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Divíte se ?
Zaja

Taky Vás to zaskočilo?
Né ty volby, ale zima!
Už to není, co to bylo.
A může být zase psina?
„Těšíme“ se na zimu,
napěchujem peřinu,
ať nás hřeje nejen láska.
Láska i ten alkohol
zase toho, kdo jen chlastá.
jsou to léky na náš bol.

Jednání starostů mikroregionů Hrušovansko a Land um Laa
-bp-

Dne 10.10.2006 proběhlo společné
jednání starostů mikroregionu Hrušovansko a Land um Laa. Starostové ze
sousedního Rakouska pro nás připravili
jako vždy zajímavý program. Na úvod
jsme v Laa a/T navštívili malou výstavu

s názvem Prima-Klima se zaměřením Prohlídka malinové zahrady v Loona snižování emisí CO2, doplněnou sdorfu – starostové si se zájmem propřednáškou klimatického spolku Dol- hlédli i keře s kiwi.
ního Rakouska konanou ve Fallbachu.
Neméně zajímavou byla prohlídka malinové zahrady v Loosdorfu.

Prohlídka výstavy Prima-Klima v Laa a/T
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Jednání na Obecním úřadě ve Fallbachu o důležitých tématech obou regionů.

Noviny Niva
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„Chtěla bych kreslit i v nebi …“ aneb o Ireně Schwarzové
Ing. Rudolf Žilík

Nedávno se mi podařilo navštívit
osobně paní Irenu Schwarzovou a tak
mi dovolte vážení čtenáři Novin NIVA,
abych vám přiblížil život této kreslířky
a básnířky, z jejichž děl máte možnost
se těšit i vy.
Paní Irena Schwarzová se narodila
r. 1932 v Žeroticích (10 km severovýchodně od Znojma) jako pátá v pořadí
ze šesti dětí v rodině krejčího. Chodila
10 let do české školy, pak 2 roky nuceně
do německé a ještě 2 roky do tzv. měšťanky. V mládí byla často nemocná. V
17-ti letech časté hnisavé angíny měly
za následek později silnou revmatickou
horečku a úplné připoutání na lůžko.
Takto mladá již dostala i invalidní důchod. Ale stále doufala, že bude opět
chodit.
Otec chtěl, aby se vyučila švadlenou,
ale jednak to zdravotní stav nedovoloval a jednak ji samotnou toto povolání
nelákalo. A když v 20 letech opět vstala,
začala se věnovat ve větší míře kreslení
– obrovské touze jejího srdce. Kreslila
jako dítě po zdi, po zemi, kde se dalo
křídami, tužkou. Pomalovala každý
kousek papíru. Později začala s tuží, vodovými, temperovými, olejovými barvami, pastelem. Malovala na zakázku
i na přání obrazy, nejdříve kopie podle předloh (fotografie krajin či květin,
které se jí líbily), potom originály. Ve
výtvarné tvorbě byla naprostý samouk
a řídila se jen tím, co sama vyzkoušela
nebo vyčetla v knížce „Cesty k malířskému umění“. Aby se uživila, malovala
potom hrníčky, talířky, polštářky, šátky.
Všechno to prodávala velmi levně. Dále
antipendia do kostelů (olejovými barvami na satén), křestní roušky a různé
jiné věci. Když něco neuměla, naučila
se to. Ráda kreslila přírodu, ale ještě raději lidi, a hlavně smějící se.
Vdala se až v 45 letech. Manželství
však nemělo dlouhé trvání. Její muž zemřel náhle již v 9. roce jejich společného života. Její manžel hodně houbařil a
velmi zdařilou báseň zvanou „Houbařská“, složila právě pro něj. A sama jako
vdova bez potomků žije dodnes v rodném domku.
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Největší odměnou pro paní Irenu
je, když svými obrázky a spisy potěší a
rozesměje lidi. A daří se jí to. Však jsou
i tací, kteří její tvorbou opovrhují a považují ji za blázna. Někdo tak usuzuje
např. podle toho, že si nebere servítky
ani před mediálně a politicky vysoce
postavenými osobnostmi. Na Znojemsku vzbudila rozruch např. tím, že se
přímo zeptala Vladimíra Železného,
který před lety kandidoval na post senátora, zda věří v Boha a vytkla mu morálně zhoubnou produkci jeho televize.
Hodně kreslila také plakátky do
farních a obecních vývěsek. Když v 50.
letech byl komunisty zatčen tehdejší
žerotický pan farář Kafrda a později P.
Stanislav Krátký, jeho nástupce, byla i
pro svou činnost vyslýchána i paní Irena a hrozila ji vazba. Zachránil ji jen
posudek ošetřujícího lékaře. … Nebo
dala tehdy k autobusové zastávce plakátek o tom, jak věřící světí neděli. A
tu neděli zrovna mocipáni nařídili brigádu a navíc jeden z nakreslených se
velmi podobal jistému členovi strany.
A bylo zle ... . Říká: „Těm, co tuto dobu
nezažili, se mohou tyto zkušenosti jevit
jen jako úsměvné historky, ale byla to
doba velikého teroru a strachu. A nepochopím, jak dneska někdo může tuhle
stranu volit.“
Řada děl přišla do veřejnosti svépomocí, kopírováním a obdarováváním.
Všechny originály má pečlivě uloženy
a nedává je z ruky. Tváře postaviček
zasazených do konkrétních scének života jsou většinou z nejbližšího okolí.
Obrázky jsou většinou kreslené tužkou,
konturované černou tuší a někdy kolorované akvarelovými barvami. Později
s rozvojem kopírovací techniky paní
Irena začala používat i fixů.
Paní Irena mi toho pověděla mnoho. Stihl jsem se však zeptat i na několik
otázek:
Co pro Vás v životě bylo nejtěžší?
„Nejtěžší bylo to, když jsem v těch 19-ti
lehla. Myslela jsem, že už nevstanu. Ale
hodně jsem se modlitba.“
Kdy jste v životě byla nejšťastnější?
„Nejšťastnější?… Když jsem byla malá
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- to bezpečí u maminky, když nám čítávala před spaním … . A potom, když
jsem po tom roce ležení ve 20-ti vstala.
To jsem byla také velice šťastná.
Máte v životě ještě nějaké přání? „Já
mám tři přání – udělat po sobě pořádek, – udělat slíbenou práci – a šikovně
na mrtvičku umřít bez dlouhého ležení.
To si snad ještě vyprosím u sv. Josefa.“
Je něco, na co se těšíte? „Já se moc těším na nebe. Budeme zase zdraví, mladí a krásní Víte, co to bude!? Ale pořád
nechápu, co tam budeme dělat!? Já bych
tam chtěla kreslit. Realisticky kreslit.“
Co Vám působí radost? „Já mám
vždycky velkou radost z mladých věřících lidí. A když jde někdo na kněza
nebo do kláštera …. Protože to oni jsou
a budou pomocníci Boží a Pán Bůh do
nich vkládá velký naděje.“
Litovala jste z životě něčeho? „Víte,
ono všechno to zlý v životě, je vždycky
k něčemu dobrý. Pán Bůh toho dokáže
využít. …. Víte čeho je mi dnes hrozně
líto? Těch mladých lidí, kteří nejsou vedeni rodiči k ničemu. Čeho se chopí, až
přijdou těžkosti, nemoc? Co je podrží?
Bez Boha si to nedovedu představit. Ale
já věřím, že lidi zestárnou, přijde doba
a prohlédnou, a že se ještě vrátí k Pánu
Bohu. To život jinak nemá žádnou
cenu.“
Jak snášíte samotu tady doma? „Víte,
já mám hrozně ráda lidi. Však vidíte
nad dveřma: HOST DO DOMU, BŮH
DO DOMU. Toho já se držím, však se
těch návštěv u mě něco otočí! Ale jsem
ráda sama. Jestli čtu, kreslím, skládám
báseň, pořád potřebujete být sám. To se
těžko chápe.“
Máte nějaké místo, kam se ráda vracíte? „Hluboké Mašůvky. Dvakrát jsem
byla na Turzovce. Tam je nádherná socha, jako živá. Já jsem na ni nikdy nemohla vynadívat. Byl jste tam někdy?
Ale Mašůvky - ty jsou tady kousek, a
když tam někdo jede třeba na první sobotu, tak se s ním ráda svezu.“
Na samotném závěru mé návštěvy
jsem se musel jít podívat na zahradu.
Část byla zarostlá křovím a stromovím
pokračování na str. 3
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pokračování ze str. 2
a uprostřed tohoto pralesu vyšlapaná
cestička. Levá zatáčka střídala pravou.
A na konci bylo místo s lavičkou a v čele
zděná jeskyňka se soškou Panny Marie.
„Sem chodím každé ráno, pokud vstanu a je hezky, a modlím se za všechny
své přátele, příbuzné, známé, živé i zemřelé,“ říká paní Irena. „Já se modlím
někdy i 4 růžence denně. Ale ráda tady
sedím taky jen tak.“
Dnes již 74 letá paní Irena nemůže
tolik malovat a psát. Ale stále se dostavují nápady a zvláštní síla ji nutí je nějak zachytit, vyjádřit slovem či kresbou,
i když síly ubývají a píšící a kreslící ruka

už neposlouchá. Duchem je však stále
čerstvá, plná elánu a humoru; výraz v
obličeji plný naděje a radosti.
Její díla vyšla některá i knižně.
Např. nádherný „Rok na vsi“, jehož výtisk jsem také obdržel. Je zde popsáno
dění během roku v rodných Žeroticích,
které mnozí znají díky nápadné zřícenině hradu, stojící na návrší nad obcí.
Je zde zachycen tehdejší vesnický život
s množstvím ilustrací (Vánoce, draní
peří, zabíjačka, masopust, Velikonoce,
Boží Tělo atd.). Z dalších titulů, rozmnožených na kopírce můžu uvést
např. „Básničky do kapsy, veselé i vážné“, „O ježku Malíčkovi“, „Povídka o

dvou kocourech pro malé i velké děti“,
„Vzpoura v lesním království“, „Kramářská píseň o Rumcajsovi a ´princezně´ Terezce“, pohlednice a další.
Mezi lidovými tvůrci byli vždy lidé,
kteří svůj talent užívali k větší cti a slávě Boží a jimž by mnohý akademický
umělec mohl závidět spontánnost a
dětsky radostnou svobodu projevu. K
nim patří i paní Irena, které si velmi vážím a jejíž kresby a básničky znají nejen
obyvatelé Žerotic a Znojemska, ale díky
vynálezu knihtisku, xeroxu a internetu
možná i v Evropě.

Pořekadla

Redakční rada
Novin Niva
děkuje všem svým
čtenářům za přízeň
v uplynulém
volebním období.

Borotice: „Každému věř a nikomu nedůvěřuj.“
Pravice: „Soused mi nedá spát, má se dobře.“
Velký Karlov: „Břemeno, které ochotně neseš, stává se lehkým.“
Božice: „Kde je vůle, tam je i cesta.“
Břežany: „Važ si toho, co máš, než o to přijdeš.“
Čejkovice: „Penězi si můžeš koupit hodiny, ale ne čas.“
Mackovice: „Kecama sa práca neudělá !“

Božice Božice Božice

Božice

Božice Božice Božice

Věci veřejné
Ing. Zdeněk Čurda, starosta

Bývá zvykem koncem nějakého
období si klást otázku, co jsme si
předsevzali, co se nám podařilo a co
bylo méně úspěšné.
Tak je to i nyní na konci volebního období, kdy jednotlivé kandidující
strany a zastupitelé naší samosprávy
mohou hodnotit svoji práci.
Nebudu předkládat účty za poslední 4 roky, ani vypočítávat věci, které
byly vytvořeny. Bylo by to zbytečné,
poněvadž práci dnes už minulého zastupitelstva si každý občan hmatatelně může ověřit sám. Chodíme kolem
věcí, staveb a vybavení v obci, které
zde před několika lety nebyly. Mohlo jich být více? Mohly být třeba jiné,
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které bychom si přáli? Asi ano. Rozmanitost nápadů a přání je široká a
nevejde se do jednoho čtyřletého volebního období. Toto nyní skončilo a
začíná nové. Změní se starosta a také
část zastupitelů. Nezmění se obec,
ta zůstává. Bude dál potřebovat péči
obecních orgánů, lidí, kteří budou
mít zájem a nadšení starat se o věci
veřejné, o rozvoj a životní prostředí
obyvatel.
Myslím, že máme dostatek dobrých, odpovědných a odvážných lidí,
kteří naši obec povedou dále.
Chtěl bych upřímně poděkovat
za dobrou spolupráci panu místostarostovi, radě obce a celému zastu-
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pitelstvu, které na svých jednáních
podpořilo dobré programy a za jejich
moudré rozhodování.
Rovněž si neumím představit mé
dlouhodobé působení ve funkci starosty bez dobrého kolektivu pracovnic obecního úřadu i ostatních zaměstnanců obce.
Vkročili jsme do nového volebního období. Doufám, že to bude období plodné spolupráce všech, kteří se
na řízení obce budou podílet.
Přeji novému starostovi a zastupitelům, aby se jim práce dařila, aby v
obci přibylo dobrých nápadů, jejichž
realizace nám usnadní život a zvýší
spokojenost našich obyvatel.
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Poděkování

Zastupitelé Medlánek v Božicích
Zdeněk Čurda

Děkujeme všem našim příznivcům
za volební hlasy. Kandidáti sdružení
„Za soustavný rozvoj obce“. Jan Kašpárek
Kandidáti „Sdružení nezávislých
kandidátů za trvalé rozvíjení občanské
vybavenosti“ děkují všem voličům za
jejich hlasy. Růžena Baráková
Občanům, kteří přišli k volbám do
obecního zastupitelstva a dali hlas „Sdružení nezávislých kandidátů za zlepšení
životního prostředí obce“, děkujeme.
Ivan Hudec

Již 16 let trvá spolupráce našeho zastupitelstva s městskou částí Brno Medlánky.
Vzájemné přátelské vztahy byly navázány po revoluci v roce 1990. Střídavě se zástupci setkávali v Božicích a
Medlánkách. Nebylo ani překážkou, že
Medlánky dnes mají 4x více obyvatel
než Božice. Zkušenosti z práce samospráv a rozvoj sídel byly oboustranné
prospěšné.

Tentokrát se jednodenní setkání
uskutečnilo ve čtvrtek 12. října v Božicích. Byl hezký den a tak se debatovalo u
božického rybníka v hezkém prostředí a
při uzeném kapru, kterého nám připravil pan Jiří Škrabal (byl vynikající ….).
Ze strany Medlánek a myslím i naší
bylo vysloveno přání pokračovat v těchto dobrých vztazích. Pokud je spolupráce oboustranně prospěšná, je to dobrý
záměr do budoucna.

Zastupitelé
v Božicích
Baráková Růžena, PaedDr.
Baráková Svatava
Čurda Zdeněk, Ing.

Jednání vinařských obcí
Zdeněk Čurda

Fila Josef, MUDr.
Fojtíková Jaroslava
Hala Karel
Hudec Ivan
Kapaňa Jan
Klíč Miroslav, Ing.
Kudlička Jan
Leisser Jaromír, Ing.
Leisser Josef, MUDr.
Nevrkla Ladislav, Mgr.
Peterka Jan, Mgr.
Solař Jindřich

4

V pátek 13. října se sešli starostové
40 vinařských obcí okresu Znojmo na
výroční schůzi v sále božického kulturního domu.
Toto sdružení s názvem Daníž (potok, který prochází vinicemi Hnanic
a Šatova) propaguje vinařské a vinohradnické loby našeho regionu.
Sdružení z různých dotací přispívá
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obcím na drobné investice, pořádá výstavy
vín, odborná školení a
zájezdy s vinařskou tématikou v tuzemsku a
do zahraničí a podporuje vinařskou turistiku. Naše obec je rovněž
členem tohoto sdružení a podílí se aktivně
na programu rozvoje
vinařství, a to především drobných pěstitelů révy.
Starostové kladně
zhodnotili činnost sdružení za období
předsednictví pana starosty Jiřího Musila z Hnanic. Pro naši obec je zajímavé
to, že bylo před 6 lety vytvořeno družstvo božických vinařů, získává si popularitu a může být inspirací pro některé
další obce.
Více na: www.daniz.cz a také na:
www.sklepniulicky.cz .
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Přijďte a hrajte si s námi - dýňové hrátky v II. MŠ
Pavlíková Jana, ved. prac. MŠ

Jako už každým rokem, jsou tradičně pořádány v II. MŠ dýňové hrátky.
Ani letošní rok nemohl být výjimkou, a tak jsme se na něj připravili se
vší parádou - vlastně s dýněmi.
Všechny děti spolu s rodiči měli
možnost si vyrobit to své dýňové strašidýlko a k večeru si je rozsvítit. Nejenom, že se rozsvítila dýňová strašidla,
ale rozsvítily se i oči dětí.Škoda jen, že

Stuchlíkovi a Kubovi Zifčákovi, kteří se
postarali o hudbu a zajišťovali nám tak
příjemnou atmosféru po celou dobu,
jako zkušení profesionálové.
Přijďte příště za námi a hrajte si s
námi.

K podzimu patří „drakiáda“

Včelaři

Hana Peřinková, vedoucí učitelka MŠ

Jarmila Hudcová

V pondělí 25. září se vítr opravdu činil, a tak naši draci létali vzduchem rychle
a vysoko. Pro některé draky byl vítr příliš
silný, tak se jim nepodařilo udržet se v
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těchto dětských očí nebylo více. Ale i
tak, dobrou náladu a zábavu nám to
nezkazilo.Vše nám nahradily dobroty
od rodičů - bramboráky, topinky, cukroví a výborný burčák.
Tímto bych chtěla poděkovat všem
rodičům a pracovníkům MŠ, kteří se
podíleli na přípravě a průběhu dýňových hrátek a hlavně bych chtěla poděkovat chlapcům, žákům ZŠ Toníkovi

patřičné výšce. To nám ovšem nevadilo.
Drakiáda byla skvělá a závěrečné tradiční opékání párků na zahradě mateřské
školy bylo tečkou za vydařeným dnem.
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Léčivé včely? Dobře známé a ověřené jsou léčebné účinky medu při zánětech dýchacích cest. Med obsahuje
vitamíny (A,B,C,D,H,K,E,P), minerály (fosfor, draslík, železo, selen, zinek,
hořčík, vápník), antioxidanty, barviva,
bílkoviny, aminokyseliny.
Další zajímavou věcí je „tajemné
vyzařování včelstev“. Včely totiž vyzařují něco, co přechází do vody, která je
umístěna v blízkosti včelstva, toto záření přechází i do medu a vosku.
Čaj nebo káva z této „nakmitané“
vody má lepší chuť a pouhé pití této
vody od včel prý snižuje cukr v krvi
nebo se lépe hojí bércové vředy. Také
alkohol uložený v blízkosti včelstev je
chutnější a možná má i vyšší procento
alkoholu.

5

Týden knihoven
Simona Juhaňáková

Jubilejní 10. týden knihoven se konal 2.-8. října 2006.
Proč týden knihoven? Aby knihovny na sebe upozornily – čtenáře i nečtenáře, zřizovatele, sponzory, a také
proto, aby se ti, kdo knihovnu zatím
ještě nenavštívili, dověděli, že dnešní
knihovna už není jen místo, kde si lze
půjčit „rekreační čtení“, ale že se stává
i moderní informační institucí.

Knihovny nabízejí dětem, mládeži
a dospělým kulturní a vzdělávací alternativu, jsou místem, kde je možné
trávit volný čas. Knihovny tak podporují rozvoj čtenářství a napomáhají
prohlubovat vzdělanost všech vrstev
obyvatelstva bez rozdílu. Letos Týden
knihoven provázelo motto: CESTA
DO KNIHOVNY.
V knihovně jsem pořádala besedy

pro děti na téma „Krteček“ od Zdeňka Milera, protože letos slaví 50. výročí. V domově důchodců jsme také
společně četli, a to úryvky z knih
„Malý princ“ od Antoine de Saint-Exupéry, Chodské pohádky a další
knihy. Do čtení se zapojili i obyvatelé a pracovníci z domova důchodců
a moc hezky jsme společně strávili
dopoledne.

Připomínám, že si v knihovně můžete půjčit časopisy domů.
Vybrat si můžete z časopisů:
Nové knihy:
Knihy pro děti:
Vlasta, Zdraví, Žena a život, Praktická
Naučné pro dospělé - Grafologie,
SMS chemie, Bořek stavitel, Pošžena, Zahrádkář, Recepty prima nápadů, Aranžování a dekorace z rostlin, Fit ťák Pat, Strašpytlík, Divočina, Prila
Mateřídouška, ze starších vydání pak 21. programy pro ženy, Hubneme s rozu- a chřadnoucí víly, nové Witch, Testy
století, Čtyřlístek, Rybářství, Svět počítačů mem, Stavba krbů, Claudia Cardinalo- – jak vycházíš s lidmi, a další.
a další.Výpůjční lhůta je 2 měsíce.
vá, Morče…

Kdo nám pomůže?

Jsme lidé nebo pra......!

Redakce

S. Zatloukalová

Tři králové – pěkná akce organizovaná Charitou ve Znojmě, ale obec
Božice je dosti velká a obejít ji celou a
u každých dveří zazpívat koledu …. je
to prostě náročné na čas.
Proto bychom byli rádi, kdyby se našlo pár dobrovolníků, kteří by pomohli.
Krásné by bylo, kdyby například v Kolonii se našel jeden dospělák a tři děti,
kteří by obešli a zazpívali pouze v této
části. Další by se mohl najít v Křídlovicích, případně v Božicích. Každá trojice
dětí – Tří králů- by dostala pokladničku, kterou bychom zajistili od Charity
Znojmo. Pokud by někdo byl ochoten
pomoci, prosím, přihlaste se v božické
knihovně. Předem děkujeme.
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Za posledních pár let je v tomto
přirovnání víc pravdy než lži. Určitě si
toho všimli mnozí z Vás, kteří se občas projedou na kole nebo se projdou
kolem polí, kde se pěstuje zelenina.
Zemědělci-zelináři by se měli rozhlédnout okolo svých polností a hlavně na
sousedící pole a větrolamy, které se
mění ve smetiště díky brigádníkům
všech možných národností. Všude se
válejí desítky skleněných a plastových
láhví, igelitů, kelímků, oděvů, použitých dámských hygienických potřeb
a ostatního odpadu. Jsou místa, která
snesou pohled jen člověka se silným
žaludkem. Myslím, že není problém v
dnešní době koupit za pár korun plas-
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tové pytle na odpadky a po naplnění
je odvézt z pole. Je vizitkou každého
zemědělce, jak vypadá jeho pole. A
pokud se to majitelům líbí, tak ať si nechávají odpadky na svém a nehází je k
sousedům.
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Jak to „válí“ letos božický fotbal?
Karel Kučera – vedoucí fotbalového oddílu

Právě v tuto dobu vrcholí podzimní
část fotbalového ročníku 2006-2007, a
to je již čas na rekapitulaci a ohlédnutí
se za uplynulými zápasy.
Jistě všichni, kteří kolem fotbalu děláme a taktéž naši fanoušci, vědí, že letošní podzimní sezóna dost pokulhává
za tou loňskou. Důvodem je, že z našeho tak již úzkého kádru chybí mnoho
hráčů. Letos se nám bohužel nevyhýbají
zranění, spousta dalších hráčů má pracovní povinnosti, a tak jsou výsledky
takové, jaké jsou. Když zaslechnu slova
některých fanoušků, kdo že to za „A“
tým hraje, musím jim dát bohužel za
pravdu. Jsou zápasy, kde chybí polovina týmu, fanoušci jen kroutí hlavami a
nestačí se divit. Zaplať pánbůh, že si do
„A“ týmu můžeme půjčit hráče z „béčka“, jinak bychom snad ani k některým
zápasům nemohli nastoupit kvůli nedostatku hráčů. Je však také pravdou, že
takto musíme oslabit naše „béčko“, protože dost zápasů hraje „áčko“ i „béčku“
v jeden den a ve stejnou hodinu. Když
však prohrají oba týmy, tak se zlobí jeden na druhého. „ Béčko“ nadává na
„áčko“, že jim sebrali hráče, „áčko“ pak
nadává na absentující hráče „A“ týmu,
kteří přijít na zápas mohli a nepřišli,
protože při vší úctě k „B“ týmu, je zde
jen málo hráčů, kteří by mohli za „A“
tým hrát.

Když se nad tím zamyslíme, tak je
to začarovaný kruh a musíme vymyslet, jak z něj. Měli by se zamyslet hráči „A“ týmu a uvědomit si, že máme
zde úzký kádr a alespoň přistupovat k
zápasům zodpovědněji než doposud.
Vím, že když jsou hráči zranění, nejde s tím nic dělat, vím, že když někdo musí jít do práce, nejde taktéž s
tím nic dělat, ovšem stále se nemůžu
zbavit dojmu, že někteří přijít mohou
a nepřijdou! A to raději nemluvím o
trénincích. Stabilně chodí na tréninky
dva až tři hráči z „áčka“ a šest, sedm
hráčů z „béčka“! Přitom by to mělo
být naopak. Pak nezbývá nic jiného
než si na tréninku zakopat na branku
a zahrát si fotbálek. Ovšem jak jistě
uznáte, takový trénink je k ničemu.
Ale koho chcete trénovat, když hráči nepřijdou? Zamyslet by se ovšem
mělo i vedení obou týmů, komunikovat více o tom, kdo bude hrát za
„áčko“ a kdo za „béčko“, aby nevznikla situace, že jeden týmů odjede na zápas a druhý tým zjistí, že nemá hráče.
Ovšem toto musí být podmíněno tím,
že vedení obou mužstev má přehled o
hráčích, kteří budou na zápase a kteří
nebudou. Proto stále musím apelovat
na hráče, aby dali včas vědět svým trenérům, když nemohou přijet z toho či
onoho důvodu na zápas.

Co se týká „A“ týmu, nezbývá než
v klidu dohrát podzimní část soutěže,
přát si, aby se uzdravili všichni marodi
a nějakým způsobem stabilizovat kádr,
protože co zápas, to jiná sestava. Když
se nad letošním ročníkem zamyslíme,
tak zjistíme, že jsme letos ještě nehráli v optimální sestavě a už vůbec
nebyly alespoň dva zápasy, aby hrála
stejná sestava. Takto se o čelo tabulky
hrát nedá. Poté je nutné udělat kvalitní zimní přípravu, zkusit rozšířit kádr
a v jarní části soutěže ucházet všem
ostatním týmům a našim fanouškům,
že fotbal hrát umíme, protože některé
zápasy odehrané na podzim byly obyčejná fraška!
Naopak pochvalu zaslouží „B“ tým,
který se začíná stabilizovat a získává
body v zápasech, kdy to nikdo nečeká. Jak jsem již uvedl výše, ještě, že ho
máme.
Se střídavými úspěchy se potýká
naše přípravka. Odešel loni silný ročník, ale zhruba 15 malých fotbalistů se
snaží. Nejlépe jsou na tom naši žáci,
kterým patří druhé místo v tabulce a
držme jim palce, ať zabojují a o tu první příčku se ještě poperou. Když jim
to vydrží, tak o budoucnost božického
fotbalu strach mít nemusíme.

Z odehraných zápasů:
III. tř. sk. „B“
Božice - Břežany
Hor.Kounice – Božice
Božice – Mor. Krumlov
Božice – Troskotovice
Hevlín – Božice
Božice – Loděnice
Hrabětice – Božice
Božice – Jezeřany
Višňové – Božice
Božice – Hrušovany

IV. tř. sk. „C“
4:1
5:1
1:1
4:1
1:0
4:2
2:0
1:1
2:5
1:2

Břežany – Božice
Božice – Lechovice
Dyje – Božice
Slup – Božice
Božice – V.Karlov
Krhovice – Božice
Božice – Valtrovice
Božice – Dyjákovice
Čejkovice – Božice

žáci
2:4
4:9
5:3
3:3
0:2
4:4
4:2
1:1
2:0

Olbramovice – Božice
Božice – Troskotovice
Damnice – Božice
Božice – Mackovice
Hrádek – Božice
Božice – Micmanice
Božice – Slup
Suchohrdly u M. – Božice
Božice – Břežany

1:2
7:0
2:0
15:0
1:1
8:0
7:0
0:8
2:2

„A“ mužstvu patří zatím 7. místo, „B“ mužstvu 9. místo, žákům 2. místo a přípravce 6. místo.
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Borotice

Borotice

Borotice

Borotice

Borotice

Z jednání ZO v Boroticích
Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 27.září 2006 schválilo nabídkové řízení na veřejnou zakázku „Bytový
dům 6 B.J. v Boroticích“ a smlouvu o
dílo uzavřenou s firmou PSK Brno,
s.r.o., které byla zakázka přidělena.
Dále bylo zastupitelstvu předloženo
ke schválení rozpočtové opatření č.4
a obecně závazná vyhláška č.1/2006,

o ochraně životního prostředí, udržování čistoty a veřejného pořádku
na území obce. Kontrolní a finanční
výbor předložil ke schválení zprávy z
kontrolních dnů. Zastupitelstvo schválilo směnu pozemku p.č. 180 a 186/1
na základě předloženého geometrického zaměření, žádost o prodej pozemků
p.č. 65/2, 69/1, 69/2, 69/3, 70, 71/2 a

žádost o pronájem pozemku p.č.126.
V diskusním příspěvku starosta informoval zastupitele o podání žádosti na
dotace na výstavbu sportovního areálu
a rekonstrukci vodárny. Na závěr poděkoval přítomným členům za jejich
práci ve volebním období od roku
2002-2006.

Výstavba šesti bytových jednotek
Jak jsme se již v minulých číslech tohoto zpravodaje zmínili, obec obdržela
dotaci na výstavbu šesti bytových jednotek pro příjmově vymezené osoby. V
měsíci srpnu bylo provedeno výběrové
řízení, kterého se zúčastnilo pět firem.
Zakázka byla přidělena firmě PSK Brno,
s.r.o., s kterou byla podepsána smlouva.
Od této chvíle započala výstavba bytů.
Předpokládané dokončení této akce je
duben až květen roku 2007.

Konání a průběh soutěže 7 v jedné
Dne 23.září 2006 bylo sedm obcí
DSO NIVA vyzváno k účasti na soutěži 7 v jedné.Toto soutěžní a zábavné
odpoledne pořádala obec Velký Karlov. Soutěžilo se ve všem možném – v
hodu na koš, v chytání létajícího talíře,
ve skládání sirek do krabičky, v přesouvání karet pomocí úst, v hodu do
dálky sáčkem plném vody, v umístění
předmětu do láhve. Všechny disciplípokračování na str. 9

8
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pokračování ze str. 8
ny byly plněny s velkým odhodláním
a nasazením všech sil zúčastněných
soutěžících. Naši obec reprezentovalo
družstvo žen ve složení paní Klímová

Anna, paní Kosecová Dana, paní Králíková Hana a paní Hanáková Ivana.
A jak se říká není důležité vyhrát, ale
zúčastnit se, děkujeme těmto soutěžícím za jejich účast v této soutěži. Dále

by jsem chtěl poděkovat všem fanouškům, kterých nebylo málo a svojí účastí
podpořili naše soutěžící družstvo. Bylo
to překrásné odpoledne. Doufám, že v
příštím roce podobných akcí bude více.

Téhož dne proběhlo sportovní klání
sedmnácti družstev v hasičských disciplínách, které se konalo v Pravicích. Na
této akci nás reprezentovalo pětičlenné
družstvo ve složení – Řehůřek Karel st.,

Povolný Václav ml., Opletal František
ml., Orlický Milan ml., Opletal Zdeněk a
Fruhwirt Libor. I když toto družstvo bylo
neúplné, snažili se tito účastníci nás dobře reprezentovat.Při této příležitosti by

jsem chtěl poukázat na ostatní členy hasičského sboru při účastech na různých
soutěžích, kterých se účastní stále ti samí.
Doufám, že v příštím roce se do těchto
soutěží zapojí i ostatní členové SDH.

AKCE KNIHOVNY
Program připravený pro
MŠ – Hledá se podzimáček
Děti při hledání musely plnit úkoly. Odměnou jim bylo nalezení skřítka
a pokladu. Foto je na poslední straně
těchto novin.
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Indiánská stopovaná
pro školáky

V pátek 29.9. si i starší děti vyzkoušely cestu za pokladem, po zdolání
méně či více náročných úkolů objevily poklad. Na hřišti pak u táboráku

Jeden z plněných úkolů

opekly párky, zahrály si hry a odešly
nocovat do knihovny. Poklady byly zakoupeny z rozpočtu knihovny + dar L.
Čermáková.

Nocování a hry v knihovně

9.10. se uskutečnilo dýňobraní
v knihovně. Byla vyhlášena soutěž o nejlepší dýni.Vítěz bude vyhlášen 18.10.

Poděkování

Téměř celé září jsme
tvořili totem.

Týden knihoven 2.10.-8.10.
Cesta do knihovny
V rámci celostátní akce konané v
týdnu od 2.10.-8.10., byl 4.10. v naší
knihovně den otevřených dveří, dopoledne program pro MŠ, odpoledne
program pro ostatní čtenáře.
Kytičky pro návštěvníky vyrobily
šikulky. Na měsíc říjen vyhlášena anketa : Co se mi líbí v knihovně, co by
se mohlo zlepšit?
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Lídě Němcové za darování temperových barev
Luboši Kampovi za vodové barvy
Paní Nině a Katce Zeleným za barvy
na sklo
Paní Simoně Myškové za zlatý papír
Firmě A+A obchodní družstvo Božice
za darování Podzimáčka
Panu Milanu Jedličkovi za lak na totem a barvy na dýně.
Panu Milanu Jedličkovi a manželům
Myškovým za pomoc při přípravě akcí
pro knihovnu.
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Pravice

Pravice Pravice Pravice

Pravice

Pravice Pravice Pravice

Z jednání Zastupitelstva obce v Pravicích dne 11.10.2006
ZO schválilo
Upravenou -Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích.
Celoroční svoz kontejnerů na plast
1x za 14 dní
Odměnu SDH Pravice 10 000,- Kč
za opravu požární zbrojnice
Prodloužení kupní smlouvy manželům Ulrychovým, bytem Pravice ,č. 202
na p.č. 3094/9 o výměře 266 m2 a p.č.
2613/9 o výměře 149m2 do 30. září 2007.

Jména zvolených členů zastupitelstva
obce Pravice.
Sdružení nestraníků
počet hlasů
105
85
85
84
72
87
83

Sdužení nezávislých kandidátů
“Prosperita”
počet hlasů
1.Jaroslav Vitouch
82
2.Jaroslav Zvonek
66
Celkový počet platných hlasů
pro jednotlivce vol. strany a pro jednotlivé kandidáty.

728

Sdružení nezávislých kandidátů
“Prosperita”
Počet hlasů pro stranu:
277
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Uložilo starostovi
Řešit nedodržení doby kolaudačního rozhodnutí- dostavba lisovny manželů Ulrychových
Řešit vzniklou situaci s Břežanským
vodovodem s.r.o.

zuj.

Celk. počet voličů
245
Celk. počet vydaných obálek159
Celk. počet odevzdaných úř. obálek 159

Sdružení nestraníků
Počet hlasů pro stranu:

Vzalo na vědomí
Zprávu starosty o činnosti OÚ k
volebnímu období 2002-2006

Vyjádření zástupců Pastvin k průjezdu vozidel nad 3,5 tuny přes Pastviny
Žádost Břežanského vodovodu, s.r.o.
o doplatku dodané vody obci Pravice

Emílie Mašková- 95 let

Volby

1.Marie Sváčková
2.Jiří Zuzaňák
3.Vladimír Mašek
4.Josef Lukuvka
5.Milan Kovář
6.Zdeňek Bobek
7.Andrea Strešková

Umístění dopravního značení- zákaz vjezdu nad 3,5 tuny na místní komunikaci p.č. 2685 (cesta na Pastviny)
Nabídnout Statku Valtice za p.č.
5583 (parcela na hřišti) o výměře
2 461 m2, 10Kč za 1m2
Rozpočtové opatření č.4

Dne 15.10.2006 se dožila 95ti let
paní Emílie Mašková z Pravic. K tomuto významnému životnímu jubileu oslavenkyni přišlo popřát početné
rodinné příbuzenstvo, a také zástupci
obce. S babičkou bylo po celou dobu
naší návštěvy o čem vyprávět, popravdě
řečeno jsem převážně naslouchal a byl
osobně mile překvapen jejím životním
optimismem a neutuchající veselou náladou. Mimo jiné přišla řeč také na její
práci pro obec, kdy se dlouhá léta bez
odměny starala o veřejnou zeleň v obci.

A protože spolu táhneme za jeden
špagát, co se týče humoru, dovolil
jsem se jí zeptat, zda by to ještě nezkusila na obci jako pracovnice veřejně
prospěšných prací. Podle očekávání
nezklamala.
“Když bude třeba, půjdu aj s tým
křoviňákem, nebo jak tomu říkáte,”
zněla odpověď.
Rád bych ještě jednou paní Maškové popřál do dalších let mnoho štěstí,
zdraví a ještě mnoho spokojených let.
Foto na poslední straně novin.

Sobotní haf
Šárka Bukovjanová

29. července, sobota jako každá
jiná, ale v něčem se přece jen lišila.
V podvečerní hodině se na místním
kynologickém cvičičti začínali scházet psovodi se svými čtyřnohými kamarády. Nejdříve se kvůli proměnlivému počasí sešlo jen pár nadšenců,
ale postupem času se na “cvičáku”
vystřídalo asi 15 příznivců kynologie.
Na programu bylo například házení
létajícím talířem, opékání špekáčků,
zpěv za doprovodu dvou kytar, nebo
jen povídání o zážitcích se svými
chlupáči. Ti se o svůj program starali sami. Střídalo se mazlení s páníčkama s nevinnnými prosebnými
pohledy, když šlo o jídlo, rychlé honičky po celém areálu a občas velká
hromada různobarevných kožíšků,
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to vše v zápalu bojůvek o zabití nudy
o co největší zábavu. Ti, kteří vydrželi do samého konce ,se v pozdních
hodinách odebrali na kutě. Někteří
pod stan, jiní pod hvězdy. Až na hejna všudypřítomných komárů se nám
spalo krásně. Ráno nás probudilo
sluníčko svými paprsky (některé pořádné zatřesení) a vůně guláše, (naše
snídaně připravená nad ohněm). Po
žvanci a nezbytné péči o naše štěkající kamarády jsme se s nově příchozími psovody, kteří s námi nevydrželi
přes noc, vrhli do práce. A začaloAzore sedni, lehni, k noze, zůstaň a
podobně. Těšíme se na další podobné setkání, které bude také přijato s
takovým nadšením a odezvou jako
to právě uplynulé.
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Pravice
Poděkování
Staňková Iveta- Mackovice

Možná se Vám také stalo, že jste
nemohli najít svoji peněženku. V tom
lepším případě se objeví na samém
dně nákupní tašky, popřípadě v jiné
kapse, než do které si ji pravidelně
dáváme, nebo je například zapadlá v
autě. V té horší variantě, když už jsme
vše několikrát důkladně prohledali,
protože mimo dokladů schází také po-

měrně velká finanční hotovost, přijde
mírně řečeno, velké rozčarování. Hlavou se honí myšlenky, co vše budu
muset podstoupit na úřadech při pořizování nových osobních dokladů, o
ztrátě fin. hotovosti nemluvě. V mém
případě jsem sama svou peněženku
nenašla, díky tomu, co se dnes a denně
kolem nás v této době odehrává, jsem

se začínala smiřovat s tou nejčernější
variantou. Ale nakonec jsem přece
jen měla štěstí, telefonem přišla zpráva o nálezu peněženky v Pravicích.
Chtěla bych tímto moc poděkovat
panu Miroslavu Švancarovi z Pravic,
který se postaral o jeden z mých letošních nejhezčích překvapení.

Pravice vítězí!

Hasiči opět na scéně.

Velkého úspěchu, srovnatelným
snad jen s olympiádou, dosáhli ve Velkém Karlově v soutěži mezi obcemi
DSO NIVA s názvem “Sedm v jedné”
dne 23.9.2006 naši reprezentanti.

Zuj.

Vítězné družstvo Pravic se starostou obce
V. Karlova Ing. Bronislavem Prudkým.
Naše obec se umístila na prvním
místě. Obec reprezentovali, Milena
Nováková, Miroslav Novák, Petr Novák, Roman Smittal a Jaroslav Čunderle.Toto soutěžní odpoledne se konalo ve
stejném termínu jako domácí soutěž v
požárním sportu, která byla naplánovaná s velkým časovým předstihem. Obci
V.Karlovu bych se chtěl tímto omluvit
za malou účast našich fanoušků vzhledem k jejich až neskutečně početné návštěvě při posledním měřením sil, které
se uskutečnilo v Pravicích.
Jmenovaným zástupcům obce děkuji za příkladný sportovní výkon.

Podzimní výzdoba v Pravicích.
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z Vitonic a muži z Želetavy. Naše družstvo
skončilo díky silné
konkurenci na šestém
místě, ale nutno dodat,
ve velmi dobrém čase.
Vážení pravičští hasiči,
Jaroslave a Anno Hodaňovi, paní Blanko
Pospíšilová, paní Marie
Fialová, organizátoři a
rozhodčí, sponzoři věcných darů pro soutěžící
Pan Jaroslav Vitouch starší (na snímku vlevo) dokázal,
(celkem17 sponzorů)
že i přes svůj věk je stále konkurencí těm mladším.
a především rodino
Stává se téměř pravidelností, uvádět Jaroslava Vitoucha, přijměte od nás
v našem tisku zprávy o naší jednotce všech velké poděkování za reprezenSDH. Jedná se totiž o jedinou složku taci naší obce a velké úsilí, kterým jste
v obci která se stará o dění v obci, jak pro nás zúčastněné připravili opravdu
jste se během celého roku mohli sami krásný a nevšední sobotní den.
Pokud jsem s poděkováním na něpřesvědčit. Letošní soutěž “O pohár
starosty obce”, dne 23.9.2006 se svým koho zapomněl, přijměte prosím mou
organizačním zabezpečením celé akce, omluvu, chybu napravím v příštím
počtem účastníků soutěže (6 družstev čísle novin.
žen, 17 družstev mužů) a oproti roku
minulém krásným
počasím které přilákalo velké množství
diváků vydařil. Soutěžilo se před opravenou požární zbrojnicí kterou vlastními
silami, počtem 250
hodin opravili sami
hasiči. Velmi dobře
bylo postaráno také
o občerstvení všech
přítomných. Vítězství si odvezly ženy
Povzbudit naše družstvo přišli i ti mladší
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Velký Karlov

Velký Karlov

Velký Karlov

Informace z jednání OZ
Prudký

Zastupitelstvo obce se sešlo v uplynulém období dvakrát a to 31.8. a 27.9.
a schválilo:
Zadávací podmínky k podání nabídky na adaptaci části budovy čís. 68
a výzvu k podání nabídek pro pět firem, dále členy komise pro výběrové
řízení na dodavatele stavby – adaptace
části budovy čís. 68. Poté výsledek vý-

Poděkování
voličkám a voličům
Prudký

Dovolte mi, abych touto cestou
poděkoval jménem sdružení nezávislých kandidátů všem občanům, kteří
si našli čas a přišli k volbám. Některým se to mohlo zdát zbytečnou ztrátou času. Věřte však, že si Vaší podpory nesmírně vážíme. Váš hlas, nás
zavazuje a uděláme vše, abychom si
jej zasloužili.

běrového řízení na zhotovitele stavby
– rekonstrukce části budovy čís. 68 a
uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem.
Výsledek výběrového řízení na
zhotovitele stavby – rekonstrukce části
budovy čís. 126 a podpis smlouvy na
zhotovitele této stavby.
Smlouvu na prodej autobusové ga-

ráže a zplnomocnění advokátní kanceláře Lisko & Vala na podání návrhu na
vklad do katastru nemovitostí.
Rozpočtové opatření 4/2006 a 5/
2006.
Záměr obce k převedení pozemků
parc. č. 426/15, 426/16 na Svazek vodovody a kanalizace Znojemsko (čerpací stanice odp. vod).

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva
Velký Karlov
Počet zapsaných voličů
Počet voličů, kterým byly vydány obálky
Počet odevzdaných obálek
Volební účast

336
152
152
45,24%

Zvolení členové obecního zastupitelstva
jméno
Ing. Prudký Bronislav
Zoubková Božena
Jakubec Karel
Zifčáková Jana
Juhaňáková Antonie
Roškot Lubomír
Špalek Cyril

počet hlasů
142
127
127
125
120
118
113

Strom Nivy
Prudký

Lípa rostoucí na křižovatce u nových bytovek se stala vítězkou v soutěži „STROM NIVY“ v rámci projektu sítě AVVO v Jihomoravském
kraji. Soutěž se uskutečnila na území
mikroregionu Hrušovansko. Cenou
pro vítěze byl červený javor, který
jsme společně s občany zasadili rovněž 23.9. na čestném místě v parčíku.
Na závěr ještě jedna podstatná informace: Vítěznou lípu u nás vyfotila pí
Hudcová z Božic a tím nás přihlásila
do soutěže. „Vážená paní Hudcová,
ještě jednou Vám touto cestou veřejně děkuji!“
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Agroturistický areál s krokodýly rozdělil obyvatele obce
- šp -

Tak byl Českou televizí ve vysílání Jihomoravského večerníku dne
10.10.2006 uveden šot (krátký reportážní nebo dokumentární filmový záběr) z veřejného projednávání „Posudku vlivu na životní prostředí“ stavby
Agroturistického areálu s chovem krokodýlů, kterou Agrodružstvo Jevišovice hodlá vybudovat v bývalém areálu
ŽV Státního statku, odd. Velký Karlov.
Vynikl tam obrazový záběr na diskuzi, která opravdu připomínala a nakonec i byla ostřejší výměnu názorů a
postojů přítomných karlovských občanů k danému problému. Souhlasit
nebo nesouhlasit se závěry připomínkového řízení. Nic neobvyklého, nic
čemu by bylo potřeba se bránit, pokud
je opravdová snaha najít optimální
řešení problému. Jen to vyjádření o
rozdělení obyvatel obce je poněkud
nepřesné, snad i zavádějící.
Co občany rozděluje, je působnost
místního „Občanského sdružení za životní prostředí Velkého Karlova“. Kdo
to je? Kolik má členů? S kým konzultuje připomínky k záměrům investora

Štěstí
Adalbert Ludwig Balling
- šp -

Šťastný je,
kdo se nerozčiluje proto, že
jeho bližní jsou z jiného těsta než on,
ale bere každého jaký je.
kdo sbírá knoflíky od kalhot v
mlhavé naději, že by se jednoho dne
mohly proměnit v zlaté mince.
kdo přeje jiným vše dobré, ačkoli mu oni často přejí velmi mnoho
zlého.
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a zpochybňující připomínky k hodnocení záměru odborníky se státní
autorizací? Jsou to stále ti zakládající
tři členové, domnívající se, že jen oni
jsou nejpovolanějšími nejzdatnějšími,
nejmoudřejšími? Plní stanovy zadané
při zakládání sdružení? Příliš mnoho
otázek, žádná odpověď, jen dohady a
nesouhlas s jeho činností, která více
prosazuje sobecké zájmy omezeného
počtu rodin nebo jednotlivců spřátelených ve společném údělu. Podivný je
i vztah k řádně zvolenému zastupitelstvu obce, které by mělo být spíše jeho
přirozeným partnerem se společným
zájmem v řešení přijatelných životních
podmínek v obci. Naopak ho obviňuje
z jakéhosi podivného spolčení s prokuristou Agrodružstva Jevišovice.
Vyslovil jsem svůj osobní názor
prostého občana i řádně zvoleného
zastupitele obce. Mohu se mýlit. Snad
veřejné a objektivní zodpovězení výše
uvedených otázek by mohlo některé
názory mé a předpokládám i značné
části ostatních obyvatel Velkého Karlova změnit.

Ve stručnosti uvedu, co je „Proces
veřejného projednávání vlivu stavby
na životní prostředí“ tak, jak na Velkém Karlově proběhl 9. 10.2006.
Procesu veřejného projednávání
předchází vypracování posudku a připomínek k záměru investora v několika fázích. Celkem složitý proces práce
odborníků se státní autorizací, vyjadřování se jak zákonem určených institucí, tak i laické veřejnosti, aby do fáze
stavebního řízení a povolování stavy
byly zahrnuty všechny možné a nutné
opatření k maximální eliminaci negativních. dopadů na životní prostředí,
nikoliv však k jejich zákazu. Je zdůrazněno, že toto projednávání v žádném
případě není a nenahrazuje stavební
řízení nebo dokonce stavební povolení, ale je jen přípravou k němu.
Chci věřit, že nakonec zvítězí zdravý rozum. Že vznikne dílo, které bude
k prospěchu široké veřejnosti aniž by
ohrožovalo zdraví občanů Velkého
Karlova a bylo mu více ku prospěchu
než ke škodě.

Pomozte nám udržet pořádek v obci
B. Prudký

Přiblížilo se, co se barevnosti týká,
nejkrásnější roční období – podzim.
Vydaří-li se i počasí, tak jako loni a
doposud i letos, nostalgicky jej nazýváme babím létem. Příroda, ale i my
lidé se pilně připravujeme na blížící
zimu. Stejně tak se na zimu připravuje i naše obec. Dosekávají se poslední zbytky trávy, vyhrabává listí,
jehličí, apod.. Na zimu se chystají i
naše zahrádky, které je třeba zbavit
rostlinných zbytků a následně zrýt.
Často se v tomto období na zahrádkách likvidují stromy, které již dožily svůj plodný život a musí ustoupit
mladým.
A zde je ten kámen úrazu, s kterým se chci na vás obrátit o pomoc.
Bohužel je mezi námi několik spoluobčanů, kteří se domnívají, že
za svým plotem, za silnicí, nebo v
příkopě již končí jejich povinnosti
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vůči přírodě,obci a všem spoluobčanům. Není to pravda! Máte sice
svou zahrádku připravenu na blížící
se zimu, ale obec a příroda nekončí
za „Vašim“ plotem, za silnicí apod.
Připomíná mi to někdy způsob co
oko nevidí to srdce nebolí. (Sejde
z očí sejde z mysli). A tak i když je
Vaše zahrádka vzorně uklizená může
působit naše obec na kolemjdoucí
a jedoucí dojmem jednoho velkého
smetiště. Obec sice má nástroje (poplatky za použití veřejného prostranství) jak do jisté míry tyto „pořádku
milovné“ občany „odměnit“, ale přesto věřím, že k tomuto nebude muset přistoupit. Stačí se jen nad svým
chováním zamyslet a uvědomit si, že
pěkná a uklizená obec je dílem všech
jejich občanů! Příjemné a uklizené
prostředí pak skýtá jakýsi balzám na
duši v dnešní uspěchané době.

5/2006

Otevření víceúčelového sportoviště
MECHY

Je spousta možností jak prožít víkend. Kdo chtěl strávit hezké chvíle u
muziky a ještě si zasportovat a k tomu
všemu podporovat soutěžící z různých
týmů, takový člověk jistě nechyběl 23.9.
2006 na hřišti ve Velkém Karlově.
Tento den je pro všechny sportovce velký svátek. Všem malým i velkým
sportovcům a nejen z naší obce, bylo
z rukou našeho pana starosty předáno
do užívání víceúčelové sportoviště.
Trocha popisu pro ty jenž mají zájem a ještě hřiště neviděli. Největší výhodou hřiště je jistě jeho umístění a to
uprostřed obce, takže to máme všichni
stejně daleko. Další jeho obrovskou výhodou je povrch hřiště. Je totiž umělý a
skoro bez údržbový - tedy pro hráče. V
praxi to znamená, že odpadává lajno-

Předseda TJ Robert Chmela otevírá
nově rekonstruované hřiště.

Pohled na hřiště.

vaní čar před každou hrou. A myslím
si, že volba sportů, které si můžete zahrát je plně dostačující. Pro seznámení
jsou to, florball, fotbal, tenis, volejbal,
streetbal, nohejbal, házená. Je toho
spousta co každý může udělat pro své
zdraví a hlavně pro radost z pohybu.
V současné době je možné zapůjčit si
klíče od sportoviště na obecním úřadě. Ke každé z uvedených her kromě
tenisu je možné si také zapůjčit sportovní vybavení. Pro zájemce, kteří
snad ještě váhají, mají možnost podívat se na internetové stránky obce
Velký Karlov. Snad se mi zde podařilo
seznámit vás natolik, že již přemýšlíte
nad tím, kde máte vaše sportovní oblečení. Dlouho neváhejte neboť zima
už klepe na dveře.

Vystoupení našich roztleskávaček bylo velmi působivé.

Soutěž obcí „SEDM V JEDNÉ“
MECHY

Dne 23.9. 2006 bylo na Karlově více
než veselo. Kolem poledne se začala
linout z hřiště vůně pečeného masa a
grilovaných klobásek. Začaly se scházet dívky aby vyzdobily kabiny a nové
hřiště. Během jejich snažení dovezli
zaměstnanci Agrodružstva Jevišovice tři krásné krokodýly, které jste si
mohli po celou dobu soutěžení prohlížet a tipovat jejich váhu a délku. A to
všechno proto, že se na Karlově konala soutěž obcí sdružených pod názvem
pokračování na str.16
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Vystoupení mažoretek.
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pokračování ze str. 15
NIVA. Tou dobou bylo u nás již vše
připraveno, různé zajímavé soutěže a
doprovodné akce.
Ve 14:00 hodin vše mohlo vypuknout a začalo se tím nejlepším co
Karlov má, vystoupením mažoretek.
Spousta přihlížejících nevěřila vlastním očím za jak krátkou dobu se dá
perfektně zvládnout sestava a že jí naše
mažoretky umí.
Po vystoupení starosta Velkého Karlova a předseda TJ otevřeli nové hřiště a
přivítali všechny soutěžící a jejich kapitány, což byli většinou jejich starostové.
Je možné, že jste se nemohli akce z
nějakého vážného důvodu zúčastnit a
proto trochu upřesním o co šlo.
Již název napovídá kolik je závodních družstev. Sedm. Z každé obce jedno, tedy pokud se všichni dostaví. No
a disciplíny vymýšlí organizační výbor
obce, která soutěž pořádá.

V naší obci bylo sedm družstev i
sedm disciplín. A vím, že některé byly
pěkně náročné. Posuďte sami už jen
podle názvu. Létající talíř, hod sáčkem
, hřebík do láhve, nebo tahání koštýřem, hod na koš, předávání karet ústy
a skládání zápalek.
Je pravdou, že družstva z Velkého
Karlova měla nemalou výhodu, neboť
jejich výkon podporovalo ještě navíc i
družstvo roztleskávaček. A kdo předtím
obdivoval mažoretky jen nevěřícně kýval hlavou jak máme šikovné dívky na
Karlově a jisto jistě nám jak mažoretky
tak roztleskávačky všichni závidí.
Boj to mezi družstvy byl neúprosný, ale jak již to bývá vítěz může být jen
jeden.
A tím se stalo družstvo z Pravic,
nebyli ve všech disciplínách nejlepší,
ale pravidelným umísťováním na čele
dosáhli nejlepšího součtu bodů.
Druhým na bedně bylo družstvo

z Velkého Karlova a jen o pomyslný
vlásek jim unikl kov nejcennější. Dá se
říci, že naše družstvo je ještě tak mladé, že má ještě spoustu možností na
výhru dosáhnout. Třetí místo obsadilo
družstvo z Mackovic, na bramborovém
místě skončilo družstvo z Čejkovic a na
pátém místě se umístila dvě družstva
se stejným počtem bodů a to Božice
a Velký Karlov II, sedmé místo obsadilo družstvo z Borotic. Jsou to pouze
čísla převedená do výsledků, mnohem
důležitější jsou zážitky, které si všichni
jak diváci tak i soutěžící odnesli.
Ke zdárnému průběhu celého soutěžního dne přispělo nejen to, že nám
vyšlo krásné letní počasí, ale také i to,
že za přispění některých občanů Velkého Karlova se podařilo celou akci
pěkně připravit a provést od začátku
až do konce.
Za jejich čas, myšlenky a práci jim
moc děkuji.

Nastoupení našich mažoretek

Ing. Čep a p. Roškot odchytávají vystavené exempláře krokodýlů

Několik krasavců z chovu AGD Jevišovice se předvedlo i
občanům při soutěži 7 v jedné.

Některé discipliny si vyžádaly značné úsilí a soustředění.
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Soutěžící při plnění jedné ze sedmi disciplin.

Disciplina s názvem sám si sám

Vítězné družstvo Pravic

Soutěž hasičů
-bp-

I přesto, že na Karlově
zatím dobrovolné hasiče
nemáme, soutěžili u nás letos již podruhé kolegové z
okolních obcí. Tentokrát
o pohár starosty. Osobně jsem byl příjemně překvapen ze soutěže mládeže a
dokonce družstva dívek z Božic. Touto cestou všem zúčastněným děkuji za
hodnotné výkony.
Děvčata z Božic v akci

Rozlosování předcházelo vlastním závodům.

Nástup soutěžících družstev.

Informace z TJ Velký Karlov
MECHY

Během uplynulého čtvrtletí, se v
našem TJ stalo spousta událostí.
Největší z nich.Převzetí nového hřiště
z rukou našeho starosty. Více informací o
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tomto hřišti v článku OTEVŘENÍ VÍCE
ÚČELOVÉHO SPORTOVIŠTĚ. Já bych
chtěl opět poděkovat panu starostovi za
jeho snahu, jak hřiště vybudovat tak i
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způsob jakým umožnil všem občanům
Velkého Karlova toto hřiště využívat.
Doufám, že možnost trénovat na
pokračování na str. 18
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Velký Karlov
pokračování ze str. 17
novém hřišti i v horších klimatických
podmínkách se projeví i na výsledcích
našich fotbalistů.
Kdo pravidelně jako já sleduje sportovní tisk, tomu jistě neunikl perfektní
nástup našeho fotbalového týmu. Díky
jemu se ocitl na třetím místě. Možná ty
výkony byly zapříčiněny rozehranosti
našich hráčů, protože v letní přípravě
absolvovali každý týden zápas.Utkání
v Božicích bylo nejen lahodící oku,
ale na konci zápasu i uchu. Jak již to
bývá došlo i na zlom. Z pohledu diváka bych si dovolil tvrdit, že se tomu

Břežany

tak stalo při utkání se Slupem, kde naši
hráči podcenili soupeře.
Ještě není zdaleka konec a jak se
říká zajíci se sčítají po honě a i když
nás čekají celkem těžcí soupeři, proti
kterým my umíme zahrát, určitě si
místo v tabulce zase polepšíme. V současné době jsme sedmí a další utkání
nás čeká v Dyjakovicích, pěkné derby,
takže kluci do toho !!!!
Jistě jste si všimli při domácím zápase, že po celou dobu utkání povzbuzovalo náš tým družstvo roztleskávaček
a to velkou měrou přispělo k vítězství
našeho týmu nad Krhovicemi.

Břežany

Břežany

Smekám klobouk před těmito členkami TJ Velký Karlov i před jejich
vedoucí. Za to v jaké krátké době dokázali secvičit tak krásnou sestavu a za
jejich výdrž, při pěkném povzbuzování, ze kterého by si mohlo hodně mnohem starších občanů vzít příklad.
Dále jste měli možnost shlédnout
vystoupení mažoretek poprvé ve Velkém Karlově v nových uniformách Co
dodat teď už je to naprosto perfektní,
a podle zpráv z kuloárů chtěli by naše
mažoretky i soutěžit. Přejme jim tedy
mnoho úspěchu v jejich snažení.

Břežany

Břežany

Z jednání Obecního zastupitelstva v Břežanech
Josef Rebenda, starosta obce

Na zasedání zastupitelstva obce
dne 21. září 2006 schválilo ZO roční závěrku Břežanského vodovodu,
s.r.o. za rok 2006, zástavu bytu č.
79/10 v domě čp. 79 za úvěr manželů Michalcových, smlouvu do dílo s
firmou Petr Cejpek, s.r.o. na opravu
hasičského vozu, odměnu předsedovi komise k projednávání přestupků
ve výši 8 600,00 Kč a členům komise
ve výši 2 000,00 Kč, ZO neschválilo

zvýšení základního kapitálu Břežanského vodovodu, s.r.o. o 500 000,00
Kč a neschválilo prodej části pozemku parcelní číslo 5189/2. Komise k
projednávání přestupků projednala
celkem 21 přestupků, ve 12 případech věc odložila, v 7 případech věc
zastavila a ve dvou případech uložila
pokuty. Dále byly podány informace
o volbách a o investičních akcích, které ještě proběhnou do konce roku. Na

závěr poděkoval starosta obce všem
členům zastupitelstva za jejich čtyřletou práci v zastupitelstvu obce. Vzhledem k tomu, že Pozemkový fond
změnil podmínky prodeje pozemku
vedle panelového domu čp. 80, sešlo
se zastupitelstvo obce ještě mimořádně dne 16. 10. a schválilo žádost obce
o úplatný převod pozemku č. 5278 na
Pozemkový fond.

Den otevřených dveří u větrných elektráren v Břežanech
Josef Rebenda, starosta obce

V sobotu 14. října 2006 se uskutečnil podruhé den otevřených dveří
u větrných elektráren v Břežanech.
Tentokrát bylo hlavním pořadatelem Hnutí Duha a den otevřených
dveří se uskutečnil u všech větrných
elektráren a větrných parků v České
republice, je jich celkem 9. V sobotu
bylo nádherné počasí a vzhledem k
propagaci ve sdělovacích prostředcích se ho zúčastnilo více návštěvníků než posledně, více než 200.
Nahoru na první větrnou elektrárnu
vystoupilo opět kolem 60 účastníků.
Byly zde předvedeny také jiné malé
alternativní zdroje energie - sluneční
kolektory, fotovoltaický článek a solární vařič

18

Noviny NIVA

5/2006

40. Břežanské hody

Výstavka fotografií

Ve dnech 19. a 20. srpna 2006 se
uskutečnil již 40. krojované Břežanské hody. Pořadatelem byl tentokrát
Obecní úřad Břežany. Proběhlo tradiční zavádění krojovaných po obci,
odpoledne se uskutečnilo přátelské
utkání starých gard Břežan a partnerské obce Grossrussbach a večer a v neděli tradiční taneční zábava v parku.
Díky pěknému počasí, úsilí všech pořadatelů a také díky krojované chase se
hody opět vydařily. Tak ať žijí 41. hody
v roce 2007. Foto z hodů najdete na
poslední straně novin.

V neděli 8. října připravila paní
Rebendová v zasedací místnosti obecního úřadu výstavku fotografií pořízených ve škole, na výletech, na táborech
apod. Byly zde fotografie především z
letních táborů turistického oddílu v
Rudimově a ve Vlachovicích, skautského oddílu ve Vlachovicích a v

Kdousově, fotografie ze školy a z výletů. Na výstavku se přišlo podívat asi 50
dospělých a dětí, mnozí si odnesli i nějakou fotografii na památku. Věříme,
že někteří z táborníků si vzpomenou
na své mládí a pro své děti také třeba v
příštím roce nějaký tábor připraví. My
starší jim určitě pomůžeme.

80 let působení sester sv.
Hedviky v Břežanech
V sobotu 7. října se konala děkovná mše svatá s otcem Biskupem Vojtěchem v klášterní kapli v Břežanech při
příležitosti osmdesátiletého působení
sester sv. Hedviky v Břežanech a zároveň 100. výročí založení České provincie Kongregace sester svaté Hedviky.

Volby do obecního zastupitelstva
Josef Rebenda

V letošním roce byly volby do
obecního zastupitelstva jiné než předešlé. Především kandidovalo 35 kandidátů za 4 volební strany. Také volební kampaň byla jiná než předešlé roky.
Voleb se zúčastnilo 374 voličů z 580, tj.
64,66 %. Taková volební účast od roku
1990 ještě nebyla. A tady jsou výsledky
voleb. Kandidovaly 4 volební strany:
Sdružení nestraníků, které získalo celkem 1846 hlasů, tj. 57,01%, KDU-ČSL
získala 731 hlasů, tj. 22,58%, Nestraníci
pro Moravu získali 302 hlasů, tj. 9,33%
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a Nezávislí demokraté získali 359 hlasů, tj. 11,05 %. Do obecního zastupitelstva byly zvoleni tito kandidáti:
Sdružení nestraníků
Josef Rebenda
259 hlasů,
Vladimír Slatinský
233 hlasů,
Jan Folvarský
242 hlasů,
Jiřina Kuncová
207 hlasů,
Miroslav Rachůnek
186 hlasů,
Jiří Bobek
216 hlasů,
KDU-ČSL
Ing. Karel Polášek
161 hlasů,
Mgr. Milan Křápek
126 hlasů,
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Nezávislí demokraté
Bc. Šárka Gambasová 94 hlasů.
Všem nově zvoleným zastupitelům
přejeme hodně úspěchů v novém volebním období.
Na závěr bych chtěl poděkovat volební komisi za její nelehkou a dobře
provedenou práci. Komise pracovala
v tomto složení – Naděžda Baladová,
Anna Koláčková, Jarmila Makišová,
Jana Pavlů, Josef Rebenda ml. a zapisovatelka Ivana Šuráňová.
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Poděkování
Josef Rebenda

Chtěl bych poděkovat všem našim
občanům, kteří přišli k volbám a dali
hlas Sdružení nestraníků, za které jsem
kandidoval. Mám za to, že tím bylo
vyjádřeno i poděkování za předchozí

práci pro obec a dává nám to výraznou podporu i do dalšího volebního
období. Věřím, že se nám bude dařit plnit především první bod našeho
programu, tj. udržovat, podporovat a

rozvíjet venkovskou pospolitost, dobré
sousedské vztahy a vzájemnou pomoc
a spolupráci v naší obci. Ještě jednou
všem děkuji.

V Břežanech i letos netradičně
Mgr. Jana Pavlů alias Leontýnka z Břežan

S velkým zármutkem všem oznamujeme, že Sněhurka a 11 trpaslíků z
první třídy břežanské školy je již minulostí. Přežila mnohá nepochopení k
projektovému vyučování, především
ze strany bývalého vedení školy i některých kolegů, ale Alibaba se svými
sedmatřiceti loupežnicemi ji dokonale
otrávily.
Pro ty z Vás, kteří jste měli tento
projekt rádi, však máme dobrou zprávu - i letošní začátek školního roku byl
pro prvňáčky ze ZŠ Břežany opět pohádkový.
Tentokrát však za svými trpaslíky
nepřišla Sněhurka, jako tomu bylo v

uplynulém
školním
roce, ale skřítky navštívila Leontýnka z
Brtníku a zaskočení
prvňáčci ji poznávali
podle různých nápovědí, ať již na školní tabuli
nebo kdekoliv ve třídě.
Leontýnka vstoupila do třídy malých
skřítků, jak jinak, než
v krásných dlouhých
bílých šatech s nezbytným závojem,
kopretinou a střešní taškou v ruce. Překvapení skřítkové jí museli vysvětlit,
že dnes se již přece do
školy nosí krásně barevné aktovky a předbíhali se v tom, co kdo
v ní už má připraveno
k nezbytnému získávání nových vědomostí.
A nebylo toho málo.
Ani škola a sponzoři nezůstali pozadu a
prvňáčci si hned první školní den odnášeli
domů nové učebnice,

pracovní sešity a různé drobné, ale velmi potřebné pomůcky do vyučování.
Společné pohádkové přivítání spojené se zpíváním a tancováním, podle písniček ze známé české pohádky „Ať žijí
duchové“, prvňáčky úplně zbavilo napětí
a trémy, se kterou do školních lavic usedali. Doufejme, že stejně veselí budou
školu navštěvovat celý školní rok a škola
se pro ně stane druhým domovem.
Na úspěšnou spolupráci s novými
školními skřítky a jejich rodiči, s ostatními žáky ZŠ Břežany i s kolektivem
učitelů a zejména s novou paní ředitelkou se těší

Skřítkové na stezce odvahy
Tř.uč.skřítků, Jana Pavlů-Leontýnka z břežanské 1.třídy

Rok uplynul jako voda a zase tu
máme čas podzimních radovánek, spadaného listí a oblohy plné okatých dráčků s pestrobarevnými ocásky.
Letošní podzimní počasí přímo vybízí k tomu, abychom si plnými doušky
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užívali příjemně hřejivých slunečních paprsků.
Tuto příležitost využili i letošní prvňáčci-skřítkové z břežanské školy, spolu
se svými rodiči, kamarádkami z 9.třídy
a s p.uč. J. Pavlů, tentokrát však Leontýnkou z Brtníku, ke společnému prožití
krásného pátečního odpoledne. Vyřezávali usměvavá i zamračená dýňová strašidýlka, která nyní zdobí školní předzahrádku. Opekli si u táboráku chutnou
večeři a pak už děti daly rodičům pusin-
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ky na dobrou noc, zamávaly jim a těšily se na strašidelnou dýňovou stezku a
přespání ve škole, které ukázalo, jak jsou
statečnými a odvážnými skřítky.
Strašidelnou dýňovou stezku odvahy, na které plnili všichni skřítkové
rozmanité úkoly, lemovaly rozsvícené
dýňové hlavičky, které ve tmě ukazovaly cestu za dalším tajemným úkolem.
Po šťastném návratu ke škole ještě chvíli
poseděli u táboráku, zazpívali si, zapokračování na str. 21
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Mackovice
pokračování ze str. 19
hráli hru, prodiskutovali, co by si přáli
mít ve škole a pak již hurá do hajan.
Velké kamarádky Janča, Linda, Šárka,
Míša a Kačka jim přečetly pohádky na
dobrou noc a unavení skřítci usínali
ve svých spacácích a pod teplounkými dekami.
Ráno se probudili plni očekávání,
co se bude dít. Po nutné rozcvičce a
po snídani, kterou jim maminky či tatínkové s láskou připravili, se s chutí
vrhli do sportovních her a to už si pro
ně rodiče postupně přicházeli, zvědaví, jak jejich potomek obstál ve zkoušce odvahy.
Obstáli samozřejmě všichni, kteří
se zúčastnili, také za to dostali diplom
a sladkou odměnu, nespokojený nebyl
nikdo, tak doufám, že na konci školního roku zopakujeme akci znovu, ale

v trošku jiném duchu.
Rodičům děkuji za účast a spolupráci, manželům Dokoupilovým za
sponzorský dar pro 1.třídu, který využijeme na nákup slabikářů a za super buchtu, která všem moc chutnala!
Velkým kamarádkám z 9.třídy vzkazuji od dětí-skřítků, že byly super a
že s nimi počítáme i na další společné
akce. Ještě jednou tedy DĚKUJI!

Slavnostní rozsvícení
vánočního stromku

Mikulášský turnaj
ve stolním tenisu

Stejně jako v předcházejících letech
i letos slavnostně rozsvítíme vánoční
stromek. Bude to v pátek 24. listopadu
2006 v 16.00 hodin. Těšíme se na hezký program našich dětí a samozřejmě
zveme všechny naše spoluobčany na
tuto malou slavnost.

I letos jako v minulých letech pořádá Ústav sociální péče v Břežanech
Mikulášský turnaj ve stolním tenisu ve
sportovní hale v Břežanech. Turnaj se
uskuteční ve čtvrtek 7. prosince 2006.

Mackovice Mackovice

Mackovice

Čtyřka
Petr Pavlů, občan Břežan

Když se řekne čtyřka, vybaví se mi
třeba žákovská knížka s touto nepříliš
dobrou známkou nebo zadní čtveřice
sedadel ve starém autobusu zn.Škoda.
Čtyřkou se prezentovala i volební kandidátka Nezávislých demokratů
(předseda V. Železný) v komunálních
volbách v obci Břežany. Myslím, že
na tomto místě je správné poděkovat
všem, kteří šli k volební urně, nebylo
jim lhostejné dění v naší obci a rozhodli o naší další společné budoucnosti.
Děkuji i jednotlivým kandidátům,
kteří měli odvahu a společně se mnou
utvořili tuto kandidátní listinu a náš
volební program. A nebylo jich málo,
kdo si vřelé díky zaslouží. Za náhradníky to jsou paní Jarmila Radová, Radmila Hoftová, Ladislava Bartlová, Jarmila Saparová a ostatní kandidáti paní
Andrea Rosenbergová, Eliška Bínková,
Martina Nováková, Bc. Šárka Gambasová, Věra Strádalová ml., pan Jaroslav
Pavlíček, Lubomír Fajmon ml.a Karel
Bursík i všichni ostatní příznivci.
Jak dopadnou nastávající volby nevím, ale my všichni jsme již dnes zvítězili. Čtyři kandidátky a 36 kandidujících, to Břežany už dlouho nezažily!
Ještě jednou všem DĚKUJI.

Mackovice Mackovice

Sedm obcí v jedné
Myšková Jana st.

V měsíci září se po několika letech
opět konala soutěž Sedm obcí v jedné.
Tentokrát byly pozvány obce do Velkého
Karlova, kde byli všichni přítomni slavnostnímu otevření nového víceúčelového hřiště.
Krásné počasí, bohaté občerstvení
a velmi dobrá nálada panovala po celé
odpoledne během všech soutěží. Slavnostní atmosféru doplňovala příjemná

hudba, při které se i tancovalo, roztleskávačky i mažoretky předvedly krásné
vystoupení.
Za naši obec se soutěží zúčastnili Josef Myška, ml., Jana Myšková ml. Miroslava Mlčková a Lucka Penxová. Našemu
družstvu se velice dobře dařilo ve všech
soutěžích a stále byly na špičce tabulky.
Bohužel, až poslední soutěž, která byla
spíše pro pobavení, a to hod sáčkem s

vodou do dálky se nepovedla a tak nakonec skončili na krásném třetím místě.
Děkujeme Břežanské společnosti a
panu Bobokovi, který zajistil dopravu
zdarma tam i zpět. Jenom nás mrzí, že
účast za naši obec byla velmi malá, tím
chci říct, že žádná a kromě rodinného
týmu, který jsme jeli podpořit nepřijel
nikdo, kdo by měl zájem strávit krásné,
příjemné a sportovní odpoledne.

Volby do zastupitelstva obce
Dle odborníků, tak jak nastoupilo
do voleb minulé zastupitelstvo – ve
stejném složení a bez programu, tím

WWW
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silně nahrálo opozici. Čekali jsme a s
námi i spousta občanů s jakým programem naše vážená opozice vyrukuje
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do voleb. Bohužel nenastoupila vůbec.
Tím se volby staly nudou. Zastupitelpokračování na str. 22
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pokračování ze str. 21
stvo bude pokračovat ve stejném složení, v první řadě je čeká volba obecního
úřadu a zákonných komisí, a sestavit
program na nové volební období. Kdybychom se měli řídit opozicí, tak nebudeme dělat nic a čekat na referendum

Poškození a zcizení litinových křížů na starém
hřbitově
V měsíci září pachatelé poškodili
a zcizili litinové kříže z 21 hrobů na
starém hřbitově. Tito pachatelé již byli
dopadeni, měli na svědomí spoustu
dalších trestných činů. Vyšetřování
dosud nebylo uzavřeno.

Pokračování s kanalizací
Obec zadala firmě Aquaprojekt
Práče řešení územního rozhodnutí pro
II. etapu kanalizace.

Nezvyklý výhled na část obce z „bílého domu“.
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ke sloučení s jinou obcí a ukončení
samosprávy. Mít plná ústa demokracie
a zaprodat obec je horší, než mít plná
ústa ekologie a ničit přírodu nevyčištěnými odpadními vodami.
Účast ve volbách : 40,65 %
Do ZO Mackovice byli zvoleni:

Ludmila Pokorná
František Masařík
Karel Ondráček
Jiří Mášek
Radomír Hrnčár
Josef Koudela
František Hrnčár

Rekonstrukce vybavení kabin
Zásluhou pana předsedy TJ Sokol
Mackovice získala organizace dotaci
na opravu vybavení kabin. Ve spolupráci s obcí probíhá kompletní výměna vnitřního vodovodu kabin, rekon-

strukce záchodů, obložení záchodů
a sprch dlažbou, výstavba záchodu a
sprchy pro rozhodčího. Plánované dokončení do konce měsíce října.

Vzorky z čističky odpadních vod
Datum odběru: 14.8.2006
Analyzovaný materiál: přítok a odtok na ČOV
Parametr
Jednotka
Vstup
Výstup
Norma vstup/výstup
___________________________________________________________
Nerozpuštěné látky
mg/l 300
10
400/25
CHSK Cr
mg/l 681
41,1
800/100
BSK5
mg/l 324
2,1
400/25
Dusík amon.
mg/l 93,1
1,68
73/20
Vzorky jsou letos odebírány čtvrtletně a všechny na výstupu splňují předepsané normy.
Dle nových zákonů musí obec jako provozovatel i majitel žádat v příštím roce
o nové povolení k vypouštění odpadních vod a zároveň i o povolení k odběru
podzemních vod pro obecní vodovod.

Noviny NIVA

5/2006

Čejkovice Čejkovice

Čejkovice

Čejkovice Čejkovice

Informace obecního úřadu
starosta

Upozornění odběratelům vody z obecního vodovodu
Obecní úřad upozorňuje odběratele obecní vody, že v minulém
zimním období došlo v některých
vodoměrných šachtách k poškození
vodoměrů mrazem. Toto se stalo převážně u domácností, které odebírají
minimum vody nebo chalupářům,
kteří v zimě domy neobývají. Z těch-

to důvodů žádáme odběratele vody,
aby vodoměry v šachtách zajistili
proti zamrznutí a to buď důkladnou
izolací nebo vypuštěním vody pro ty,
kteří vodovod v zimě nepoužívají.
Obecní úřad bude vodoměry poškozené mrazem měnit pouze na náklady odběratele.

Výsledky voleb do Obecního zastupitelstva
Počet voličů zapsaných do seznamu
Odevzdaných hlasů
Počet platných hlasů
Počet neplatných hlasů

- 178
- 76
- 68
- 8

Soutěž obcí „Sedm
v jedné“ ve Velkém Karlo
Karlově
vě
23. září se ve Velkém Karlově uskutečnila tradiční soutěž obcí Niva. Naši
obec na této akci zastupovali a vybojovali pěkné 4. místo:
Ludmila Krajčová
Eva Svobodová
Marek Michalčík
Stanislav Kafka
Vedení obce děkuje těmto soutěžícím za jejich aktivitu a výbornou reprezentaci Čejkovic.

Odevzdané hlasy pro jednotlivé kandidáty ,,Sdružení nestraníků“
Milan Sedlačík
- 51
Stanislav Hrad
- 44
Karel Michalčík
- 43
Jaroslav Hýbler
- 40
Ladislav Michalčík
- 39
Alois Kafka
- 37
František Kročil
- 37

Kandidáti ,, Sdružení nestraníků“, kteří získali mandát do obecního zastupitelstva Čejkovice, děkují voličům za projevenou důvěru pro příští volební období.
Starosta obce prostřednictvím těchto novin děkuje bývalému členu zastupitelstva Obce Čejkovice
panu Josefu Gorčíkovi za dlouholeté působení ve vedení obce.

Inzertní část
Bezplatná
právní poradna
bezplatná právní pomoc pro každého
jak osobně tak po telefonu,
zpracování písemností dle dohody
za předem smluvenou cenu
telefon : 515 229 606
721 179 150
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Na snímku paní Emílie Mašková, nejstarší občanka Pravic,
která je stále přispívající členkou SDH, přijímá gratulaci ke
svým 95tým narozeninám od pana Jaroslava Vitoucha, zástupce dobrovolných hasičů v obci.

Borotické děti se svou odměnou: našly skřítka a poklad.

Pan starosta Ing. Čurda gratuluje soutěžícím z Božic, kteří
patřili mezi nejmladší

V parku Velkého Karlova už roste červený javor

Tradiční krojované hody v Břežanech

V Čejkovicích finišuje oprava fasády kostela
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