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CYKLOSTEZKA MEZI POLI A VINOHRADY
Jitka Jirků
V rámci projektu „Hrušovanskem na kole“, který je spoluﬁnancován Fondem malých projektů jižní Morava –
Dolní Rakousko (Program „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013“) bude označena
směrovkami nová cyklostezka mikroregionu s názvem Mezi poli a vinohrady v délce 25 km, která povede z Pravic,
přes Břežany, Mackovice, Čejkovice, Borotice, Božice do Velkého Karlova a bude navazovat na cyklostezku Po rovince. Ve sklepní uličce mezi Boroticemi a Božicemi bude umístěna informační tabule a odpočívadlo. K cyklostezce bude
vydán doprovodný propagační materiál (skládanka) v českém i německém jazyce, obsahující mapku se zakreslenými
cyklostezkami, zajímavostmi na trase i kontakty informačních center. Realizace projektu bude zakončena cyklovýletem po nové cyklostezce, který proběhne v červnu 2014 za účasti cyklistů obou spolupracujících regionů.

ZNAČKOMANIE
Chceš poznávat zajímavá místa v České republice? Víš, kde najdeš Felbabku, Šišmu nebo Mrlínek? Pak
navštiv www.znackomanie.cz Kromě jiného zjistíš, že můžeš cestovat do Mnichova, Vídně či Benátek, aniž bys
překročil naše hranice. Ukáže se, že v Úklidu netřeba zametat a Králíkách je spousta dalších zvířat. Řadu dalších
netradičních názvů i těch všedních najdeš v databázi obcí. Naše motto je: Od Řiťky po Onen svět.

POSTNÍ DOBA V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ ŠANOV
Alena Ambrožová, asistentka Chráněného bydlení Šanov

Po masopustní veselici na Zámku v Břežanech jsme začali s přípravami na JARO. Nahrává k tomu i sluníčko,
které nás stále častěji doprovází březnovými dny. Nejen častější vycházky do přírody s našim novým kamarádem –
pejskem Bročkem, ale i důkladné úklidy našich domečků a okolí poukazují na fakt, že JARO je za dveřmi. Za okny
se nám již pyšně vztyčily sazenice rajčat a paprik, jakoby vyhlížely, zda jim připravujeme k zabydlení naši malou, ale
úrodnou zahrádku. Vzorně připravena je i sekačka na trávník, který se pomalu probouzí ze zimního odpočinku. Naši
hoši jsou stále v jednom kole, pomáhají lidem z obce na zahrádkách, políčcích a dokonce začaly i práce na stavbách.
Všude je plno vzruchu a především ovzduší krásně voní a láká k pobytu venku. Přejeme všem, aby tu krásu kolem
sebe vnímali stejně a pohodové „skoro jarní“ dny.
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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE A PRŮBĚH INVESTIČNÍCH AKCÍ
Karel Hala, starosta
Rada Obce Božice zasedala od začátku roku celkem 4 x a mezi hlavní body jednání patřily plánované akce
v letošním roce. Díky úsporným opatřením v minulých letech jsme mohli do rozpočtu na letošní rok zařadit více akcí
a tak se mohou udělat dlouhé léta opomíjené opravy některých komunikací a chodníků. Projektově se připravuje
celková rekonstrukce silnice proti kapličce v Božicích, která by se měla po dlouhých letech od první etapy kanalizace
dočkat nového povrchu ze zámkové dlažby.
Občané si již určitě všimli nového parkoviště a silnice u hřbitova. Tuto akci bylo nutno provést co možná nejrychleji a i k mému překvapení se dílo během 9 pracovních dnu podařilo dokončit. Nedošlo tak k žádnému velkému
omezení provozu na hřbitově a okolí. Myslím, že si toto opravené okolí hřbitova naši předkové zaslouží a stane se
tak tato část naší obce důstojným místem. Pro informaci uvedu několik čísel k tomuto dílu: celková plocha položené
zámkové dlažby je 600 m2, cena díla včetně DPH 565 669 Kč což je 58 % položkové ceny. Cenu se podařilo snížit i
díky maximálnímu využití místních stavebních materiálů (dlažba, štěrk, písek). Na akci byly podány tři nabídky a s
nejnižší cenou se dodavatelem díla staly Závlahy Dyjákovice s.r.o. Tato ﬁrma se nám osvědčila již při stavbě komunikace Nad hřištěm a s jejich přístupem a kvalitou jsme byli opět spokojeni.
Také díky letošní příznivé zimě mohli zaměstnanci obce již v březnu začít s plánovanými rekonstrukcemi chodníků. Zatím se podařilo opravit asi 230 m2 chodníků a plánujeme letos opravit úsek ke kostelu a ještě několik menších
chodníků.
V rámci oprav kulturního dědictví po našich předcích jsme se rozhodli v letošním roce celkově rekonstruovat
tzv. Kohoutí kříž u vodárny. Na tuto akci bylo požádáno o dotaci a v nejbližší době by měl být kříž opět na svém
místě. O jejím opětovném instalování budou občané informováni a rád bych je touto cestou pozval na posvěcení této
památky.
Rada obce byla seznámena s vyhodnocením a ﬁnancováním dotační akce „ Zavedení separace a svozu bioodpadů v Obci Božice“. Dotace činila 81 % všech nákladů a dalo by se tak říci, že obec zaplatila štěpkovač, automobil
s kontejnery jsme měli zaplacen celý z dotace.
Od dubna jsme využili možnosti zaměstnat občany z Úřadu práce a ke stávajícím zaměstnancům se tak připojilo
5 nových pracovníků. Věřím, že i s jejich pomocí se nám bude dařit udržet obec v pořádku. Jen bych rád požádal občany, aby nám tyto práce neztěžovali například špatným parkováním vozidel na veřejné zeleni, případně chodnících
a dále znečišťováním komunikací. Stálým problémem je odhazování odpadků a neuklízení exkrementů majiteli psů.
Pořád mi někdo připomíná, že u nás je na rozdíl od obcí na jih a východ naší republiky větší nepořádek, ale pokud
se jednotliví občané nebudou chovat podle zákonů a vyhlášek, nikdy tyto končiny nedostihneme a budeme si stále
jen stěžovat.
Abych jen nekritizoval, rád bych poděkoval těm občanům, kterým není lhostejný vzhled obce a nejen okolí svých
domů udržují v pořádku a mají tak velký podíl na pěkném vzhledu naší vesnice.

REVITALIZACE RYBNÍČKU V ČESKÝCH KŘÍDLOVICÍCH
Jiří Čada, místostarosta
Jak si jistě mnozí z vás všimli, koncem měsíce února proběhlo odbahnění rybníčku za Fučíkovým v Českých Křídlovicích. Tato akce proběhla s minimálními ﬁnančními náklady – zde patří poděkování p. Benkovičovi za kvalitně
a rychle odvedenou práci.
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Zaměstnanci obce p. Jakš a p. Fučík vyrobili a do rybníčku
osadili malé stavidlo, v celém rybníčku se tak mírně zvýšil stav
hladiny. Mezi rybníčkem a cestou bude ještě vysázen pás keřů,
přibude dřevěná lavička a dříve nevzhledná bažina se změní
v pěkné a příjemné místo.
Bohužel se stále najde nemálo lidí, kteří svým chováním a
bezohledností ničí práci ostatních. S tímto problémem se setkáváme téměř denně. Jeden příklad za všechny – zaměstnancem
obce byl od náletových dřevin vyčištěný prostor kolem křížku u Tulipánky. Netrvalo to ale ani týden a na tomto místě se
objevila hromada různého materiálu – někdo pravděpodobně
prováděl jarní úklid a toto místo se mu jevilo jako nejvhodnější
k jeho „uskladnění“…

INFORMACE O PLACENÍ DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2014
2. červen je posledním dnem lhůty pro zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2014, nebo její první splátky.
Od konce dubna jsou postupně rozesílány složenky na úhradu této daně, kde bude na alonži uvedena celková výše
daňové povinnosti na rok 2014 a územní pracoviště, kde je uložen daňový spis k dani z nemovitých věcí. Nejpohodlnějším způsobem placení daně je bezhotovostní převod částky na bankovní účet ﬁnančního úřadu nebo platba daně
poštovní složenkou na kterékoliv poště.
Stejně jako v předchozích letech i v letošním roce ﬁnanční správa poplatníkům daně z nemovitých věcí rozesílá
složenky na úhradu této daně. Noví majitelé nemovitostí vyplňují a podávají pouze jedno daňové přiznání za všechny
své nemovitosti, které se nachází na území jednoho kraje. Obdobně je to i s placením daně z nemovitosti, jednotlivé
platby za více nemovitostí v jednom kraji jsou sloučeny do jedné, poplatník tedy obdrží jednu složenku za celý kraj.
Má-li poplatník nemovitosti na území více krajů, přijde mu v jedné obálce více složenek.
Aby se předešlo tvorbě front při placení v hotovosti na pokladnách územních pracovišť či pobočkách pošt, jsou
složenky poplatníkům do jednotlivých lokalit v rámci celé republiky distribuovány postupně (tzn. že ani v rámci
jedné ulice nemusejí poplatníci dostat složenky ve stejný den). V rámci klientského přístupu jsou složenky zasílány
nejprve seniorům.
Poplatníci, u nichž roční daň nepřesáhne částku 5 000 Kč, mají povinnost daň z nemovitých věcí uhradit do 2.
června tohoto roku.
Poplatníkům, u nichž na zdaňovací období roku 2014 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sdělí správce daně její novou výši platebním výměrem zasílaným
individuálně, nebo hromadným předpisným seznamem. Tyto seznamy budoupřístupné během května na kterémkoli
územním pracovišti ﬁnančního úřadu, a to pro celý obvod jeho územní působnosti, tj. pro celý kraj.
Nejvýhodnějším způsobem úhrady daně je bezhotovostní převod na účet ﬁnančního úřadu, který budeuveden na
složence či hromadném předpisném seznamu.
Číslo účtu pro daň z nemovitých věcí:
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 7755-77628621/0710
Hotovostní úhradu daně pak lze provést na poště prostřednictvím obdržené složenky nebo v rámci pokladních hodin
na kterémkoli územním pracovišti ﬁnančního úřadu.
Kompletní informační servis k placení daní je k nalezení na internetových stránkách
www.ﬁnancnisprava.cz, a to v části „Placení daní“.

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Jiří Čada, místostarosta
Na 20. Zasedání Zastupitelstva obce Božice konaném 28. února 2014 byly projednány tyto body:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu starosty o činnosti RO od posledního zasedání ZO
2. Zprávu ﬁnančního výboru
3. Zprávu kontrolního výboru
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Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Prodej pozemku parc. č. st. 1055, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 46 m2 a parc. č. 2169, ostatní plocha, o výměře 145 m2 obě v kat. území České Křídlovice Ing. Miroslavu Klíčovi, bytem Božice 412 za cenu 50,- Kč/m2 bez DPH.
2. Prodej pozemku parc. č. 8170, ostatní plocha, o výměře 37 m2 v kat. území Božice Miroslavu Dvořákovi, bytem
Božice 160 za cenu 100,- Kč/m2 bez DPH.
3. Smlouvu o zřízení věcného břemene s ﬁrmou E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ:
28085400 na pozemky parc. č. 3524/2 a parc. č. 3548 v kat. území Božice.
4. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ﬁrmou E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice, IČ: 28085400 na pozemek parc. č. 454/1 v kat. území Božice.
5. Zastupitelstvo obce souhlasí s úplatným převodem pozemku parc. č. 8724 v kat. území Božice na základě vlastnictví
sousední stavby.
6. Bezúplatný převod pozemků parc. č. 8341 a parc. č. 9316 v kat. území Božice.
7. Bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši ½ k pozemku parc. č. 8799 v kat. území Božice.
8. Rozpočtová opatření č. 8 a 9/ 2013 a 1/2014.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Místní úpravu provozu na pozemku parc. č. 860/44 v kat. území České Křídlovice.

ČINNOST DŮCHODCŮ Z BOŽIC A OKOLÍ ZA ROK 2013
Ing. Jaroslav Vařák, 605 912 850, j.varak@seznam.cz
Svazy důchodců obcí Hrádek, Božice a Borotice se sloučily ve společný Svaz důchodců ČR Božice – Hrádek o.s.
V rámci kulturní činnosti jsme navštěvovali divadelní představení. V květnu jsme se zhlédli „Veselé paničky Windsorské“ v Mahenově divadle v Brně. V říjnu jsme absolvovali divadelní představení „Lakomec“. Začátkem prosince
jsme byli opět v Mahenově divadle na představení „Scapinova šibalství“. V rámci akce „Poznej svůj region“ jsme
absolvovali poznávací zájezdy po jihomoravském kraji. V září jsme navštívili chrám ve Křtinách s výkladem místního faráře, dále jeskyni Výpustek. Po obědě v zámecké restauraci jsme se přesunuli k Mohyle míru do obce Prace.
V letošním roce navštívíme Dačice a okolí.
Podle možností budeme jezdit na další divadelní představení a poznávací zájezdy. Těchto akcí se mohou zúčastňovat pouze členové Svazu důchodců ČR. Účast na setkáních první pondělí v měsíci v jídelně OÚ Božice je dobrovolná
a není podmínkou pro účast na našich kulturních akcích.
Svaz důchodců je možné založit a následně čerpat výhody z toho plynoucí (obecní příspěvek a krajské dotace)
v kterékoliv obci. S pomocí při registraci a získávání dotací se můžete obrátit na mne.
Přeji vám spoustu kulturních zážitků i v letošním roce.

Pozvánka na pietní akt v roce 2014
ZO KSČM Božice
zve všechny občany
na pietní akt,
který se bude konat
v pátek dne 9. 5. 2014
v 15 hod u Pomníku padlých
v Božicích.
Přítomen bude doc. Miroslav
Grebeníček. Účast přislíbil
i pan Kukla, předseda
Společnosti Ludvíka Svobody
ve Znojmě.
Své otázky můžete řešit
u pomníku při kávě
a občerstvení.

Pozvánka:
11. května 2014
Svátek matek
KD 14.00 hod.
*
7. června 2014
Den dětí
hřiště 14.00 hod.
*
28. - 29. června 2014
Božické hody
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ROK 2014 ROKEM RODINY
Ing. Rudolf Žilík
Letos si OSN připomíná 20. výročí Roku rodiny. Snad i proto vyhlásili naši biskupové rok 2014 rokem rodiny.
Mohla by se tedy i naše pozornost v tomto roce více soustředit na rodinu. Podnět jejich rozhodnutí je jasný: rodiny jsou dnes vystaveny mnoha nejrůznějším útokům a tlakům, které výrazně oslabují, mění či dokonce deformují
správné postoje, význam a postavení rodiny. A jelikož nikdo z nás nepochází z líhně, vybízejí naši biskupové - ti, kteří
dbají o kulturu života ve společnosti, světě - různými způsoby k tomu, aby v posledku zůstala rodina resp. Boží plán
s rodinou zachován podle Božích představ, zdravá. Dovolte mi tedy, vážení a milí čtenáři novin Niva, se tentokrát
dotknout tohoto aktuálního a velmi důležitého tématu.
Když se vysloví slovo „rodina,“ každého napadne v první chvíli asi něco jiného. Někoho svazek muže a ženy obdarovaný dítětem (dětmi), jiného nějaké společenství lidí, kteří mají něco společného např. ﬁrma, farnost, někoho
napadne svatba, rod, rodná krev, někoho instituce atd. Už méně však, snad dítě chodící do náboženství, by myslelo
v první moment třeba na rodinu Svatou či na samotného Pána Boha a jeho rodinu. A je to pochopitelné. Nejsme
jako Bůh a jeho andělé duchové. A přece, máme-li mluvit o rodině, manželství, dětech, rodě atd., musíme nutně vyjít
z Božího Stvořitelského plánu, protože jinak, a přiznejme si to, nemáme z čeho.
Katechismus kat. církve mluví o rodině mj. jako „o výsadním společenství, kde se realizuje vzájemné dorozumění
manželů – spojení jednoho muže a jedné ženy – a horlivá spolupráce při výchově dětí.“ Přičemž vztahy v rodině
bývají důvěrné a citové, plné úcty, vzájemnosti, péče a respektu. Dále říká, že se „jedná o přirozenou společnost,“
s láskyplnou atmosférou, kde má své místo autorita, stálost, zdravá vztahovost, svoboda, pokoj a bezpečí, kde se lze
naučit mravním hodnotám, vztahu k Bohu a správně užívat svobody (§2207 a 8). Těžko si lze představit lepší buňku,
kudy přijít do tohoto světa a vyrůst – dospět v tělesně zdatného, psychicky stabilního a duchovně pevného člověka,
člověka který bude rozumný moudrý atd. A přece se toho dnes spousta, i z toho veskrze pozitivního o čem jsme
doposud hovořili, neděje. Vyrůstáme všelijací, manželství a rodiny se hroutí. Proč? Podcenil snad Bůh Stvořitel při
„projektování“ manželství a rodiny něco? Co on vůbec o rodině ví, když žije sám?
V první řadě je třeba říci, že Pán Bůh nežije sám, není ostrovem. Žije ve vztazích: nejblíže má k svému milému
Jednorozenému a také (jim oběma společnému) Duchu svatému. To už jsou osoby tři. A dále pak je v nebi Pánem –
hlavou – docela početného kůru, regimentu andělů, s velmi rozdílnými funkcemi i úkoly. A vše tam funguje (podle
jeho navržení a nastavení) naprosto moudře a dokonale, přitom v atmosféře svobody, lásky, pokoje, harmonie, respektu, souznění atd. A přitom dokonale přesně. Zkrátka jak se lidově říká jak švýcarské hodinky. Že by tedy Pán nevěděl
nic o společenství, vzájemností, celostného dávání se a třeba bezpečí, pokoji či autoritě, je nesmysl.
Ne. Na Pánově straně asi chyba nebude. Chyba bude jistojistě na straně naší. Ale kde? U politiků, úřadů, médií,
církve, nebo u každého z nás? Vina je z větší či menší části na všech zmíněných. Náš metropolita, Jan Graubner, podle
svého pastýřského listu, čteného na 1. neděli adventní (1. 12. 2013), vidí problém v dlouhodobě politicky nestabilní
a nemoudré vládě a nefungujících úřadech. Dále prohlásil, že jej zneklidňuje „skutečnost, že více než polovina manželství se v naší zemi rozpadá, že mnozí žijí ve volných svazcích bez manželství, že dětem se upírá základní právo na
dobrou výchovu, na jistotu stabilního domova, na lásku otce i matky, na zdravé morální prostředí!“ Což je zase odraz
našich osobních postojů: stavu našeho srdce, souhlas se zlem, s hříchem.
Základem každého dobře fungujícího státu je rodina. A ta když není zdravá, nemůže fungovat dobře ani stát.
Dostáváme se tak do začarovaného kruhu. Co s tím? Problém je v tom, jak se rychle mění a čím více se křiví pohled
na manželství a rodinu, ztrácí i manželství i rodina, řekl bych, na své kráse, noblese, posvátnosti, tajemství, ad. a to
vše, řekl bych až nebeskosti, ztrácí jakýsi boží „punc.“ Ten dal Pán naprosto všemu, co vzešlo z jeho dílny. A toto je
třeba i manželství a rodině vrátit, jinak se z tohoto začarovaného kruhu nikdy nedostaneme. Když zůstaneme laxní,
může být pro nás jedno i druhé zcela zničeno. Původce této rozkládající tendence nemusíme hledat daleko. Je jím
jednoznačně svůdce, Ďábel, bytost nepřející člověku štěstí za žádnou cenu. Ale na vině jsme také my sami, když se
jím necháváme strhávat, unášet, připravit o onen nebeský, boží „punc.“ O tom si rozhodujeme každý sám. A je to tak
vždycky. Buďto stojíme na jeho straně nebo straně boží. Žádná třetí cesta není. Co s tím? Vždyť stojíme vůči němu
jak vojáci s ﬂintičkami proti armádě s tanky!?
Východiskem z této reality, ze které na nás může padat a padá nejen splín, je sám Pán a jeho pomoc. Písmo svaté
přirovnává vztah muže a ženy ke vztahu ke Kristu a církvi. I když nám toto přirovnání zrovna asi není moc blízké,
chce tím Písmo poukázat nejen na Pánovu skálopevnou věrnost, ale také na obětování se pro druhé, umírání jeden
pro druhého, jednotu, nerozlučitelnost, vzájemnou modlitbu ad. Matka Tereza o modlitbě říkávala: „Rodina, která se
modlí, trvá.“ A to platí nejen o rodině církevní, ale především o rodině klasické. Exorcista O. Pavel Havlát nám jednou
na duchovních cvičeních říkal, že Pánu je rodina zvlášť milá. Když se semkne a společně modlí, tak ji Pán žehná, posiluje, zahrnuje zvláštními milostmi a pomáhá tak budovat silné a účinné štíty proti Zlému, které Zlý nemůže nikdy
překonat.
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Prožíváme dobu postní. Za co se letos můžeme v této době více modlit a obětovat se je nasnadě. Mějme přitom
na paměti, že na zdravosti manželských vztahů a rodiny závisí budoucnost jak naše, tak našeho národa, potažmo
celého světa. A nebojme se, máme se o koho mocného opřít, o samotného Pána (Ježíše). Ten přemohl svět i Ďábla.
Čím však ještě můžeme našim rodinám pomoci a to znatelně a celkem rychle, dnes, hned teď, nabízí papež František
I.: nešetřeme doma slovy: „s dovolením, děkuji, promiň.“
Na úplný závěr si ještě dovolím vám nabídnout jednu krátkou básničku:
Řeknu to klidně podesáté,
manželství že je svaté, svaté!
Je svaté tak, že to až zvoní
vždyť mezi dvěma – i tři Oni.
A do té krásné společnosti
se líhnou malí světa hosti.
A i když někdy domem lítá
porcelán, mouka, ta saň hbitá,
ač často jsme jak ve skle sloni,
tak láska Boží z oken voní.

Prameny: KKC, www.vojtechkodet.
cz, Pastýřský list ACO 2013/09, obr.
I. Schwarzová, 2005, báseň Mgr.
Olga Dedková.

BOŽICKÁ DRÁŽKA
Marian Kvarda a Ivan Hudec
V roce 1922 vybudoval podnikatel a stavitel p. Ott, majitel kamenolomu v Hostěradicích, nedaleko železniční
stanice BOŽICE – JAROSLAVICE ( Possitz- Joslowitz,v letech 1938-45 Neuweidenbach) továrnu na cementové zboží
(bílé cihly, překlady, zahradní prvky, betonové tašky, ozdobné tvárnice soklů domů).
Vedle této továrny (směrem na Hrušovany nad Jev.) se nacházel takzvaný zemník na těžbu písku pro výrobu
betonu. Pro dopravu písku byly položeny koleje. Takzvaná DRÁŽKA, v délce asi 400 metrů, zajišťovala přísun materiálu až do roku 1942-43, kdy byla továrna poškozena po bombardování nákladní části božického nádraží a následně
zrušena. Do dnešních dnů se dochoval pouze 45 metrů vysoký komín. Nová továrna PREFA BOŽICE se začala budovat v roce 1957, ale to již drážka dávno nefungovala.
Na této drážce byly použity výklopné vagonky a lokomotiva dnes neznámého typu, v té době zřejmě parní, ale
vzhledem k tehdy modernímu závodu mohla být motorová. Nevíme ani, zda zde sloužil jeden nebo více strojů (lokomotiv).
Do dnešních dnů se z drážky moc nezachovalo. V lese, v místě zemníku, je místně patrný násep a z dřevěného
mostku nezbylo ani zblo. Jen několik málo kolejniček najdete jako sloupky u plotu zahrady Pišťeckých (dnes Širokých) .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Božická drážka t Délka : cca 400 m t Rozchod : 70 cm tTrakce : Parní, nebo motorová t Doprava: nákladní t
Druh: průmyslová železnice

ZAPOMENUTÁ ŽELEZNIČNÍ VLEČKA
Stojí za připomenutí, že na druhé straně (přes koleje) je dodnes
zemník, do kterého vedla železniční vlečka normálního rozchodu
(1435 mm). Tento zemník sloužil pro potřeby drah. Podle starých
železničářů byly koleje vytrhány po r.1945 a ještě do r.cca1965 byly
v tělese patrné zbytky dřevěných pražců. Kousek náspu této vlečky
je patrný dodnes v místech, kde stával drážní domek p.Kochlíka
(směr Hrušovany nad Jev.).
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BŘEZEN, MĚSÍC ČTENÁŘŮ V KNIHOVNĚ V BOŽICÍCH
Simona Juhaňáková

Měsíc březen byl bohatý na akce v knihovně. Pořádali jsme besedy pro MŠ
a ZŠ, proběhlo „Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny“ a jako každý rok
jsme také z pátku 4. dubna na sobotu 5. dubna spali v knihovně.
Na „Noc s Andersenem“ do božické knihovny dorazilo 14 dětských
účastníků, 1 paní knihovnice a 1 paní učitelka. Letos u nás probíhala noc
v detektivním duchu s komisařem Vrťapkou. Po přivítání v knihovně jsme
pátrali po ukradeném pokladu. Po šipkách jsme dorazili až k božickému rybníku, kde jsme našli poklad – špekáčky a společně si je opekli. Po návratu
z výpravy jsme si vyrobili detektivní průkazy. Také nás navštívili strážníci
místní policie, kteří dětem ukázali výstroj se kterou pracují. Dále nás čekala
noční hra, stezka statečných detektivů, výroba detektivního leporela, spousta
luštění a her. Spát se šlo až po půlnoci, domů jsme se rozešli kolem deváté
ráno. Už se těšíme na další nocování.

DIVADLO V KINĚ
Ivan Hudec ml.
Asi dvě hodiny dobré zábavy se podařilo navodit členům divadelního spolku Jevišovice. V sobotu 15. března 2014 od 19 hodin
probíhalo v kině Marta divadelní představení „Dědeček, aneb musíme tam všichni“. Po předloňském úspěšném představení „Na tý
louce zelený“, se sem i sami divadelníci těšili. Přesto, že je zde pro
ně mnoho nepohodlí a útrap, jako je malé jeviště, vchod na ně přes
dvorek, žádné zákulisí a malá šatna, naše kino jim učarovalo a jak
mi řekli: „Těšíme se sem a je nám tu dobře.“. Což mě samozřejmě
velice těší.
Zcela zaplněné hlediště svědčí o tom, že je v Božcích hodně
diváckých zájemců o kumšt, který má své místo na kulturním poli
i v naší uspěchané době.
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MCDONALD´S CUP V BOŽICÍCH
Mgr. Ladislav Nevrkla, David Zejda
Božice již poněkolikáté přivítaly jako organizátoři jednu z kvaliﬁkačních skupin tradičního fotbalového turnaje
pro nejmladší školáky. Jak jsem se však ráno přesvědčil na místě, leccos asi v organizaci celé soutěže skřípe nebo není
správně namazáno.
Jediný, kdo byl perfektně připravený, byl starý známý fotbalový funkcionář Jozef Števica. A taky mladí fotbalisté a fotbalistky se svými vedoucími z Tasovic, Prosiměřic, Šanova a
domácích Božic. Ve chvíli, kdy měl zaznít hvizd rozhodčího, se ještě
připravovala hrací plocha.
Naše družstvo s vedoucím Davidem Zejdou jsem vyfotil těsně
před zahájením. Věřím, že nás dobře reprezentovalo.
Z webu školy připojuji komentář D. Zejdy:
Ve čtvrtek 24. 4. 2014 se mladší žáci ZŠ Božice zúčastnili fotbalového turnaje Mc Donald´s Cup konaného na hřišti TJ Sokol Božice.
Přestože jsme obsadili poslední místo, je nutné si z každého zápasu
vzít ponaučení do budoucích soutěží. Ponaučení nejen k fotbalové
úrovni našich mladých fotbalistů, ale i k organizaci této soutěže. Uvítal bych lepší komunikaci mezi Asociací školních sportovních klubů
a fotbalovým svazem, které zaštiťují celou soutěž.

%2527,&(
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zdeněk Bobok, starosta
Zastupitelstvo obce se sešlo 22. 1. 2014, 21. 3. 2014 a 22. 4. 2014 a byly projednávány a schváleny uvedené body:
26. zasedání ZO
- Nový územní plán obce Borotice
- Prodej pozemku p.č. 142/5 o výměře 590 m2- Nesnídalová Blažena
- Pronájem pozemku p.č. 241/1 o výměře 758 m2 a p.č. 238 o výměře 1198 m2 – Kresan Martin
27. zasedání ZO
- Návrh rozpočtu obce na rok 2014
- Žádost o ﬁnanční příspěvek pro Svaz důchodců
- Údržba ČOV
28. zasedání ZO
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – prodloužení STL plynovodu pro 3 rodinné domy
- žádost o pozemky dle ÚPO
- žádost MAS Znojemské vinařství, o.s. o zařazení působnosti SCLLD
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Významné životní jubileum oslavili občané
Leden
Kosecová Blažena
Soukupová Gabriela 81 let
Havlíčková Alena
Litavec Pavel

66 let
84 let

Březen
Kašpírek Miroslav
Burget Zdeněk
Opletalová Vlasta
Pikartová Františka
Onderková Anna

74 let
68 let
68 let
69 let
74 let

65 let

Únor
Podloucký Ladislav

67 let

Duben
Kazderová Libuše
Litavcová Judita
Jačianská Božena
Binderová Libuše
Taraba Pavel

68 let
81 let
70 let
67 let
66 let

Jubilantům přejeme ještě mnoho spokojených a šťastných let.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Letos našim koledníkům opravdu počasí nepřálo, ale nevzdali
se a obcházeli dům od domu.
Sbírky pro Oblastní charitu se letos zúčastnili Aneta Podloucká,
Filip Podloucký, Václav Povolný ml., Michala Pikartová a Veronika
Pikartová.
Touto cestou jim velice děkujeme za obětavost při pomoci potřebným lidem a děkujeme i všem, kteří nebyli lhostejní a přispěli.
V kasičkách bylo celkem 2200,- Kč, částka nebyla moc vysoká, ale
věříme, že i tak jsme pomohli.

MASOPUSTNÍ VESELICE
V sobotu 15. 2. 2014 se v našich ulicích
vyskytlo zvláštní vozítko, které bylo kočírováno Patem a Matem, doprovázeno půvabnými
jeptiškami, veleváženým farářem, indiánem,ošklivým hrbáčem, - krásnou cikánkou a spoustou zvířátek,ano byl to náš krásný a veselý masopustní průvod, který zval naše spoluobčany
na večerní veselici. Byli opravdu úspěšní, protože se sešlo tolik lidí, že nestačila kapacita sálu
našeho pohostinství. Letos snad všichni muži
zatoužili, alespoň na chvilku obléct šaty svých
něžnějších protějšků, na prvních třech místech se umístili muži v dámských kostýmech
a to Mažoretka, Námořnice a Půvabná slečna,
masky byly opravdu kouzelné. Jsme rádi, že se
všichni bavili a doufáme, že se v tomto počtu a
s dobrou náladou sejdeme i na dalších akcích.
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VYNÁŠENÍ MORENY
Poslední březnová neděle byla ve znamení Moreny ,kterou nám odnesla voda a zdobené větvičky ,která nám
připomíná, že zima už tu nemá co dělat a vlády se deﬁnitivně ujalo usměvavé sluníčko.

JARO V KNIHOVNĚ
Za symbol masopustních rejů a karnevalů se vždy považovala maska. Abychom se i my v knihovně na blížící se
akce řádně připravili, vytvořili jsme si celé řady masek. Děti výroba masek tak zaujala, že jsme masky vytvářeli ještě
pár týdnů po skončení obou akcí. Co se týče jarních a velikonočních dekorací, ty jsou neodmyslitelnou součástí každé
velikonoční atmosféry. Proto jsme s dětmi nelenili a knihovnu si vyzdobili kytičkami z pet lahví, ptáčky a zvířátky z
vajíček a papírových ruliček. Děti si mohly také zasoutěžit v malých vědomostních testech, jarních hádankách nebo
si vyluštit velikonoční křížovku.
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V BOROTICÍCH OTVÍRALI ZREKONSTRUOVANOU HASIČSKOU ZBROJNICI

VÍTÁNÍ JARA
Romana Lesová, MŠ Borotice
„Smrt nesem za lesem, nové jaro přinesem, radujte
se mládenci s červenými pletenci.....“,tyto verše ze známého tradičního vynášení smrtky-Moreny jsme pilně
nacvičovali v naší školce a v neděli 23.března společně
Borotickými hospodyňkami vynesli zimu ze vsi. Ještě
předtím jsme ve školce měli také maškarní karneval, ze
kterého je možno vidět zde i některé zachycené momenty na fotograﬁích......soutěžilo se, tančilo, předvádělo na
molu, jedlo a také odměňovalo sladkostmi. V těchto
dnech měli možnost rodiče přijít k zápisu do MŠ pro
školní rok 2014-2015 a jelikož v nám do 1.třídy základní
školy odejte celkem 11dětí, budeme doufat, že tuto polovinu našich dětí doplníme. A co nás v nejbližším období
čeká? Navštívíme knihovnu v Božicích-“Jarní povídání“, velikonoční tvoření s rodiči, vystoupení pro důchodce, vystoupení pro maminky a také plánujeme výlet do Kinderweltu na Merlinovy hry.
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Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA V BŘEŽANECH
Mgr. Josef Rebenda, starosta obce
Zastupitelstvo obce Břežany se sešlo na zasedání dne 18. března 2014, kde schválilo zprávu o inventarizaci majetku
za rok 2013, závěrečný účet za rok 2013, účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Břežany za rok 2013, rozpočet obce na rok 2014. Rozpočet na rok 2014 vychází z příjmů loňského roku. Od loňska platí zákon o rozpočtovém
určení daní, kdy obce a města dostávají více z vybraných daní. Provoz obce bude i v letošním roce bez problémů
zajištěn a mělo by zbýt i na nějaké opravy a investice. Chtěli bychom opravit chodník u cukrárny, vybudovat lávku
pro pěší přes potok, dokončit úpravy u hřbitova, je nutné provést nové nalakování podlahy v tělocvičně. Dále chceme
projektově připravit opravu cesty Na výsluní, aby mohla být provedena další rok. Toto všechno a další drobné věci
jsou v návrhu rozpočtu na letošní rok. Od 1. dubna byly zahájeny veřejně prospěšné práce, letos obec zaměstnala 6
lidí. Další zasedání zastupitelstva obce se uskuteční začátkem měsíce května, kdy bude hlavní náplní činnost Břežanského vodovodu, s.r.o. V letošním roce také proběhnou v měsíci květnu volby do Evropského parlamentu a v říjnu
volby do obecních zastupitelstev.

Po z v á n k a
Ve čtvrtek 29. května 2014 se uskuteční od 17.00 hodin v klubovně tělocvičny
v Břežanech „kulatý stůl“ s občany a starosty obcí Břežany, Božice, Litobratřice
a Mackovice, kde se bude debatovat o rozvoji našich obcí v následujících letech.
Srdečně zveme naše občany.
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Břežany
Kulturní a společenské akce v Břežanech
30. 4. 2014
15. 5. 2014
24. 5. 2014
29.5.2014
1. 6. 2014
29. 6. 2014
5. 7. – 19. 7. 2014
13. 7. 2014
23. 8. – 24. 8. 2014
20. 9. 2014
26. 9. 2014
1.10. 2014

– pálení čarodějnic
– Malování se zvířátky a pro radost – Zámek Břežany
– rybářské závody
– Den plný her a překvapení Zámek Břežany
– den dětí v parku Pod platany
– Duhový den – den otevřených dveří na Zámku Břežany
– letní tábor pro děti ve Zblovicích
– Noční hasičské závody – SDH Břežany
– Břežanské hody
– rybářské závody
– Břežanské dýňování – v parku
– Dýňobraní na Zámku

BŘEŽANSKÝ KARNEVAL
Jana Surovcová
V neděli 9.3. jsme v Břežanech pořádali už po několikáté za
sebou dětský maškarní karneval. Bohužel, protože jsem nesprávně
vypočítala období masopustu, chtěla bych se omluvit za to, že karneval proběhl v době postní, což by se nemělo stát. Nicméně stalo
se, ale slibuje že už se to nestane.
Nedělní dopoledne jsme tedy věnovali přípravám haly. Sešlo
se nás zde letos opravdu hodně. Téměř všichni členové občanského
sdružení rodičů se svými drahými polovičkami a dětmi. Během
hodiny jsme měli vyzdobený a připravený sál, vyskládanou tombolu, Martin Hodaň připravenou aparaturu a v baru připravené
občerstvení na odpolední dění.
Kolem půl třetí to všechno vypuklo, začaly se scházet masky,
rodiče, prarodiče a do necelé hodiny hala praskala ve švech pod
počtem zúčastněných. Zábava tedy mohla začít. Tančilo se, soutěžilo, nafukovaly se a praskaly balonky, házelo se padákem a to všechno si mohly vyzkoušet nejen děti, ale i jejich
rodiče. I když nejdříve jsme je museli dosti přemlouvat, ale nakonec se přece jen zapojili a myslíme si, že se jim to
dokonce i líbilo. Takže možnost vyřádit se dostali všichni přítomní. Nejvíce se však děti těšily na tombolu, kde byl
každý lístek vyhrávající. Letos se sešlo celkem 450 cen, za které musíme poděkovat všem rodičům, paní učitelkám
z MŠ a sponzorům. Do velké tomboly opět darovali dva dortíky manželé Žákovi a tentokrát oba dorty putovaly do
Mackovic, takže doufáme, že moc chutnaly.
Masek se sešlo opravdu hodně, byly nápadité, pěkně ušité i s doplňky a rázem jsme měli halu plnou všech možných pohádkových postav. No zkrátka- Pohádkový karneval. Myslím si, že jsme si tohle nedělní odpoledne všichni
moc užili. A i když my, členové OSR , než jsme dali halu do pořádku, jsme byli utahaní jako koťata. Ale hřálo nás u
srdíčka, že se sešlo tolik lidí a že naše práce nebyla ani trošku marná. Takže už teď se těšíme, jaké masky nás navštíví
v příštím roce, tentokrát v době masopustu.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY DO ZŠ BŘEŽANY
Jana Surovcová
Zápisy do prvních tříd začaly pro naše předškoláky různě. Nejspíš jako první si prošla zápisem do 1.třídy Nikolka Fibigerová, která se do školy byla zapsat už 30.1. Po ní se zapisovaly děti do Základní školy v Hrušovanech, do
Základní školy v Božicích a nakonec přišla na řadu naše břežanská školička.
Celkem šlo k zápisům 20 dětí. U jednoho dítěte bylo zažádáno o odklad školní docházky a ostatní děti byly přijaty.
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Nakonec přijímání do škol dopadlo následovně :
Do základní školy Hrušovany nad Jev. nastoupí
od září 3 děti, do základní školy v Drnholci 1 dítě,do
základní školy v Božicích 6 dětí a do základní školy v
Břežanech nastoupí 9 dětí.
Pro nás ze školky je ale potěšující, že naše děti
byly ve všech školách pochváleny, že jsou dobře připravené pro vstup do 1.třídy. Což je pro nás učitelky
velká odměna.

TURNAJ V MŠ V ČLOVĚČE, NEZLOB SE !
Jana Surovcová
Na čtvrteční odpoledne 13.2.jsme si připravili zábavné odpoledne s rodiči . Vzhledem k věkovému složení třídy
jsme si u Trpaslíků zvolili stolní hru Člověče, nezlob se! Ač jsem měla připravené tabulky pro první čtyři místa, o
čtyřech soutěžících , nakonec byla realita úplně jiná a to jen proto , že jsme zazmatkovala , když jsme viděla kolik
hráčů nám přichází a nachystala jsem na poslední stoleček pátou hrací desku s ﬁgurkami a kostkami. Nicméně nějakým způsobem se to zpytlíkovalo, prokombinovali jsme jednotlivé dvojice- rodič a dítko a vyšly z toho výsledky,
které vyšly. Ačkoliv musím říci, že někteří soutěžící měli pocit, že jim bylo ukřivděno.
Akce byla zábavná, příjemná, všichni se bavili. Protože jsme hráli pouze s jednou ﬁgurkou, byla hra trochu moc
rychlá , ale to nikomu nevadilo. Na přání rodičů toto odpoledne ještě zopakujeme. Nakonec si ale odnášely všechny
děti sladkou odměnu, diplom za místo a nebo za účast ve hře a my s Radkou jsme měly dobrý pocit z toho, že zájem
rodičů byl tak veliký a že se všichni bavili.

MISTŘI ..??  MISTŘI!!!!
Miroslav Rachůnek
Titulek není dozvukem letošních olympijských her, ale navazuje na uplynulou sezónu 2013/14, která se v Břežanech odehrála na 64 černobílých polích Znojemského okresního přeboru 5-ti členných družstev v šachu.
Ano – tušíte správně! Výborné výkony, svědomitá příprava a zodpovědný přístup jsou hlavní indicie události,
kterou místní šachový klub slaví v těchto dnech.
ŠK Břežany – Pravice se po osmi letech své existence, během kterých byl i jako tehdejší nováček respektovaným
soupeřem všech zkušených matadorů, stává vítězem soutěže s právem postupu do KP II.!!
Strůjci úspěchu byli všichni aktivní hráči bez rozdílu počtu sehraných utkání, síle protihráče či vlastní výkonnosti
hodnocené ratingem ELO (systémový koeﬁcient hodnocení šachistů), který se v týmu pohybuje v rozpětí 1258-1722.
Jmenovitě: Forman L. a R., Rachůnek M., Bart P., Gabrhel Z., Hicl D., Drahokoupil V., Losík V. se zálohou Musil P.
a Sedlačík J.
Příležitost k bilancování ponecháme snad až k jiné příležitosti, např. výročí, přesto však za zmínku stojí informace,
že se během působení klubu za šachovými hodinami vystřídalo již 23 hráčů, z nichž dnes „obléká dres“ ŠK Břežany
– Pravice aktuální a stálá výše jmenovaná desítka zarputilců.
Zdali však dojde k naplnění a využití postupového práva do Krajského přeboru 8-mi členných družstev je nyní
na důkladném zvážení a prověření možností, z nichž nejcitlivější se jeví nutnost rozšíření a posílení hráčské základny vyjednáním přestupů či hostováním z jiných klubů, opatření si rozhodčí pro domácí zápasy a v neposlední řadě
ﬁnancování cestovních nákladů do vzdálených měst v JM kraji.
Věříme v podporu a těšíme se zvýšenému zájmu o činnost, při které můžete relaxovat, zažívat vzrušení z napínavé
hry a zároveň rozvíjet své taktické a strategické myšlení.
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Poř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Družstvo

ŠK Břežany-Pravice
TJ Znojmo
TJ Sokol Štítary A
TJ Hodonice
ŠK Hrušovany n./J. B
TJ Sokol Štítary B
TJ Sokol Dobšice
SPgŠ+G Znojmo B
SPgŠ+G Znojmo C

Partie

+

=

- BODY Skóre

Závěrečná tabulka OP 2013/14

8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
7
5
5
3
3
1
1
0

0
0
1
1
2
0
2
1
1

1
1
2
2
3
5
5
6
7

Více a podrobněji o průběhu
soutěže naleznete na:
http://chess-results.com/tnr112962.
aspx?lan=5

14
14
11
11
8
6
4
3
1

29.0
27.5
25.0
25.0
18.5
17.0
18.0
10.0
10.0

TURNAJ V PEXESU ANEB JAK UMÍ DĚTI PROHRÁVAT U PASTELEK
Jana Surovcová
Také u Pastelek si rodiče zábavné odpoledne, které bylo pro ně připravené na čtvrtek 13.února, velmi užili. Sešli se v hojném počtu a děti se od rána nemohly dočkat. Těšily se na to, až budou porážet s maminkou své soupeře.
Hrály ve dvojicích, po 13ti dvojicích kartiček pexesa. Největší úspěch ve hře získala Leonka Šebestová s maminkou,
ale i ostatní děti si zasloužily velkou pochvalu za to s jakou chutí a vervou se vrhly do hry. Po dokončení dostaly děti
diplom a sladkou odměnu. A co na to maminky? Nestíhaly se divit, jak jsou jejich ratolesti šikovné a skoro většina z
nich přiznala, že na své děti a jejich zrakové vnímání a paměť zdaleka nemají!

VAŘENÍ V MŠ V ÚNORU  SLADKÁ MAŠINKA
Jana Surovcová
Tento měsíc jsem si řekla, že opustíme klasickou kuchyni a vyzkoušíme si nějaký receptík od cukrářek, okořeněný
dobrým nápadem. Po tom co jsme dělali kynuté pletence, šneky z listového těsta, kuřecí řízky, chtěli jsme zkusit něco
jiného .Proto jsme se vrhli na výrobu sladkého vláčku z miňonek, lentilek, želé bonbonů a cukrové polevy (kterou
Šimonek Rapčan začal nazývat- sladké cukrové lepidlo).
Nejdříve děti vyrobily mašinku z 1 miňonky a dvou půlek miňonek. Na místo komínu jsme sladkým lepidlem
přilepili kus čokolády nebo karamelky, a přilepili jsme lentilková kola.
Stejným způsobem jsme pokračovali při výrobě vagónků – na miňonky zboku děti přilepily lentilková kolečka a
nahoru naložily želé bonbón. Hotový vláček se skládal z 1 mašinky a 3 vagonků. A že je ta práce moc bavila! Některým to sice dalo dost práce, protože přece jen ta lentilková kola nechtěla ze začátku vůbec držet, komínek na mašince
se neustále vyklápěl do strany.... Ale nakonec se s tím všichni poprali a museli uznat, že práce cukrářky je sice sladká
a krásná , ale že je také velmi pracná.
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OHLÉDNUTÍ ZA ADVENTNÍM ČASEM NA ZÁMKU V BŘEŽANECH
Simona Vršková, Zámek Břežany, p.o.

Prosinec byl jako každý rok kulturně pestrý a
předvánoční i vánoční čas doprovázely různé zajímavé akce. Začátek měsíce byl ve znamení Mikuláše, konal se již 15. ročník turnaje ve stolním tenise.
Od časného rána se do sportovní haly v Břežanech
sjížděla družstva z různých koutů moravského
kraje. Klienti speciálních zařízení přijeli samozřejmě především soutěžit, ale také se pobavit a strávit
zde příjemný sportovní den. Po celý den se snažili
zabodovat a porazit své soupeře, a tak jim jistě přišlo vhod posedět po namáhavém utkání v bufetu
s bohatým občerstvením. Hudba linoucí se z reproduktorů zajistila dobrou zábavu jak pro hráče, tak pro fanoušky. Na konci sportovního klání
jsme při slavnostním vyhlášení zatleskali vítězům
i všem zúčastněným. V ženské kategorii se nejlépe
umístila zástupkyně Chráněného bydlení Šanov Julie Badžová, na 2. místě skončila Milada Olahová z téhož zařízení
a 3. místo vybojovala Mirka Životská z týmu domácích. V mužské kategorii zvítězil Zdeněk Ringl z Víceměřic, druhé
místo obsadil Josef Konečný z Nezamyslic a třetím místem se může chlubit Zdeněk Meixner z Tavíkovic.
Pár dní před Vánoci se v kapli břežanského zámku konala besídka, na kterou se klienti připravovali týdny dopředu.
Výpravný příběh o vítězství Davida nad Goliášem a zrodu Ježíška zaujal početné obecenstvo a naši herci a herečky si
právem vysloužili bouřlivé ovace.
Nesmíme opomenout ani adventní koncert v podání Znojemského komorního orchestru pod vedením Williho Türka a Chrámového sboru sv. Kříže, který vždy potěší naše klienty. Tentokrát jsme si ho mohli
užít 4. adventní neděli a společně s umělci si i koledu
zazpívat.
A co se děje na našem zámku přímo na Štědrý den?
I tady si každý pod stromečkem našel svůj dárek, a že
jich nebylo málo. Vánoce zde mají svou tradici. Chodby zámku se zaplní průvodem, chodí se koledovat a
všichni si společně zazpívají. Je to vždy pohodový den
plný smíchu, nadšení a upřímné radosti.
Nejkrásnější období v roce přešlo rychleji, než by
si každý přál a rok 2014 je tu. Tři králové nezapomněli
ani na nás a přišli koledovat spolu s panem farářem,
který přitom požehnal prostory Domova. Za zvuků
kytary a vůně kadidla jsme tak deﬁnitivně uzavřeli
uplynulý rok a těšíme se na ten letošní!
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ZDRAVÁ PĚTKA“ V MŠ BŘEŽANY
Jana Surovcová
V úterý dopoledne 25. 2. 2014 navštívila naši mateřskou školku se svými dvěma kufry krásná paní – kuchařka
Berta. Nedovezla si jen kufry plné obrázků a dobrot, zdravých dobrot, ale především kouzelnou vařečku a CD s krásnými písničkami.
V kuchařské čepici a zástěře s logem ,,Zdravá pětka“ se vrhla na to, aby dětem přiblížila zdravou stravu, zdravý
životní styl. Nejen, že si s dětmi povídala o tom, které potraviny jsou dobré a které nejsou dobré pro naše bříško, ale
připomenula ji , že je důležité jíst pravidelně 5x denně, vždy mít ke každému jídlu ovoce a zeleninu , že je důležité
sportovat, přemýšlet nad tím co budeme jíst a spoustu jiných užitečných informací. Krásně to povídání zpestřila začarováním vařečky na mikrofón, zpíváním a cvičením.
Na závěr si děti vyzkoušely prostřít stůl k obědu a mohly ochutnat zdravé dobroty, které jim Berta přivezla sebou
v krabičkách. To byste nevěřili, jak chroupaly mrkvičku, okurek, listový salát a jinou zeleninku.

ZPRÁVA O PROJEKTU V ZŠ BŘEŽANY
Mgr. Jitka Čermáková, ředitelka školy
Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.1836
Posledního srpna 2013 skončil v naší škole projekt dotovaný EU: „INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT.“
Uplynul další rok a projekt v naší škole stále pokračuje.
Vytvořené výukové materiály jsou v běžných vyučovacích hodinách pravidelně používány ke zpestření výuky,
k procvičování apod. Použití prezentací a pracovních listů je zaznamenáváno do třídních knih, aby bylo kontrolovatelné a doložitelné, že byly použity konkrétní materiály. Prezentace jsou používány téměř ve všech předmětech.
Kontrolu provádí ředitelka školy při hospitacích.
Během dvou let bylo pedagogy vytvořeno a v praxi ověřeno celkem 300 prezentací do českého jazyka a literatury,
angličtiny, dějepisu, fyziky, zeměpisu, němčiny, výtvarné výchovy, přírodovědy a přírodopisu, do prvouky , vlastivědy a hudební výchovy, 216 pracovních listů pro výuku čtenářské gramotnosti v přírodovědných předmětech a pro
zdokonalení čtení s porozuměním.
Díky těmto materiálům se stává výuka pro žáky názornější, umožní učiteli ukázat žákům i oblasti, věci, příklady ,
které by doma hledali na internetu. Ne všichni však doma internet mají, a proto je projekt přínosem.
Umožní používat ukázky z děl ﬁlmových tvůrců, umožní nahlédnout do krajů a zemí, kam se jen stěží podívají,
umožní dětem podívat se , jak věci fungují apod.
Přeji všem pedagogům mnoho sil a nadšení do dalšího roku práce.

ZŠ BŘEŽANY SLAVÍ VELKÉ ÚSPĚCHY V SOUTĚŽI „AUTORSKÉ ČTENÍ“
V středečním dopoledni 26. března 2014 patřily prostory přednáškového sálu Městské knihovny ve Znojmě vyhlašování již 9. ročníku soutěže Autorské čtení. V ostré konkurenci žáků a studentů všech prestižních znojemských
základních i středních škol (ZŠ Mládeže, ZŠ Pražská, ZŠ JUDr. Mareše, ZŠ nám. Republiky, ZŠ Prokopa Diviše, ZŠ
Václavské náměstí, ZŠ Jubilejní park obě znojemská gymnázia, SOŠ a SOU Přímětická atd.) se významně prosadili i
žáci naší školy jako jediní zástupci vesnických škol znojemského okresu.
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Posuďte sami a společně s námi poblahopřejte našim úspěšným žákům.
Za poezii si ve své věkové kategorii odnesla ocenění na prvním místě Markéta Bursíková, žákyně 5. ročníku, za
báseň Česká republika. Příznivcům naší školy je již dobře známá. Byla našimi žáky přednesena na Evropském dnu
(Projekt, který naše škola velmi pěkně uchopila a výtečně zpracovala. Vždyť rodiče na něho často plni obdivu vzpomínají.)

Za prózu potom získal krásnou cenu ve své věkové kategorií Jan Gambas. Žák 4. ročníku, který se svojí prací Já a
moje rodina na rybách obsadil druhé místo, odcházel z knihovny s úsměvem a grácii sobě vlastní!

Naši školu v soutěži dále reprezentovali Martin Dokoupil, Barbora Hladíková, Vanesa Rističová ze 4. třídy a Adam
Grégr spolužák druháčků.
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Velice nás potěšilo takové ocenění, navíc doplněné pochvalou poroty všem zúčastněným spolužákům z naší školy.
Dokonce se moderátorka slavnostního předávání cen zmínila o vysoké úrovni autorských prací ze ZŠ Břežany!
Všem zúčastněným žákům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy , oceněným srdečně gratulujeme a přejeme mnoho dalších literárních úspěchů!
Mgr. Lucie Martinková
JAN GAMBAS, ZŠ Břežany, 4. ročník

JÁ A MOJE RODINA NA RYBÁCH
Nemám své nejoblíbenější místo, ale mezi má oblíbená místa patří malý soukromý rybníček na Novém Dvoře
u Hrušovan nad Jevišovkou. Jezdím tam s taťkou, s moji
sestrou Vendulkou, s nemocným dědečkem na invalidním vozíku a taky někdy s mamkou na ryby. To je asi
taky jeden z důvodů, proč mám toto místo rád, že jsem
tam spolu všichni. Jezdíme tam hlavně o teplých, letních
víkendech.
Hned brzy ráno nastoupíme do auta, abychom chytli
dobré místo. Bývá tam často hodně plno. Cesta k rybníčku je zablácená. Auto po ní hopsá.
A když je ještě po dešti, než tam dojedeme, z naší lesklé a modré felicie je najednou hnědá.
Tatínek zaparkuje a otevře kufr. Rozdá nám, co máme
vzít.
Rybníček není nijak velký, ale ryb je v něm spousta.
Voda je klidná. Pohne se jen tehdy, když nějaký rybář nahodí vlasec s návnadou nebo když se nám ukáže nějaká
rybka. Ale když tam dojedeme my, pořádně ji rozproudíme. Taťka rozloží stojan a vůbec si nevšímá těch žížalek okolo. Hlavně už chytat! Já zatím se sestrou míchám
vnadící směs. Nandám to do krmítka, na háček napíchnu kousek rohlíku, taťka se rozmáchne a ozve se veliké
žbluňk. A pak si všichni sedneme a čekáme. Mezitím
něco pojíme. Tak si představuji rodinnou pohodu.
Když už se čas táhne, najednou se ozve pí pí pí pí!
Taťka vyskočí, div že nepřevrhne to pivečko, které má u
nohy, chytne prut a čeká, jestli se rybka napíchne nebo

ne. Zasekne a začne stahovat vlasec směrem k břehu. My
jen čekáme, co bude. Kapr nebo cejn? Běžím pro podběrák a metr. Táta ho vytáhne, položí na zem a vyhákne
mu háček. Když je to pořádný macek taťka vezme metr ,
změří ho, vyfotí si ho ,pak nám ho dá do ruky, ať se s ním
taky vyfotíme a poté ho hodíme do síťky, aby byl kapřík
ve vodě a neuplaval.
Jakmile se už blíží večer, vzduch se ochladí a voda ožije, my schováme stojan, pruty a vracíme se do auta.
Naposledy nasaji ten čerstvý vzduch a nasednu do
auta.
Škoda, říkám si, snad bude brzy ve škole volno a já
opět pojedu na ryby s rodinou.
Markéta Bursíková, ZŠ Břežany
5. ročník
Česká republika
Naše vlast
Ta naše země česká
je na pohled hrozně hezká,
i když je trochu maličká
všem nám pohladí srdíčka.
Červená, modrá a bílá,
každá ta barva je mi milá
a v těch barvách velká síla
pro nás vždycky skryta byla.
Protože jsme srdcem Evropy,
jsme země plná dobroty!

LUHAČOVICE JSOU PRO KLIENTY ZÁMKU BŘEŽANY DRUHÝ DOMOV
Simona Vršková
Když se řekne Luhačovice, mnohým se vybaví především lázeňská kolonáda, lázeňské oplatky, pramen Vincentka, výlety a relaxace. Klienti Zámku Břežany ale jezdí do Luhačovic i z jiných neméně důležitých důvodů. Zdejší
jedinečné minerální vody a přírodní klimatické podmínky mají na jejich zdraví blahodárné účinky. Mnoho klientů,
kteří na rekreaci pravidelně dojíždějí, má zdravotní problémy a právě léčivé prameny pomáhají při léčbě onemocnění
horních a dolních cest dýchacích, pohybového aparátu, trávicího ústrojí, obezity a diabetes, a dalším.
Již tradiční pobyt, který by se nedal realizovat bez štědré podpory pana Michala Kolaříka, je pokaždé plný výletů,
zážitků a především relaxace. Hotel Vltava prošel přes zimu částečnou rekonstrukcí, a tak se klienti našeho zámku
mohli zabydlet v pěkných pokojích s novými postelemi a LCD televizí. Po celou dobu pobytu se o ně personál pečlivě staral, každý den jim podstrojoval dobrá jídla, plnil každé jejich přání a v neposlední řadě pro ně po dva večery
uspořádal diskotéku, kdy pro všechny hrál a zpíval „náš“ Honza.
Program byl víc než pestrý. A možná i proto nám týden utekl jako voda. Ať už jsme den trávili procházkami po
kolonádě, nákupy lázeňských oplatků či odpočinkem v solné jeskyni, nebo jsme využili služeb šikovné paní masérky, na nudu nám prostě nezbyl čas. Nesměly zde chybět vodní radovánky v městské plovárně, pochutnali jsme si na
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zmrzlinovém poháru v restauraci Elektra a stihli jsme i výlet do zlínského kina na ﬁlm Bella a Sebastian. Mnozí ani
nedutali při sledování napínavého příběhu zasazeného do nádherné přírody s ještě krásnější hudbou. Autobusem
jsme se vydali na celodenní výlet na „Živou vodu“ v Modré u Velehradu a zde jsme měli možnost si také prohlídnout
archeoskanzen s expozicí slovanského opevněného sídliště z dob Velké Moravy. Odtud je to nedaleko do Velehradu
s krásnou Cyrilometodějskou bazilikou, lavičky ve slunném počasí přímo vybízely k posezení a spořádání nabalených
řízků s chlebem. Výlet nás příjemně unavil a máme z něj spoustu pěkných fotek.
Uplyne pár měsíců a do Luhačovic se opět vrátíme. Už nyní se těšíme na to, jaké novinky a zážitky nás čekají příště.

PŘEDNÁŠKA O PROBLEMATICE DROG
Jan Kuba a Saša Rističová, 8. třída
V pondělí 3.3.2014 se konala v naší škole přednáška o škodlivosti drog. Přednášel ji pan Martin Hornych , který
na naší škole přednášel už minulé pololetí o HIV a AIDS, a který přednáší po celé České republice. Sám má s drogami
zkušenost a je nakažený virem HIV. Přednáška v 6. ,7. ,8. a 9. třídě začala vždy malým proslovem. Pan Hornych
řekl několik informací o tom, jak jsou drogy pro nás škodlivé a jak se můžeme stát závislí, př. tráva, pervitin, alkohol anebo kokain. Vyprávěl nám, že s tím má zkušenosti a že byl kdysi drogově závislý. Povídal, jak se z toho dostal.
Jakmile začala přednáška, ukazoval na prezentaci, jak jsou drogy škodlivé, jak vypadají. Říkal nám, že marihuana je
dokonce léčivá a že se hodně moc používá na mastičky na klouby. Vykládal nám, že je sám nakažený HIV a že to má
kvůli tomu, že byl závislý na drogách. Nakazil se od svého bratra, když si spolu píchali drogy. Pak nám říkal, že zná
osobně jednu holku, která je i na YouTube - jmenuje se Katka. Byla moc pěkná, ale drogy jí zničily vzhled – nyní
je z ní škaredá dívka. Slovensko podle počtu nakažených HIV je na tom o hodně lépe než Česká republika. To číslo
bylo tak velké, až se tomu nechtělo věřit. Z drog, marihuany nebo dokonce z alkoholu můžeme onemocnět. Hodně
špatně je na tom Ukrajina, tam je opravdu hodně lidí, kteří berou drogy, a je tam hodně velkých skupin, které dokonce
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prodávají drogy. Říkal, že hodně často vidí i kluky a holky, kterým je asi 15 -17 a kouří trávu. Dokonce vídá, jak malé
děti 9 -13 let, chodí do školy a v puse mají cigarety. Říkal, že sám docela hodně kouřil, a když se ho ptal jeho doktor,
kolik vykouří cigaret za den, řekne 12, přitom často vykouřil i celou krabičku, ale to už je minulost, takto kouřil kdysi.
Pak nám řekl něco, co bychom si měli všichni pamatovat - abychom nekouřili, nekouřili trávu, neužívali drogy
a nepili alkohol. Tohle dořekl a rozloučil se.

ZPRÁVA O PROJEKTU
Mgr. Jitka Čermáková
Zpráva o projektu z operačního programu OPVK na ZŠ Břežany.
Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.09/02.0039
Uplynul další rok od ukončení realizace projektu, který podporuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
v naší škole.
Během dvou let jsme vytvořili výukové materiály a metodiku k jejich používání. Při hospitační činnosti zjišťuji
mimo jiné i to, zda vytvořené materiály učitelé využívají při práci s žáky se SVP, zda s nimi pracují a zda vedou žáky
a jejich rodiče k tomu, aby navštěvovali stránky školy.
Pozitivní a pro mne příjemné je zjištění, že učitelé sborník i metodiku používají. Hojně je také navštěvována webová stránka školy, na níž je program moodle s vytvořenými a nadále doplňovanými výukovými materiály. Tyto stránky
se naučili využívat i žáci bez SVP.
Přeji všem žákům hodně úspěchů ve školní práci.

SOUTĚŽ V CIZOJAZYČNÉ KOMUNIKACI
Mgr. Ivan Bohátka
Dne 14. února 2014 reprezentoval Základní školu Břežany žák Marcel Plch v konverzační soutěži z anglického
jazyka na okresním kole ve Znojmě. Se svým vylosovaným tématem My house, svojí dosaženou úrovní a projevem
znojemskou komisi doslova nadchl, a proto s přehledem postoupil do krajského kola.
To proběhlo 5.března 2014 ve volnočasovém centru v Brně-Lužánkách. Také brněnská komise byla s Marcelovým
výkonem velmi spokojená. Žák břežanské osmé třídy neznervózněl ani před rodilým mluvčím- Jamajčanem Berrym
Wellsem a umístil se na pěkném čtvrtém místě.
Při předávání diplomů přiznala předsedkyně komise, že byl Marcel dlouho jejím favoritem, že tak uvolněně a po-
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drobně o tématu My ideal holidays nikdo nehovořil.
Nicméně nakonec zvítězila letitá zkušenost a ostřílenost soupeřů z velkých měst. Podle nadšené výpovědi žáka
Marcela Plcha bylo na soutěži nejlepší zjištění, že již dokáže říci téměř vše, co v běžném životě potřebuje, a že mu
dobře rozumí i rodilý mluvčí!
Marcel je odhodlaný ve svém úsilí ve zdokonalování své úrovně pokračovat jak domácím samostudiem, tak i s
pomocí svých motivujících učitelů.
Blahopřejeme k úspěchu v krajském kole.

AEROBIC
Lenka Kočí
V přípravě na novou závodní sezonu 2014
jsme si v sobotu 22. 2. 2014 v rakouském Stockerau poměřili síly s rakouskými sportovními
„aerobičkami“. Z Českou republiku jsme reprezentovaly my, děvčata znojemského SK AEROBIC PROFESSIONAL.
Na zahájení závodů jsme si všechny zatancovaly, převlékly jsme se do dresů, maminky nás namalovaly, učesaly....byly jsme prostě
kočky. V mezičase, kdy cvičily soupeřky, jsme
se rozcvičovaly a připravovaly na naše vystoupení. Nastal čas. S bušícími srdci jsme naběhly
na plochu. Trémou jsme nemohly ani dýchat,
ale jak zazněly první tóny hudby, tréma byla
pryč ...my jsme cvičily s úsměvem a radostí.
Poslední tón a máme to za sebou.
Po docvičení jsme se utíkaly nachystat na další sestavu.
Vyhlášení jsme si užívaly. Vybojovali jsme krásné 1. místo v triu a 2. místo v dance aerobiku.
Teď nás čekají další závody 15.-16. 3.2014- Mistrovství České republiky ve Zlíně. Tak nám držte pěsti:-)

TONDA OBAL  TŘÍDĚNÍ ODPADU
Saša Rističová a Tereza Dlouhá, 8.třída
Ve středu 12. 2. 2014 se konala přednáška o třídění odpadů - Tonda Obal na cestách. Školu navštívili dva lektoři,
jeden přednášel na prvním stupni, druhý žákům druhého stupně naší základní školy. Beseda se věnovala třídění odpadu a hodně nás bavila.
Dozvěděli jsme se například, že nezáleží na barvě kontejneru, ale na jeho označení (cedulích nalepených na kontejnerech). Zjistili jsme také, z čeho se vyrábí obaly, a zajímavá byla i část věnovaná historii obalů. Po celou dobu
přednášky jsme se ptali na nejrůznější otázky. Hlavně nás zajímalo, do kterého kontejneru dávat různé odpady.
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Besedy a projekty k třídění odpadu máme rádi. Vždy se naučíme něco nového. I na naší základní škole třídíme
odpad stejně jako 2/3 obyvatel České republiky. Sbíráme papír, vybité baterie, tonery, nepoužitelné mobilní telefony
apod.
Celá naše škola je přihlášena do soutěže Recyklohraní.

MASOPUST NA ZÁMKU V BŘEŽANECH
Jednu únorovou středu se v našem Domově konala tradiční Masopustní
veselice, na kterou se klienti zámku těší již týdny dopředu. Každý se touží stát
alespoň tohle odpoledne někým jiným, a proto se masky připravují a vyrábějí
s předstihem, aby nikdo nepřišel zkrátka. Princezen, indiánů a čertů tu bylo
jako každý rok plno, ale letos se zde objevili i velmi originální postavy, např.
Shrek a Fiona, March Simpsonová, dva krásní tučňáci, Leoš Mareš v kožichu,
rapper Rytmus a mnoho dalších neobyčejných masek. Po masopustním
průvodu následovala oblíbená tancovačka s živou hudbou a čekal nás
také bohatě prostřený stůl se spoustou dobrot. Abychom si diskotéku
trochu zpestřili, připravili jsme si
pro karnevalové nadšence také sportovní zábavu v podobě trefovací hry.
Všichni si nakonec „vyházeli“ sladkou odměnu.
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
připravil starosta M. Sedlačík
Zastupitelstvo obce se sešlo na prvním zasedání v tomto roce dne 2. března. Na této schůzi byla projednána nezbytná opatření pro hospodaření obce na tento rok. Nejdříve bylo vzato na vědomí ﬁnanční hospodaření v roce 2013.
V minulém roce obec hospodařila s příjmy ve výši 3.379.113,- Kč. vydáno bylo 3.034.267,- Kč. Zůstatek na obecním
účtu k 31. 12. 2013 činil 3.319.346,- Kč. Finanční hospodaření je součástí závěrečného účtu obce, který je zveřejněn.
Byl schválen také rozpočet na tento rok. V příjmech i ve výdajích bude obec hospodařit s částkou 5.836.800,- Kč
včetně ﬁnancování. Nejvyšší položka, částku dva a půl milionu ve výdajích, je rezervována na výstavbu čistírny odpadních vod a kanalizaci. Zastupitelstvo také schválilo vydání nového územního plánu obce, který nabyl účinnosti
dne 19. března. V tomto územním plánu jsou také nově vymezeny pozemky k výstavbě čistírny odpadních vod. Na
tomto základě se zpracovává nová projektová dokumentace pro kanalizaci. Po schválení těchto materiálů požádá
obec o dotace na výstavbu čistírny, aby byly ušetřeny obecní prostředky. Územní plán také vymezuje další pozemky
pro individuální výstavbu rodinných domků, pozemky na podnikání, dopravní plochy apod. Zastupitelstvo také na
tomto zasedání vydalo nařízení tzv. Tržní řád obce Čejkovice. Tato vyhláška určuje místo na obecním parkovišti, jako
jediné kde je možnost provádět stánkový prodej pro trhovce. Nařízením se také zakazuje veškerý podomní prodej
v naší obci. Pro tento účel budou na příjezdech do obce umístěny informační tabule, které upozorní prodejce na tuto
skutečnost. Na parkovišti bude taktéž vymezeno místo pro prodej. Veškeré bližší informace o rozpočtech obce je
možno zjistit na stránkách www.cejkoviceuznojma.cz.

NAŠE SENIORY POBAVIL IMITÁTOR LIBOR PANTŮČEK
Na sklonku minulého roku,
jak je již tradicí, se konalo setkání čejkovických seniorů v sále
restaurace U Želvy. Společné posezení zpříjemnilo vystoupení
známého imitátora Libora Pantůčka, který má ve svém repertoáru hlasy předních kulturních a
politických osobností. Po dobré
zábavě a večeři se naši starší obyvatelé rozešli do svých domovů
s přáním všeho nejlepšího do
nového roku od zástupců obce.

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Nabídka pozemků ve vlastnictví obce Čejkovice k odprodeji:
- Stavební pozemek par.č. 15/8 ,v Kú Čejkovice u Znojma o výměře 906 m2 pro výstavbu rodinného domku . Součástí je přípojka vody,plynu a El.energie. Cena
k jednání 70,- Kč za m2.
- Pozemky par.č. 1259, par.č. 1430, par.č. 1260 a par.č.
1429 v Kú Čejkovice u Znojma, pro podnikatelskou
činnost o celkové výměře 8854 m2. K žádosti je nutno
připojit podnikatelský záměr. Cena bude stanovena zastupitelstvem obce dle záměru.

- Oznamujeme, že obecní úřad uzavírá nové smlouvy na
pronájem hrobových míst na místním hřbitově. Drtivá
většina pronájmů byla ukončena k 31. 12. 2013. Zájemci
o pronájem na dalších deset let se dostaví na OÚ k podpisu smlouvy.
- Dne 3. února 2014 proběhlo na obecním úřadě přezkoumání hospodaření obce za rok 2013. Audit provedli pracovníci krajského úřadu, odboru kontrolního.
Kontrolovány byly veškeré účetní doklady a další náležitosti ve vztahu k hospodaření obce. Při přezkumu
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva v plném
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znění je součástí závěrečného účtu, který je zveřejněn
na stránkách obce.
- Tento výtisk regionálních novin NIVA obdrží každá
domácnost v obci Čejkovice zdarma. Další dva výtisky,
které vyjdou v tomto roce je možno předplatit na obecním úřadě. Budou mu dodány do poštovní schránky.

- Volební místnost pro volby do Evropského parlamentu,
které se konají 23. a 24. května, bude otevřena v budově
obecního úřadu Čejkovice č.p. 4. Voliči se musí prokázat platným dokladem totožnosti. Voliči, kteří nemají
trvalý pobyt na území obce i voličským průkazem.

Zpráva Policie ČR o stavu veřejného pořádku
v obci Čejkovice za roky 2010 – 2013
Trestné činy
Přestupky

2010
2
1

2011
4
2

2012
0
7

Z evidence obyvatel
Počet obyvatel k 31. 12. 2013 ……….……………. 213
Průměrný věk obyvatel byl k 31. 12. 2013 …… 41,3 let
Během roku se přistěhovalo 9 obyvatel, odstěhovalo se
7, narodil se 1 občan a zemřel 1 občan.

2013
7
9

Přehled přestupků v roce 2013. Proti obč. soužití - 4
Proti majetku
- 1
Alkohol v dopravě - 4
Přehled trestných činů v roce 2013.
Neplacení výživného
- 3
Krádeže vloupání
- 1
Ohrožení pod vlivem náv.látky - 2
Pytláctví
- 1

Kulturní a sportovní akce jaro - léto 2014
3. května – pálení oblud v areálu u koupaliště
10. května – rybářské závody na místním rybníce.
28. června – dětský den v areálu u koupaliště
12. července – turnaj v nohejbale v areálu u koupaliště
19. července – fotbalový turnaj na místním hřišti
1. 2. a 3. srpna – Tradiční krojované hody

BLAHOPŘÁNÍ
Začátkem tohoto roku jsme k významnému životnímu jubileu 80-ti let popřáli paní Zdeňce Frimmelové a panu
Jaroslavu Sedlačíkovi.

POZVÁNKA
Místní rybářský klub Čejkovice zve fanoušky rybářského sportu k účasti na rybářských závodech zvané KARASIÁDA, které se konají na dolním Čejkovickém rybníce dne 10.května 2014. Soutěží se o zajímavé ceny v délce
ulovených ryb. Mimořádnou hlavní cenu získává soutěžící, který naloví nejvíce karasů a okounů. Další cenu obdrží
soutěžící za největší ulovenou rybu. Veškeré úlovky mimo kapra je možno odnést domů. Začátek registrace soutěžících v 6,00 hod. Závody 7,00 – 15,30, hod. Startovné 200,-Kč dospělí, 100,-Kč děti do 15-ti let. Občerstvení pro
soutěžící i návštěvníky zajištěno. Večer po závodech od 17,00 hod. se budou úlovky (pokud nějaké budou) grilovat
v areálu u koupaliště.
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Stav obyvatel k 31. 12. 2013
Celkem 371 trvale hlášených obyvatel - z toho 4 cizinci
Přistěhovali se: 6
Odstěhovali se: 16
Narozeno: 1
Zemřeli: 7

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 6.3.2014
Ing. Karel Ondráček, starosta
Rozpočet obce na rok 2014
Rozpočet obce byl sestaven jako vyrovnaný, protože
v rámci navýšení příjmů z daní malým obcím se podařilo na konci roku uhradit provedené opravy cest a chodníků, trasa B.
Hlavní výdaje v roce 2014:
- Koupě rybníka, kde rozhodnutí by mělo padnout na
Ministerstvu ﬁnancí do konce dubna.
- Územní plán, pokud bude vyřešena otázka Větrného
parku.
- Úhrada přístřešku autobusových zastávek na Břežansku.
- Dokončení cest a chodníků trasy C a D.
- Zaměření a výkup pozemků pro rozšíření cesty v „lokalitě JIH“ pro výstavbu.
- Projektová dokumentace pro zasíťování „lokality JIH“.
Kontejner na použité textilie, hračky a boty
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo umístění jednoho kontejneru na použité textilie, hračky a boty.
Sál, zdravotní středisko a knihovna
Po skončení výroby obuvi a zpětném odkoupení sálu obcí
vzniklo mnoho variant řešení, v různém rozsahu prací.
Vzhledem k současnému ﬁnančnímu stavu a uzavřeným
závazkům, padne rozhodnutí až po volbách. Rozjíždění
větších akcí těsně před volbami občané vždycky potrestali.
Vodojem
Akumulační nádrž vodojemu vyžaduje po 20 letech provozu nový nátěr. Ten bude proveden v první polovině
měsíce září. Zásobování vodou nebude přerušeno, pro-

tože místo vodojemu bude použita tlaková nádoba. Vodojem bude odstaven na 7 dní, v této době vodovod bude
zvládat dodávku vody v rozumné míře, bude záležet na
rozumném přístupu občanů.
Volby 2014 do zastupitelstva obce
Zákonné rozhodování je hlasování, Ústava České republiky platí pro všechny stejně, kandidovat a hlasovat mohou všichni občané s trvalým pobytem nad 18 let věku.
Volby budou pravděpodobně začátkem října, termín
vyhlásí prezident republiky nejpozději 90 dní předem.
Věřím, že tentokrát vyhraje demokracie, máme v obci 4
fungující spolky a budou minimálně 4 kandidátky.
Osobně jsem respektoval již výsledky voleb v roce 2006.
Požádal jsem vedení zahrádkářů, aby si našli náhradníka, a občany jsem vyzval mnohokrát veřejně i písemně
v novinách k předčasným volbám. Pro mě jsou většina
občanů slušní lidé, kteří si za svým zákonným demokratickým hlasováním stojí. Pro převlékače kabátů jsou to
údajně pomýlení a popletení hlupáci, kteří navíc ztratili
paměť a hlasovali ve volbách 2010 stejně. Kdyby zastupitelstvo respektovalo výsledky voleb 2006, tak by ve volbách 2010 už žádní pomýlení nebyli. Že jsem měl převlékat kabáty a jako hlupák bez mandátu obcházet občany
a radit jim s kanalizací, to mi hlava nebere, zvláště když
to zaznívá dva roky po kolaudaci. Proč bych měl dělat ze
sebe totalitního potlučence, kterému smrdí demokratická ústava. Jaké zaznělo vysvětlení - kdo nepřevléká kabáty je vyděrač.
Ještě zákonná připomínka - kandidátky se budou
odevzdávat nejpozději 66 dní před dnem voleb na Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou. Přesné termíny budou samozřejmě jako vždy vyvěšeny.

VÍTÁNÍ JARA
Počasí si s námi letos pěkně hrálo, zima jako by ani nebyla a jaro jen nesměle vystrkovalo svoje růžky.
Proto jsme se s dětmi rozhodli, že letos jaru trošičku pomůžeme a sami si ho přivoláme. Vybrali jsme si sobotu 5.
4. 2014 a počasí nám tento den opravdu přálo. Děti se proměnily v lesní skřítky, víly, broučky a jinou roztomilou jarní
drobotinu a všichni společně jsme se vydali hledat jaro. Cestou značenou kytičkami jsme plnili různé drobné úkoly,
až jsme postupně došli k rybníku. V krásné přírodě děti objevily klíč k jaru, kterým jsme odemkli pomyslný zámek
a jaro pustili k nám.
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Mackovice
Děti se s nadšením vrhly na plnění různých úkolů a
soutěží, které pro ně byly připraveny. Kdo měl chuť tak si
opekl párek, dal si limču nebo se svezl na loďce. Občerstvení bylo samozřejmě připraveno i pro rodiče a všechny,
kteří se přišli podívat a pobavit se.
Sám vodník, ze svého posezení na stromě nad rybníkem, dohlížel na to, aby se někdo neutopil.
K večeru se všichni rozcházeli do svých domovů s pocitem příjemně stráveného odpoledne.
Poděkování patří všem, kteří se na této akci podíleli –
Dámský spolek, Rybářské sdružení, OÚ Mackovice a mládež Mackovice.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA NENÍ JEN O VYBÍRÁNÍ PENĚZ
Osobité kouzlo této sbírky a to, co ji odlišuje od jiných sbírek, je způsob získávání prostředků, tedy koledování.
Koledníci chodí dům od domu, koledují a značí dveře domů symbolickým K+M+B.
Je fajn, že se lidé dokážou spojit pro dobročinné účely a pomoci lidem v nouzi, nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni a jiným potřebným skupinám lidí.
Poděkování patří všem lidem, kteří přispěli do letošní Tříkrálové sbírky a také koledníkům, kteří věnovali svůj čas
ostatním a zachovávají krásný lidový zvyk novoročního koledování.
Díky Vám všem se podařilo v Mackovicích vykoledovat krásných 6.626,-- Kč.

OBECNÍ ZABÍJAČKA
Jiří Kubíček ml.
Dne 25.1.2014 uspořádal fotbalový oddíl TJ Kohouti
Mackovice v areálu místního hřiště první obecní zabíjačku.
Slunečné počasí pod nulou přímo zabíjačce přálo. Nevěděli
jsme jaký bude ze strany veřejnosti o tuto akci zájem a proto jsme pro první ročník zvolili menší prase. Přípravy zabíjačkových specialit se ujal zkušený řezník Martin Sion, který
všechno s pomocí ostatních fotbalistů zpracoval a vyrobil.
V odpoledních hodinách si poté návštěvníci zabíjačky mohli
zakoupit maso i ostatní speciality za velmi příznivé ceny. Zabíjačku hodnotíme jako úspěšnou, určitě je, ale co zlepšovat a
proto můžeme slíbit zopakování této akce zase za rok.
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MACKOVSKÁ PÁLENKA ROKU
Jiří Kubíček ml.
Při příležitosti obecní zabíjačky vyhlásil fotbalový oddíl TJ Kohouti Mackovice soutěž o nejlepší ovocnou pálenku roku. Rok 2013 byl velmi bohatý na úrodu a tak se sešlo na 18. soutěžních vzorků. Návštěvníci zabíjačky měli
možnost ochutnat a svým hodnocením rozhodnout o vítězi (1nejlepší - 5 nejhorší).
Vítězem koštu ovocných pálenek se stala meruňkovice
pana Stanislava Jandáska s celkovým hodnocení 1,9. Pan
Stanislav Jandásek se tak může pyšnit titulem ,,Nejlepší
mackovská pálenka roku 2013“.
Druhé místo obsadila meruňkovice pana Antonína Kacetla s hodnocením 2,1.
Třetí místo obsadila taktéž meruňkovice pana Martina Siona s hodnocením 2,3.
Děkujeme všem obyvatelům, kteří dodali své vzorky do
soutěže.
V příštím roce bychom rádi tuto soutěž ještě pozvedli a
zkusili ji uspořádat v sále kulturního domu, třeba i s nějakým hudebním vystoupením.
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KOHOUTÍ OKÉNKO
Jiří Kubíček ml.
Zimní přestávka je u konce a 30. 3. startuje jarní část sezony. Jaká byla pauza u Kohoutů?
Zúčastnili jsem se zimní futsalové ligy v Šanově kde se nám vůbec nedařilo a skončili jsme na posledním místě.
V měsíci lednu se uskutečnila schůze, na které se toho mnoho řešilo a napovídalo.
Asi největším rozhodnutí bylo rozvázání spolupráce s panem Fojtíkem. Mužstvo v současnosti vedou Jaroslav Masařík a Jiří Kubíček ml.
Podzimní část sezony byla z naší strany velmi špatná, proto věříme, že na jaře se nám bude daleko více výsledkově
dařit.
Pomoci nám k tomu mají také posily, které přichází do našeho oddílu na hostování.
Jedná se o Vladimíra Surovce z Litobratřic, Tomáše Ježka z Boršic a Ladislava Pechala z Hrušovan.
Menší úpravy před sezonou doznala i hrací plocha našeho hřiště. Byla navezena hlína do obou brankovišť a zasazena
tráva. Z tohoto důvodu odehrajeme své první ,,domácí“ utkání Čejkovicemi, 19. 4. 2014 na hřišti v Litobratřicích.
V Mackovicích se poprvé představíme 1. 5. 2014 v atraktivním zápase s Břežany B.
Po uspořádání obecní zabíjačky nemáme zatím v plánu nic v první polovině roku 2014 pořádat. V měsíci červenci
uspořádáme každoroční Memoriál Zdeňka Kroutilíka a Zdeňka Andrýska (12. 7. 2014) a Krojované hody (26. 7 - 27.
7. 2014). V případě, že bude ještě v letošním roce opraven sál, můžeme i tam slíbit nějakou kulturní akci.
Více na www.kohoutimackovice.webnode.cz

35$9,&(
ZPRÁVY Z OBCE
Jaroslav Vitouch, starosta obce
Usnesení č. 1/2014 ze zasedání ZO Pravice ze dne 18. 3. 2014
- ZO schvalují Rozpočtové opatření č. 2/2013
- ZO schvalují Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014130007606/001
- ZO schvalují Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014130007918/001
- ZO schvalují Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014130006918/001
- ZO schvalují Provozní a domovní řád v bytovém domě Pravice č. p. 211
- ZO souhlasí se zakoupením odvlhčovače DD108 v ceně 12.900,- kč včetně DPH

usnesení č. 2/2014
usnesení č. 3/2014
usnesení č. 4/2014
usnesení č. 5/2014
usnesení č. 6/2014

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA S POHÁDKOU
M. Bódisová
Ve vánoční čas, jak už to každý rok bývá, je v našem kulturním
domě Mikulášská nadílka. Ale tato poslední ve mně do dnešního
dne zanechala příjemnou vzpomínku na advent. Asi každý víme,
jak bývá čas vánoční spojený s tím, že se uklízí, peče cukroví
a zkrášlujeme si domácnosti jmelím a voňavým jehličím. Proto
bych chtěla poděkovat paní Boženě Zámečníkové a Dagmar Bódisové za to, že i přes takový shon stihly na Mikulášskou besídku
připravit hudební pohádku „ O červené Karkulce“, která si bez
pochyb vyžádala mnoho času tím, jak připravovaly kulisy, šily
kostýmy a nacvičily s dětmi tuhle krásnou pohádku, která si myslím sklidila úspěch nejen u mě, ale i u všech přítomných.
Děti pod vedením zmíněných maminek zpívali i známe koledy, které si zpívali všichni, co se na Mikulášskou nadílku přišli
podívat.
Po takovém krásném vystoupení samozřejmě dorazili i čerti a Svatý Mikuláš, který rozdával všem malým i větším
dětem krásné „sladké“ balíčky.
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Pevně věřím tomu, že na další Mikulášské nadílce nás výše jmenované maminky překvapí opět něčím vyjímečným a přinejmenším tak povedeným jak tomu bylo nyní.
V neposlední řadě musím za nás všechny poděkovat i panu starostovi Obce Pravice, který umožnil veškerý nácvik
a přípravy v prostorách Kulturního domu.

PRVNÍ JARNÍ DEN
Ondřej Šinka
Dne 22. března se pravické děti vydaly přivítat
jaro. Ihned po příchodu si každý barevné vejce
s textem „ Přivítejme spolu první jarní den“. Společně s rodiči se vydali po stopách zajíčka, který
jak hlavní symbol jara byl námětem pro celé jarní
odpoledne. Po trase, která mimochodem nepatřila
mezi ty kratší, bylo přichystáno několik zastávek, na
kterých měli děti splnit vědomostní úkol. Úkoly plnily děti společně, takže vždy bylo jen pár okamžiků
k nejdůležitější části zastávky a to hledání vajíček,
která poschovával zajíček. Zajíček byl ve schovávání
vajíček tak šikovný, že i rodiče měli kolikrát problém je najít. Vrcholem hledání bylo vždy nalezení
zlatého vejce, které bylo vždy spojeno s udělením
mimořádné sladké odměny pro nálezce. Hledání
vajíček bylo zakončeno u místního rybníka, kde se
sečetly nalezená vajíčka a podle počtu se vyhlašovalo kdo byl v hledání ten nejšikovnější zajíčkův
pomocník. Pro děti přichystali tatínkové ohniště na
kterém si děti sami nebo s pomocí rodičů opékaly
špekáčky. Děti byly zajíčkem odměněny sladkostmi
a diplomem. První jarní den se dětem líbil i počasí
přálo a na příští rok už maminky společně plánují
další takový hezký první jarní den. Největší dík za
uspořádání tohoto dne si zaslouží paní Božena Zámečníková, Andrea Strešková, Dagmar Bódisová,
starosta pan Jaroslav Vitouch za obec Pravice, kteří nevěnovali pouze svůj volný čas, ale i zakoupili
sladkosti, odměny a občerstvení k ohni. Dík patří
také všem, kteří zajišťovali jednotlivá stanoviště a
v neposlední řadě i tatínkům, kteří chystali posezení.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Jaroslav Vitouch, starosta
Jako každý rok, tak i začátkem tohoto roku se
konala v naší obci Tříkrálová sbírka. V letošním
roce chodili za Tři krále - Kristýna Studénková,
Karolína Obořilová, Aneta Bódisová a vedoucí
skupiny byl pan Milan Kovář. Velký dík všem, co
uskutečnili Tříkrálovou sbírku. V naší obci se ve
sbírce vybralo 4.981,- Děkujeme občanům, kteří
přispěli do Tříkrálové sbírky 2014. Váš ﬁnanční dar
pomáhá každoročně tisícům potřebných lidí u nás
i v zahraničí.
Společnými silami se podařilo vykoledovat na
Znojemském okrese částku 1.690.606,- Kč.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PRAVICÍCH
Jaroslav Vitouch, starosta
Dne 22. 2. 2014 se mohli občané jít podívat na nově vystavené byty. Přišli se kouknout nejenom budoucí nájemníci,
ale i občané Pravic. Přejeme novým nájemníkům mnoho krásných let v nových bytech.

32

Pravice
VELIKONOCE V PRAVICÍCH
Jaroslav Vitouch, starosta
Tradice v Pravicích je, že na zelený čtvrtek se naposledy
před velikonocemi rozezní zvony. Jejich zvonění je nahrazeno řehtačkami a klapačkami. I u nás se drží taková tradice.
Kluci chodí v tyto dny po Pravicích a nahrazují zvuk zvonu.
Tímto všem chlapcům děkujeme.

SDH PRAVICE
Velitel SDH
Dne 28.12.2013 se uskutečnila Výroční valná hromada. K tomuto datu byla členská základna 25 členů. Na valné
hromadě se projednávala činnost za rok 2013, kdy jsme pořádali 2 společenské akce, okrskovou soutěž k výročí 110
let založení sboru, dále se nám podařilo odbahnění hasičské nádrže a byli jsme nápomocni obci. V návrhu činnosti
na rok 2014 je pořádání několika společenských akcí, vyvíjet nadále činnost v hasičském sportu, pokračovat v obnově
hasičské nádrže a jejího okolí, výpomoc obci a brigádní práce a v neposlední řadě uvést v činnost družstvo mladých
hasičů. Doufáme, že se naše plány alespoň z větší části naplní.

MAŠKARNÍ PLES
Již 18. ročník masopustního veselí se uskutečnil 1. 3. 2014 v místním kulturním domě. V odpoledních hodinách
mu předcházel rej masek po obci v zastoupení místních dětí a mládeže pod vedením Petra Pospíšila ml. Ve večerních
hodinách byla zábava v plném proudu. K neočekávání měla tato akce veliký ohlas a zúčastnilo se jí nespočet lidí
a hlavně masek. Tyto masky po celý večer bavily osazenstvo sálu a navozovayi tu správnou masopustní atmosféru.
Okolo 11 hodiny večerní pak došlo k odhalení masek v zastoupení např. Hasiče, Pračlověka, Křemílka a Vochomůrky
a mnoha dalších. Nejvíce se však líbila společná maska Drákula a jeho nevěsta v podání p. Zámečníka a pí. Zámečníkové, kteří byli také po zásluze odměněni prvním místem. Avšak k masopustu neodmyslitelně patří zakončení veselí
a to pohřbením basy v podání místních hasičů. Večerem doprovázela
hudbou skupina Šuribend a vyhrávaly se ceny bohaté tomboly.
Tímto pořadatelé děkují za hojnou účast a těší se na Vás i v příštím
roce.
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OBNOVA OBECNÍ POŽÁRNÍ NÁDRŽE
I v průběhu letošního roku pokračují práce na obnově hasičské nádrže a jejího okolí. V nedávné době se podařilo
zajistit stálý přítok a to díky provizorní hrázi na potoce. Byly zahájeny i přípravy na částečnou likvidaci přemnožených a rychle rostoucích řas v rybníce. A jelikož k nám přišlo už jaro, tak nám i ožil rybník rozmanitým životem. Byli
zde už spatřeni někteří vodní ptáci, velké množství žab, mločci, kteří zde v minulých letech viděni nebyli, což svědčí
o velkém zlepšení kvality vody a prostředí a také jsou zde pozorovány některé druhy malých ryb.
Doufáme, že i nadále bude okolí nádrže vzkvétat a tím i naše obec.
Naši jubilanti všechno nejlepší, hodně zdraví a mnoho let mezi námi!
KVĚTEN
Beňová Marcela
Klubicová Marie
Kohout Petr
Částka Josef
Pechalová Emilie
Kadlecová Hana
Fialová Marie
Novák Jindřich
ČERVEN
Střeška Josef
Kuzma Viktor
Vráblík Jan
Vlček Jan
Šerý Antonín

87 let
83 let
68 let
68 let
66 let
65 let
63 let
60 let

82 let
81 let
80 let
80 let
66 let

ČERVENEC
Novák František
Buksová Ludmila
Vérostová Vlasta
Kunert Cyril
Kopeček Jiří
Kopečková Jiřina

72 let
72 let
64 let
63 let
62 let
62 let

SRPEN
Strešková Anna
Buksa Jaroslav
Menšíková Božena

84 let
78 let
65 let
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Ing. Bronislav Prudký, starosta obce
V únoru jsme na veřejném zasedání projednali a schválili:
- Rozpočet obce na rok 2014 ve výši 7 777 000 Kč
- Žádost o poskytnutí dotace OS TJ Velký Karlov
- Výzvu občanům obce pro zřízení výboru pro národnostní menšiny
- Poskytnutí půjčky z rozpočtu obce pro OS MAS Hrušovansko se splatností do 31. 12. 2014
- Uzavření pojistné smlouvy s pojišťovnou Kooperativa na pojištění centrální kotelny
- Podání žádosti o dotaci z PRV JMK
- Schválení smlouvy o umístění kontejneru na sběr textilu
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Velký Karlov
Druhé zasedání proběhlo 3. dubna a i na tomto zasedání zastupitelé rozhodovali o zásadních otázkách týkajících se
života občanů obce. Mimo jiné schválili:
- Závěrečný účet obce za rok 2013 – bez výhrad
- Účetní závěrku obce za rok 2013
- Projekt „ Kompostéry pro občany obce Velký Karlov“ z programu OPŽP
- Zpracovatele žádosti projektu„ Kompostéry pro občany obce Velký Karlov“
- Zpracování projektové přípravy revitalizace zeleně
Příští řádné zasedání OZ se koná 5. 6. 2014 jako již tradičně v zasedací místnosti OÚ od 18,00 hod a všechny občany
srdečně zvu.

PÁR SLOV O TŘÍDĚNÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU
Bronislav Prudký
Jistě jste zaregistrovali, že jsou nad parkem vedle centrální kotelny umístěny zelené velkoobjemové kontejnery
na biologicky rozložitelný odpad (dále BRO), do kterých
mohou občané obce ukládat BRO. Zastupitelstvo obce
na podzim loňského roku rozhodlo o nákupu techniky
na svoz BRO. Tímto opatřením nabízíme občanům možnost separace tohoto odpadu a tím předcházet jeho ukládání na nevhodná místa (les apod.). Důležité však je
dodržování pravidel pro třídění a následné zpracování
BRO, proto si z tohoto místa dovolím pro připomenutí
několik informací a zásad při separaci BRO. Přistavené
kontejnery jsou dva každý označen několika tabulkami
o materiálu, který do nich patří. Samostatně prosím oddělujte větve a zvlášť pak ostatní BRO. Nyní několik slov
co to vlastně je BRO. CO JE TO BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD? Mezi biologicky rozložitelné odpady,
někdy označované jako bioodpad, patří zejména odpady
ze zemědělské, zahradnické a lesnické činnosti, odpady
z průmyslu potravinářského, papírenského, textilního,
kožedělného, dřevařského, odpady z výroby celulózy, papírové a dřevěné obaly, čistírenské a vodárenské kaly a
také komunální biologicky rozložitelné odpady. Komunální sféra je významným zdrojem bioodpadu z domácností, údržby stromů, keřů, travnatých ploch, zahrádek a
květinových záhonů či z údržby trávníkových ploch. Biologicky rozložitelný odpad pocházející z domácností je
možné dále využít zejména pro výrobu kompostu. KDE
VZNIKÁ BIOODPAD? Vznik a množství bioodpadu se
liší v závislosti na druhu zástavby v obci a možnostmi občanů tento druh odpadu zpracovávat. Například v obci se
zástavbou rodinných domů mají na rozdíl od obce s bytovou zástavbou občané možnost bioodpad pocházející
z domácností kompostovat na zahradách nebo využít
tento materiál jako krmivo pro hospodářská zvířata. Životní styl se však i na malých obcích mění a obyvatelé již
často z časových důvodů hospodářská zvířata nechovají
a z produkčních zahrad vznikají u domů odpočinkové
zóny (to je do značné míry i případ naší obce). Podíl bioodpadu z domácností v komunálním odpadu se zvyšuje
a vyvstává potřeba tuto situaci řešit. Další významný materiálový tok bioodpadu v obci je odpad vzniklý údržbou
veřejné zeleně a dalších pozemků v majetku obce. Jed-

ná se o poměrně velké množství bioodpadu, se kterým
je potřeba účelně naložit. PROČ TŘÍDIT BIOODPAD?
Bioodpad tvoří, jak bylo stanoveno analýzami, přibližně
30 % až 40 % komunálního odpadu. Jeho sběr, zpracování a odstraňování je v současnosti velkým avšak řešitelným problémem. Dnes je bioodpad nejčastěji ukládán na
skládky a to, i přestože je možné tento druh odpadu efektivně zpracovat a využít. Ukládání bioodpadu na skládky
není vhodné a to zejména s ohledem na možné negativní
ovlivnění životního prostředí skleníkovými plyny (oxid
uhličitý, metan), které vznikají při biologických procesech probíhajících ve skládkách a průsakem vody ze skládek. Energetické využití (spalování) bioodpadu je problematické především z důvodu vysokého obsahu vody.
Z těchto důvodů se nakládání s bioodpady stalo významnou otázkou politiky EU zejména pro splnění cíle snížení
množství tohoto odpadu ukládaného na skládky. Se vstupem do Evropské unie se Česká republika zavázala snížit
množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných
na skládky. Již v roce 2010 jsme měli snížit množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky o
25 %, v roce 2013 bychom měli toto množství snížit o 50
% a v roce 2020 o 65 % ve srovnání s množstvím ukládaným na skládky v roce 1995. Česká republika své závazky neplní a hrozí jí pokuty, každý z nás tak může svým
odpovědným přístupem přispět ke zlepšení současného
stavu a odvrátit tak hrozbu penalizace.
Vhodný bioodpad
Mezi bioodpad, který je vhodný pro kompostování, můžeme řadit následující:
- rostlinné zbytky (nať, ořezy pokojových květin atd.)
- - zemina z květináče
- slupky z loupání brambor či jiné zeleniny
- piliny a hobliny
- zbytky ovoce a zeleniny
- kávová sedlina
- čajové sáčky, vyluhovaný čaj
- posečená tráva
- kůra
- dřevní štěpka
- rozdrcené vaječné skořápky
- znečištěný papír (natrhaný)
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Nevhodný bioodpad
Mezi bioodpady, které nejsou z různých důvodů vhodné
pro kompostování (např. toxicita pro mikroorganismy,
hygienická hlediska apod.), můžeme řadit následující:
- vedlejší živočišné produkty (zbytky masa, mléko apod.)
- sklo, keramika, kamení
- chemikálie, léky
- plasty
- mikrotenové sáčky
- noviny a časopisy
- odpad z vysavačů
- textilní materiály
- popel jiný než ze spalování samotného dřeva
- oleje
- baterie
- pleny
- uhynulá zvířata

Věřím, že výše uvedené informace pomohou ke společnému cíli nás všech, kterým jistě je snižování odpadů na
skládkách a v neposlední řadě i příjemné prostředí v naší
obci. Věřím, že se do separace BRO zapojí většina občanů
obce a současně přivítám připomínky pro jeho vylepšení
a případné rozšíření.

VĚČNÉ TÉMA A STÁLÝ PROBLÉM!
Ing. Bronislav Prudký
Stačí vyslovit holou větu „Volně pobíhající psi“ a většině z nás je hned jasné o čem bude řeč. Bohužel jsou mezi
námi stále „majitelé“ psů, kteří se nedokáží o své „miláčky“ postarat a řádně si je zabezpečit proti volnému pobíhání.
Nejenže se tím chovají krajně bezohledně vůči všem ostatním občanům, ale současně porušují čl. IV, odst. 2. písm.
c) obecně závazné vyhlášky č. 2/93 o udržování čistoty, kde se volné pobíhání psů a jiných zvířat výslovně zakazuje.
Výmluva typu „však on nikomu nic neudělá“ rozhodně neobstojí. Ani těmto „majitelům“ psů by se nelíbilo, kdyby je někdo jiný čímkoli obtěžoval a často jsou prvními, kteří si na cokoli stěžují. Pokud se nepodaří tento trend
změnit budeme nuceni přistoupit od domluvy k vymáhání dodržování pravidel nepopulárními prostředky, kterými
je projednání v přestupkové komisi s následnou pokutou. S volným pobíháním psů je spojen další ještě méně příjemný aspekt a tím jsou desítky až stovky někdy větších někdy menších hromad exkrementů. Snahou nás všech je
vytvoření příjemného prostředí k životu dospělých i dětí, které s oblibou využívají parky s herními prvky. Není nic
nepříjemnějšího, než si z pěkné procházky přinést na botách pozůstatek který, v trávě zanechá „čtyřnohý miláček“ a
to ať volně pobíhající tak ten, který je na procházce s majitelem, pro kterého je problém si vzít sebou sáček a poklad
po svém psovi uklidit!!! Stále větší počet těchto „pokladů“ po obci mě nutí k vážnému zamyšlení jek tomuto nešvaru
předejít (lepší varianta), nebo likvidovat důsledky. Návod k předcházení je snadný. Každý kdo se pohybuje se psem
v zastavěném území obce si do kapsy vezme pytlík (sáček) a po svém psovi vše sebere. Jak je to prosté že??!! A věřte,
že ve spoustě větších obcí a měst to funguje. V čem jsou majitelé psů z těchto sídel jiní a lepší než ti naši??! Druhou a
rozhodně méně vhodnou variantou opatření likvidace důsledků po těchto rádoby chovatelích je hned několik. Od
sankcí (pokut) při porušení vyhlášky, kterou by za tímto účelem obec vydala až po několikanásobné zvýšení poplatku
za psa (na místo současných 60Kč např. 600Kč), ze kterého by byli hrazeni pracovníci, kteří by tyto následky uklízeli.
Protože jsem životním optimistou a vše se snažím řešit jednáním a domluvou věřím, že každý koho se to týká se nad
svým chováním zamyslí a hlavně zjedná nápravu.

VÍTÁNÍ JARA
Soptíci
Letošní první jarní den připadl na čtvrtek 20.3.2014. Proto hned následující víkend přivítali JARO i Karlovští
Soptíci (SHD) v místním parčíku s fontánkou. Samozřejmě největší zásluhu mají děti, kteří v poetické formě představovaly : Jaro, Matičku Zemi a různé květiny. Ti pomocí vypravěče přivítali jaro, spálili zimu a probudili fontánku.
Čekání na bublání vody ve fontánce zkrátila podívaná na taneční vystoupení. Po té se parkem rozléhala melodie
z ﬂétny. Na úplný závěr se za pomocí diváku ozdobil velikonoční věnec, jenž visí na stromě v parku. Jsme rádi, že
letošní počasí nám umožnilo přivítat jaro hezky venku a že jste se přišli za námi podívat. Velké DĚKUJI patří dětem,
kteří našly odvahu vystupovat a zpříjemnily nám tak první jarní sobotní odpoledne.
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KDY ZAS BUDE DOBŘE VE VLASTECH ČESKÝCH?
-csZamyšlení ﬁlozofa Erazíma Koháka, zveřejněném
v novinách PRÁVO.
Dlouho byla odpověď jednoduchá: „Ještě v této pětiletce!“ To mohlo znamenat. Pracuje se na tom, mějte trpělivost. Nebo také. Moc se na tom nepracuje, ale nevzdávejte
naději!
Osobně jsem měl výraznější určení. To moje dětské
bylo. Až bude po válce. Náckové odtáhnou, maminka
s tatínkem se vrátí z koncentráku a budou nám zase vyprávět pohádky o naších medvědech Než k tomu došlo,
pohádkám jsme odrostli. Ač jednu jsme žili.. Tu o svobodě. Chodil jsem do skautu a sliboval jsem Milovat vlast
svou, republiku Československou. Bylo dobře.
Jenže pak přišli milicionáři, neholení, s rudými páskami na rukávech. Zase se zatýkalo a my jsme putovali
nocí zasněženou Šumavou do vyhnanství. Bude dobře, až
nebudou komunisti. Až se vrátíme.
Trvalo to dvacet let. Komunisti dál byli, ale byli jiní.
Vrátil jsem se, ale i to bylo jiné. Na třicetidenní turistické
vízum. Byl to krásný sen, ale pak přišli bubáci v železných
maringotkách.
Kdy bude dobře? Až odtáhnou bubáci? Až se vrátíme.
Trvalo to dalších dvacet let. Z hradu odešel starý unavený bubák, nastoupil úsměv podepsaný srdíčkem. Bubáci
odtáhli.
Co bylo dobré „za socializmu“, to ještě trvalo, ale STB
už nebyla, jako už nebyl hněv.. Nastoupil jsem jako vvsokoškolský pedagog na Karlově univerzitě a OBPH nám
přidělil dvougarsonku v paneláku. Tehdy nám bylo dobře
ve vlastech českých.
Pak se nám rozpadla republika. Na zbytku se začaly
objevovat nešvary nám dobře známé z kapitalizmu, jen
v maﬁánské podobě. Nezmizely ani zdaleka všechny nešvary z dob komunizmu. Tak kdy bude v Čechách dobře?
Prý po volbách, slibovali nám tak dlouho, až jsme přestali
věřit.
Náš nový prezident je obezřetnější. Neslibuje na Nový
rok, jak bylo zvykem už od Klémy. O Vánocích se zamýšlí, a nás k tomu vyzývá. Občané, spoluobčané, kdy bude
dobře ve vlastech českých?

Není to na něm. Nestačí ani změna vlády, i když od téhle si toho po pětašedesáti letech zas hodně slibuji Jenže
ono to není jen na ni. Je to na nás. Změnit se musíme my.
Potřebujeme být jako …. Jenže jako kdo?
Můžeme se vědomě učit soužití ve svobodě, ve vzájemné úctě a dobré vůli. Zamyslete se nad tím. Jak zle
nám škodí návyk hledání něčeho špatného na druhém,
čím bychom ho mohli podrazit. Něco se vždycky najde.
Jenže ono se na druhém dá hledat i něco dobrého, abychom spolu mohli žít ve vzájemné úctě.. Zprvu to vyžaduje úsilí, ale může se to stát zvykem – a o to líp se pak
žije.
A za druhé“ zle nám škodí návyk výchozí zloby.
Všimněme si jak často procházíme dnem, cítíme hněv
a hledáme záminku, abychom jej mohli na někoho vylít.
Těžko se pak žije ve zlé vůli.. Jenže ono se dá žít spolu ve
svobodě i vzájemné dobré vůli.
Zkuste nehledět pořád do zpětného zrcátka. Zkuste žít pohledem dopředu! To učili všichni moudří lidé.
Třeba náš Chelčický nebo americký Martin Luther Kink
nebo jihoafrický Nelzon Mandela. Všichni vycházeli z Ježíšových slov o milování svých nepřátel a přenechání pomsty bohu.
Pokud je to takhle najednou moc náročné, zkuste to
postupně,. Odpusťte pro začátek někomu, kdo vás kdysi
strašně urazil. Prostě odpusťte. Dopřejte si luxus vykročení do života s úsměvem bez zátěže hněvu a potřeby se
mstít.
Kdy zas bude dobře ve vlastech českých? Až se naučíme odpouštět, žít bez hněvu a mstění.- Pak bude dobře….aspoň pokud se dá věřit Ježíšovi. A Chelčickému. A
Mandelovi. A nezapomeňte Masaryka. Aspoň já jim věřím.
Nedomnívám se, že odpuštění je jediná správná cesta
k životu ve shodě, ale podstatná. Jako současník autora
článku jsem i svědkem peripetií jeho života i když asi
v méně drastické podobě. Nečiní mě proto potíže jeho
myšlenku pochopit, podpořit a poslat dál, když už to neumím lépe vyjádřit sám.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Vážení spoluobčané ráda bych poděkovala všem dárcům a lidem naší obce,
kteří byli ochotni a laskaví sáhnout do svých peněženek a přispět svým
ﬁnančním darem na charitní pomoc všem potřebným lidem.
Těmito společnými silami se podařilo vykoledovat v naší obci částku 8279Kč a 7euro.
Mnohokrát Vám všem děkuji.!!!!!
S pozdravem Valachovičová Dana

DÍLNIČKY
Soptíci
I v letošním roce budou Karlovští Soptíci pořádat DÍLNIČKY pro děti a rodiče. Naplánované na letošní rok jsou : jarní, ke
dni matek, podzimní a vánoční.
Jarní se už uskutečnily v sobotu 5.4.2014 . Zde si děti mohly
vyrobit věnečky z břízy zdobené
kytičkami, mašličkami podle své
fantazie, guillingovou technikou
kuřátka a samozřejmě nechyběly
vajíčka. Ať už sádrová, nebo polystyrénová si děti různě polepily ,
nebo pomalovaly . Ti zručnější si
vyzkoušeli další techniku a to falešný patchwork, kde se používají látky. Výrobky si děti odnesly
domů, kde jistě s nimi pomohly
dotvořit velikonoční atmosféru.
Doufám, že se dílničky líbily nejen dětem, ale i jejich rodičům a
zpříjemnili si tak všichni sobotní
odpoledne .Termíny dalších dílniček a akcí se můžete průběžně dozvědět na facebookových
stránkách - KARLOVŠTÍ SOPTÍCI.

,1=(5&(

Oznámení občanům
Od 7. 5. 2014 každou STŘEDU OD 10.00 hod. do 16.00 hod. na Obecním úřadě v Božicích mají občané možnost navštívit nově otevřené
obchodní místo České pojišťovny a.s.
Kontakty: Podrabská Vladimíra
725 580 080
Dřevěná Olga
773 750 981

- Kompletní servis stávajících smluv
- Sjednání nových produktů
- Placení pojistných smluv
- Poradenská činnost / sjednání hypoték/
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CEK stav s.r.o. - VWDYHEQtILUPD
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! AKCE ! SODWt do 14.6. - cement S\WHONJ 57,-.Ā SĪYRGQď.Ā
! AKCE ! SODWtGR14.6. - RGSDGQtWUXEN\.* PPP  109,- .Ā SĪYRGQď.Ā
! AKCE ! SODWtGR.6. - REUXEQtN]DKUDGQt Y FPWOFP  38,- .Ā SĪYRGQď.Ā 
PURGiYiPHSĢtĀNRYN\325),;]DYìERUQpSHQt]H





tel.: 515 277 028

email: stavebniny@cekstav.eu
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ŽƉƌĂǀǇŬƵĐŚǇŸƐŬǉŚůĂǀŝĐĂǎŝĚůş
ŽƉƌĂǀǇĂƌĞŶŽǀĂĐĞsĂƓŝĐŚƐĞĚĂĐşĐŚƐŽƵƉƌĂǀ͕ŐĂƵēƽ͕
ŬƎĞƐĞůͲĚĞƚĂŝůǇĚůĞsĂƓĞŚŽƉƎĄŶş
ĂƵƚŽēĂůŽƵŶŝĐƚǀşͲƉŽƚĂŚŽǀĄŶşǀŽůĂŶƚƽ͕ƐĞĚĂēĞŬ͕ƎĂĚşĐşĐŚƉĄŬ
ŵŽƚŽēĂůŽƵŶŝĐƚǀşͲƌĞŶŽǀĂĐĞƐĞĚĂĚĞů͕ƐŝĐƽ
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Poradím Vám
s každou střechou,
fasádou a izolací
„Je to jednoduché, přijedu k Vám, zaměřím objekt, navrhnu optimální
řešení, spočítám cenu a když se Vám to bude líbit, rád vše dodám.“
Věrnostní program COLEMÁNIE
Registrujte se a získejte 3 výhody za Váš nákup:
1) Nákup za velkoobchodní ceny
2) Zboží zdarma za nasbírané body (COLy)
3) Vylosovaní výherci získají 20.000 Kč, skútry, tablety, chytré telefony a další atraktivní ceny

Nejkvalitnější česká pálená
krytina se zárukou
33 let!
Cena od 299 Kč/m2

www.colemanie.cz

(vč.DPH)

Potřebujete přikrýt dřevo,
zakrýt kurník nebo kůlnu?
Nejjednodušší řešení je trapézový plech.

Zelená úsporám na klíč.
Od vyřízení dotace

cena běžná: 239 Kč/m2
pro držitele věrnostních karet: 149 Kč/m2

až po realizaci.

(vč. DPH)

Váš poradce: Dušan Bilíček, mobil: 725 675 623
OBCHODNÍ CENTRUM BRNO,
Moravanská 224/98, 619 00 Brno-Přízřenice, tel.: 547 214 950
ředitel obchodního centra Ing. Jiří Dolníček, mobil 725 675 616
www.coleman.cz
prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

Výrobky těchto partnerů u nás nakoupíte výhodněji.
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KNIHY, MANUÁLY,
KATALOGY, ZPRAVODAJE,
UČEBNICE A JINÉ PUBLIKACE
NYNÍ I V MALÝCH NÁKLADECH

Rozšířili jsme náš strojový park o digitální produkční tiskové stroje
Xerox Nuvera EA144, Xerox 700 DCP a o automatickou lepičku knih
Bourg BB3002 a dokážeme tak pro Vás nyní produkovat knihy té nejvyšší
kvality již od nízkých nákladů a v expresních časech dodání.

TISKÁRNA SLÁDEK
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Rudoleckého 23, Znojmo
T: +420 515 22 57 30
E: info@tiskarna-sladek.cz
www.tiskarna-sladek.cz

Božice - Fašank

Božice - Velikonoce

Borotice - Slavnostní otevření hasičské zbrojnice

Mackovice - Velikonoční hrkání

Mackovice - Vítání jara

Velký Karlov - Vítání jara
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