen vlnité
buď jílovité neb písečnaté vršky. Protož zdejší kraj nevábí ani hostův ani
truristův; toliko včas vinobraní četní
kupci sem se dostavují, aby nakoupili
chutných hroznů a výborného vína.
Něco malebnosti dodávají vinicím
roztroušené boudy a vesnicím vinné
sklepy.
Ze shora uvedeného můžeme tedy
vyvodit, že i katastrální území dnešního Velkého Karlova bylo od pradávna
využívané k zemědělské činnosti. Že
v podstatě šlo pouze o obnovení a
zintenzivnění zemědělské činnosti v
méně úrodné a okrajové části několika okolních obcí, která byla přerušena válečnými a poválečnými událostmi druhé světové války. Jenom řešení
probíhalo v jiných, změněných poli-

tických podmínkách. Potlačen byl
individuelní způsob hospodaření,
koncentrovala se zemědělská výroba
do stále větších celků, s jinými technologickými postupy, jinou a dokonalejší mechanizací.
Samozřejmě všechny výše popsané okolnosti vždy měly a stále mají
positivní ale také i negativní důsledky pro existenci obce Velký Karlov.
Obec, která je dle vyjádření mnoha
odborných pracovníků,
založené
jako moderní vesnická zástavba,
bude muset ve změněných podmínkách nalézt smysluplné opodstatnění
své existence, kde alespoň část jeho
obyvatel nalezne pracovní příležitost
a uplatnění. Při skutečnosti, že vesnice je vystavěna „uprostřed poli“,
mimo hlavní komunikační tahy bude
to asi ona zemědělská nebo se zemědělstvím související činnost.
Velký Karlov a jeho občané si jistě zaslouží, aby nadále mohli slavit
mnohá další kulatá výročí a úspěchy
ve svém rozvoji.

Páté Karlovské hody
Za občanské sdružení Karlovská chasa, Valachovičová Dana

I letos o prázdninách se dne
20.srpna konaly „Karlovské krojované hody“.
Hody nám začaly již v pátek po
úspěšném vztyčení naší „máje“, která zdárně odolala příchozí bouřce.
V sobotu jsme Vám nabídli:
ranní požehnání pod májkou od
pana faráře, proběhlo zde předání
hodového práva. Poté jsme vyrazili v krojovaném průvodu po vesnici v doprovodu „Krojované hudby
Brno“.
Moc děkujeme všem občanům,
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kteří na nás trpělivě čekali, mile
nás pohostili i sponzorským darem
obdarovali. Odpoledne jsme nabídli
taneček pod „Májkou“, skákací hrady pro děti, zmrzlinu, čepovanou
plzeň, prasátko na grilu.
Od 17.00 hod probíhalo fotbalové utkání, které sice nedopadlo tak
jak jsme očekávali, ale naši náladu
to nijak neovlivnilo. Po celé odpoledne nás doprovázel milým slovem
a příjemnou hudbou moderátor
David Hasman.
Večerní zábava začala ve 20.00
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hod zahájila ji naše malá „Krojovaná chasa“, poté následovala
velká“Krojovaná chasa“. O půlnoci
nás velká krojovaná chasa překvapila svým úžasným tanečkem. To vše
pod vedením paní učitelky Bohunky Topolčanové. Po celý večer nás
doprovázela hudební skupina „Stone“. Ještě jednou Vám všem děkujeme. Také velký dík paní Antonii
Juhaňákové za výpomoc při přípravě dobrot v kuchyni. Těšíme se na
příští rok a doufáme že se Vám náš
program líbil.
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Pozvánka na
„Dýňovou stezku“
Dýňová stezka se bude konat
1.října v 18.00 hod.
Sraz na hřišti, sebou dobrou náladu
a lampióny.
Pro děti zajištěno občerstvení.
Srdečně Vás zve občanské sdružení
Karlovská chasa

Pozvánka na
drakijádu
Dne 5.11. proběhne na hřišti
drakijáda. Začátek v 15.00 hod.
Občerstvení pro děti zajištěno.
Srdečně Vás zve občanské sdružení
Karlovská chasa.
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VELKOLEPÁ PŘEDVÁNOČNÍ
TRAVESTIE SHOW!!!!!
Proběhne 9.prosince 2011 v kulturním domě Velkého Karlova.
Občanské sdružení Karlovská chasa si Vás dovoluje pozvat na
předvánoční
travestie show skupiny CRAZY GODDES,
která se skládá ze slečen Julia/účinkovala ve filmu kameńák 1/,
slečna Tiffany a slečna Vlasta.
Tyhle úžasné slečny v nás odbourají předvánoční stres a naladí
nás na vánoční notu.
Takže neváhejte a začněte si rezervovat lístky na tel čísle 515 275 250.
Cena jednoho lístku v PŘEDPRODEJI činí 180 kč.
Po ukončení předprodeje bude cena 200kč.
Předprodej bude ukončen 15. listopadu 2011. Takže neváhejte a rezervujte.
Po ukončení travestie show budeme pokračovat v DISCO SHOW.
Občerstvení/míchané nápoje, speciality naší kuchyně/
bude po celý večer zajištěno.
Těšíme se na Vás.
Za občanské sdružení Karlovská chasa Valachovičová Dana
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Zemní
a
výkopové práce
traktorbagrem zn. Caterpillar
- hloubení přípojek kanalizace
- veškeré výkopové práce a terenní úpravy
Kontakt: 734 600 820 Jan Pavlík

Pivnice pod kostelem
Nabízíme čtyři druhy točených piv:
KOZEL 11,
GAMGRINUS 11,
HOSTAN 11,
PLZEŇ 12.
Pro zábavu:
fotbálek,
kulečník,
šipky,
automat,
sledování sportovních kanalů.
Nyní akce:
FERNET za 20 Kč,
COLA+RUM za 25 Kč.
Těšíme se na vaší návštěvu!
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