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Mikroregion Hrušovansko

MIKROREGION HRUŠOVANSKO
poMohou Miliony z evropské unie rozhýbat náš region?
Marie Maderová, členka správní rady MAS Hrušovansko, o.s., tel. 602 540 236

Více než deset milionů korun může očekávat Místní akční skupina Hrušovansko v prvním
kole výzvy k předkládání žádostí o dotace na zajímavé a pro náš region přínosné projekty.
Spolek místních „akčních“ osob a subjektů není žádné tajné sdružení. Jde o otevřené nepolitické seskupení občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné
správy (obcí, svazků obcí), které sjednotila myšlenka a potřeba dalšího rozvoje Hrušovanska
s cílem zlepšování kvality života a životního prostředí na venkově a rozvoj zemědělství. Jedním z nástrojů, jak toho dosáhnout, je aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků z
EU a z národních programů.
Místní akční skupina (MAS) nečeká a neplní příkazy shora: naopak, přijímá podněty, náměty a myšlenky od občanů. Neočekáváme od vás, že přijdete se sofistikovaně připravenými projekty. Prostě nám
sdělte, co vás už delší dobu ve vaší obci trápí, co by vás potěšilo nebo o čem dokonce sníte! Třeba: vadí vám staré
rozvrzané židle v kulturním domě, chátrající boží muka u polní cesty, špatně vybavené dětské hřiště, chybí vám klub,
v němž byste se chtěli scházet, rozčiluje vás nesnesitelný hluk z dopravy pod vašimi okny, skupinky „zakuklenců“,
které vám znepříjemňují posezení v parku na lavičce...
S každým z vás, občanů Hrušovanska, bychom si přáli mluvit osobně. Pokusili jsme se o to při nedávných kulatých stolech, z nichž vzešly, i přes nevelkou
účast veřejnosti, zajímavé náměty. A nejen od občanů, ale také od podnikatelů
a občanských sdružení. A právě o vzájemnou komunikaci mezi lidmi, obcemi
a podnikateli stojíme, ona je poháněcím motorem naší činnosti. Chceme propojovat představy a potřeby, chceme být aktivními prostředníky a těmi, kdo
účinně poradí a pomohou, chceme podporovat stávající a nové formy podnikání a jiných přínosných aktivit.
Dáváme šanci každému, můžete nás kontaktovat v kanceláři MAS Hrušovansko, která je sběrným místem vašich nápadů, názorů, připomínek a podnětů. Stačí odhodit stud, najít si chvilku času a stavit se u nás, třeba jen pro další
informace a objasnění všeho, co se nevešlo do tohoto článku. Už teď se těšíme
na vaši návštěvu.
MAS Hrušovansko, nám. Míru 9, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
www.mashrusovansko.cz, info@hrusovansko.cz, 515 229 897
mapa území MAS Hrušovansko

Místní akční skupina naslouchá veřejnosti v regionu
Marie Maderová

MAS Hrušovansko má za sebou necelý rok existence, která byla především věnována přípravě strategie s cílem
získat a rozdělit finanční prostředky na nejdůležitější a nejzajímavější projekty v regionu. S náměty a požadavky přicházeli a stále přichází jak členové MAS, tak široká veřejnost.
Pro občany Hrušovanska byly v květnu tohoto roku uspořádány 3 kulaté
stoly v obcích Hevlín, Šanov a Břežany, na nichž se mohl každý zúčastněný
vyjádřit k rozvoji a budoucnosti Hrušovanska, představit svůj názor a požadavek, nebo položit dotaz, na který odpovídala kromě zástupců obcí a MAS
Hrušovansko i zkušená manažerka z MAS Rozkvět zahrady jižních Čech.
Diskutovaná problematika byla široká – od životního prostředí po podporu
zaměstnanosti. Z této diskuze vzešly i přínosné náměty na projekty, např. pořádání farmářských trhů, vytvoření centra pro maminky s dětmi, zprovoznění
obecních vinných sklepů, vydávání tištěného zpravodaje a řada dalších.
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Mikroregion Hrušovansko ◆ Božice
MAS Hrušovansko je otevřené seskupení, které opravdu naslouchá potřebám veřejnosti
v regionu. Proto, pokud máte nějaký nápad, o němž třeba již delší dobu přemýšlíte, přijďte se
o něj podělit: kancelář MAS najdete na nám. Míru 9 v Hrušovanech nad Jevišovkou, můžete
se s námi spojit telefonicky nebo mailem. Kontakty na manažerku MAS jsou uvedeny na webu
MAS Hrušovansko: www.hrusovansko.cz.

léto v chráněnéM bydlení šanov

Alena Ambrožová, asistentka Chráněného bydlení Šanov
Prázdninové dny jsou od nepaměti spojeny s časem dovolených, návštěv přátel a známých, odpočinkem u táborového ohně, no prostě s pohodou a přátelským posezením. Právě takové setkání přátel, opatrovníků a rodinných
příslušníků proběhlo i u nás v Chráněném bydlení. Na sv. Annu v sobotu jsme si naplánovali akci tzv. GRILOVAČKU
a na ní pozvali všechny lidičky, které máme rádi, sponzory a zaměstnavatele našich uživatelů, prostě všechny ty, kteří jsou nám nějakým způsobem blízcí. Hlavním programem nebyla jen samotná hostina, která mimochodem dost
„okořenila“ celý den, ale povídalo se o našem dosavadním životě, co se nám daří, co méně. Pozvání přijala i zástupkyně Jihomoravského kraje Ing.Dobešová z Brna, kterou právě nemalé úspěchy v „zdolávání“ života našich uživatelů
téměř dojaly k slzám. A není se čemu divit, vždyť naše sociální služba je službou budoucnosti a záslužná. Po světě
běhá ještě hodně lidiček s handicapem, kteří na svoji šanci, žít běžný život, čekají. Snad se dočkají a podaří se vybudovat více takových chráněných bydlení, právě naše služba je důkazem, že to není marná investice. Nevěříte? Naše
dveře jsou otevřeny pro všechny, kdo mají sebemenší pochybnosti. Rádi to všem ukážeme.

BOŽICE
zhodnocení činnosti rady a zastupitelstva obce božice
Karel Hala, starosta

Anna Hříbková
100 %
Jan Kašpárek
55 %
Jan Kudlička
82 %
Ing. Miroslav Klíč (MUDr. Josef Leisser) 95 %
Jindřich Solař
73 %
Jan Szabó
59 %
Mgr. Dagmar Szabóová
50 %
Jan Zatloukal
95 %
Je třeba napsat, že účast na jednotlivých jednáních
byla ovlivněna v několika případech zaměstnáním na
směny a také onemocněním některých členů ZO.
Do svého funkčního období vstoupilo v roce 2010
toto zastupitelstvo s více než polovinou nových členů a
mnoho občanů mělo obavy zda se dokáže vyrovnat s náročnými úkoly, které je nutno v toto období uskutečnit.
Je jen na občanech aby posoudili, zda se jim to podařilo,
či nikoli.
Po některých investičních akcích z minulosti jsme
převzali závazky obce ve výši asi 13 milionů Kč, a proto
bylo třeba s touto skutečností počítat při investičních akcích. Hlavním úkolem nového zastupitelstva bylo uskutečnit jednu z největších stavebních akcí posledních let
a to II. etapu kanalizace v celkové výši díla 80 milionů
Kč. Podíl naší obce na této investici činil 23 639 376 Kč.
V loňském a letošním roce se nám podařilo značnou část
tohoto podílu zaplatit, a pokud bude obec pokračovat ve

Rada Obce Božice měla v tomto volebním období celkem
67 zasedání. Účast na jednáních byla následující:
Karel Hala
100 %
Jiří Čada
96 %
Petr Fiala
70 %
Karel Kučera
87 %
Robert Turoň
93 %
Procentuelní účast na těchto jednáních ukazuje, že
radní ke své funkci přistoupili zodpovědně a i přes svá
časově náročná povolání si našli čas k práci pro naši obec.
Myslím si, že ačkoli byli radní až na jednoho do těchto
funkcí zvoleni poprvé, svého náročného úkolu se zhostili kvalitně a výsledky jejich rozhodnutí mohou občané
pozorovat na mnoha akcích, které se v tomto volebním
období podařilo uskutečnit.
Zastupitelstvo Obce Božice se v tomto čtyřletém období sešlo na 22 jednáních. Účast na jednáních byla následující:
Karel Hala
100 %
Jiří Čada
95 %
Petr Fiala
82 %
Karel Kučera
95 %
Robert Turoň
95 %
PaedDr. Růžena Baráková
77 %
Ludmila Benkovičová
100 %
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splácení tímto tempem byla by obec do tří let bez veškerých závazků a připojila by se tak k mnoha obcím, které
hospodaří bez jakýchkoli dluhů.
I zdánlivě malé rozhodnutí o změně dodavatele energií pro obec a školu nám přineslo úsporu více než jeden
milion korun.
Přestože jsme se museli při rozhodování o investicích držet při zemi, myslím si, že naše obec v uplynulých
čtyřech letech nestagnovala a dále se rozvíjela. Já osobně
mám radost, že jsme při rozhodování o investicích našli peníze i na dědictví po našich předcích a postupně
tak znovu postavili památník obětem I. sv. války, opravili
„Bílý kříž“, přestavěli kapličku v Zámlýní, instalovali historický kládový lis a rekonstruovali „Kohoutí kříž“. Tyto
opravy byly částečně financovány z dotací, zbytek uhradila obec.
Jednou z větších investičních akcí byla rekonstrukce
veřejného osvětlení v části obce a vybudování bezdrátového rozhlasu po celé vesnici včetně přilehlých osad.
Hned na začátku našeho funkčního období jsme museli vyřešit dlouholetý problém se zatékáním do obecních
bytů nad kulturním domem. Toto se nakonec podařilo za
relativně nízkých finančních nákladů a občané v těchto
bytech nemusejí s obavami očekávat příchod zimních
měsíců.
Některé investiční akce mnoho občanů zřejmě ani
nezaregistrovalo, neboť jsou pod zemí. Mezi tyto práce
patří vodovodní řády ve třech ulicích, plynovody ve dvou
ulicích a kanalizace k rod. domům v ulici Nad hřištěm,
kde byla rovněž vybudována nová komunikace. Občané,
kteří si již dříve zakoupili stavební místa v těchto ulicích
se tak mohli konečně nastěhovat do svých domků.
Mezi práce, které nelze přehlédnout patří nové prostranství s parkovištěm u hřbitova, opravené komunikace po II. etapě kanalizace a nejnověji zrekonstruovaná
vozovka v ulici proti kapličce. Tato ulice čekala na svou
opravu dlouhých deset let a občané zde bydlící se konečně dočkali kvalitní cesty ze zámkové dlažby. U všech
těchto akcí se díky transparentním výběrovým řízením
a oslovením více dodavatelů podařilo snížit ceny dodavatelských prací na ceny, které byly pro naši obec velmi
výhodné. I díky tomuto můžeme do příštího rozpočtovému roku počítat s uspořenou částkou a nové zastupitelstvo ji může použit
k rozpočtovým záměrům
V rámci ochrany životního prostředí jsme získali
několik dotačních
titulů a tak máme
ve vlastnictví kontejnerový automobil na svoz bioodpadu, štěpkovací
zařízení a v součas-

né době probíhá rozvoz kompostérů k zápůjčce občanům.
K ochraně životního prostředí se řadí rovněž vyčištění a
revitalizace rybníčku v lesoparku, které bylo provedeno
za minimálních finančních nákladů.
Vzhledem k rozlehlosti naší obce je náročné udržování pořádku na veřejných prostranstvích, sekání trávy a
jiné činnosti. Toto je zajišťováno zaměstnanci obce, část
těchto občanů zaměstnáváme z dotací od Úřadu práce
a na odbornější práce máme stálé zaměstnance. Velkou část jejich pracovní činnosti v loňském a letošním
roce zabraly nové rekonstrukce chodníků v naší obci.
Tyto opravy byly v minulosti opomíjeny, ale myslím si,
že v moderní vesnici jsou tyto opravy nutné. Vzhledem
k přístupu místních firem v cenách materiálu a vlastním
zaměstnancům se nám daří stavět chodníky za cenu kolem 600 Kč za m2 včetně mezd, což je zhruba polovina
ceny od stavebních firem.
V rámci lesního hospodářství jsme zavedli těžbu
dřeva z obecních lesů a občané si tak mohou v omezeném množství zakoupit dřevo na otop za výhodnou cenu.
Jednou z dalších služeb, které byly zavedeny v tomto volebním období, je rozvoz obědů do domácností.
I když bylo v minulosti v naší obci již hodně vybudováno je stále ještě mnoho toho, co je třeba udělat, opravit a zvelebit a tak si rozhodně nemyslím, že následující
zastupitelstvo nebude mít dostatek
možností ke své
práci.
Rád bych
touto cestou poděkoval
všem
zastupitelům
a
členům výborů
za jejich čtyřletou práci při rozhodování, díku
němuž
mohlo
být zrealizováno
mnoho prospěšného pro rozvoj
naší obce.
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Božice
ze zasedání zastupitelstva
Jiří Čada, místostarosta

Zastupitelstvo obce Božice se od posledního vydání Novin Niva sešlo na svém zasedání dvakrát, a to 30. května 2014
a 11. září 2014.
Na 21. Zasedání zasedání zastupitelstva konaném 30. května 2014 bylo projednáno:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu starosty o činnosti RO od posledního zasedání ZO
2. Zprávu finančního výboru
3. Zprávu kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Prodej pozemků parc. č. st. 1123, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 26 a parc. č. 8273, zahrada, o výměře 35 m2
oba v kat. území Božice Liboru Ošlejškovi a Markétě Marešové, oba bytem Božice 38 za cenu 50,- Kč/m2 + DPH.
2. Prodej pozemku parc. č. 3021, zahrada, o výměře 174 m2 v kat. území České Křídlovice manželům Jiřímu a Ludmile
Benkovičovým, oba bytem Božice 79 za cenu 50,- Kč/m2 + DPH.
3. Prodej pozemku parc. č. 2405/2, orná půda, o výměře 306 m2 v kat. území České Křídlovice Jaroslavě Novotné,
bytem Božice 68 za cenu 50,- Kč/m2.
4. Prodej pozemku parc. č. 521/23, zahrada, o výměře 31 m2 v kat. území Božice manželům Milanu a Marii Hořčicovým, oba bytem Božice 397 za cenu 50,- Kč/m2.
5. Prodej pozemků parc. č. 8167, zahrada, o výměře 118 m2 a parc. č. 8184, ostatní plocha, o výměře 342 m2 oba v kat.
území Božice Andrei Veverkové, bytem Božice 374 za cenu 50,- Kč/m2 + DPH.
6. Prodej pozemků parc. č. 9015, ostatní plocha, o výměře 33 m2 a parc. č. 8977, ostatní plocha, o výměře 199 m2 oba
v kat. území Božice firmě Českomoravský štěrk, a.s. se sídlem Mokrá 359, IČ: 25502247 za cenu 50,- Kč/m2.
7. Nabídku současným nájemníkům bytových jednotek č. 5 a 6 v bytovém domě č.p. 395 na možnost odkoupení bytů
do osobního vlastnictví za podmínek:
a) prodej bytů bude prováděn z důvodu předběžné opatrnosti postupem dle již zrušeného zákona č. 72/1994 Sb.,
b) základní cena bytu prodávaného stávajícímu nájemci se stanovuje na 60% odhadní ceny jednotlivého bytu,
c) kupní cena musí být kupujícím uhrazena na účet obce před vkladem práva do katastru nemovitostí. V případě
hypotéčního úvěru nebo stavebního spoření bude úhrada řešena ve smlouvě dle podmínek banky,
d) prodej bytů organizuje a zajišťuje obec, přičemž prodej podléhá před jeho realizací schválení zastupitelstvem
obce,
e) dosavadní nájemce bytu, který nepřijal nabídku na převod bytu do vlastnictví do 12 měsíců ode dne, kdy mu
byla doručena, má předkupní právo po dobu dalších 12 měsíců od uplynutí původní nabídky.
8. Zařazení dokončených investic v roce 2014 v celkové hodnotě 2.894.526,90 Kč.
9. Vyrovnání za neoprávněně prodaný sklep.
10. Krátkodobou návratnou finanční výpomoc Zájmovému sdružení obcí Hrušovansko ve výši 200.000,- Kč.
11. Rozpočtové opatření č. 3/2014
12. Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou RWE GasNet, s.r.o. Klišská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567 a
Květoslavem Škrobem, bytem Božice 354 na pozemek parcela zjednodušené evidence parc. č. 833/1 v kat. území
České Křídlovice na stavbu „STL přípojka pro rodinný dům čp. 354 v obci Božice, číslo stavby: 9900076005“.
13. Celoroční hospodaření Obce Božice včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Božice za rok 2013
a to bez výhrad.
14. Účetní závěrku včetně výsledku hospodaření Obce Božice za účetní období 2013 sestavenou ke dni 31. 12. 2013.
15. Přísedící u Okresního soudu ve Znojmě na období 2014 – 2018 Ludmilu Viternovou, bytem Božice 398.
Na 22. zasedání zastupitelstva konaném 11. září 2014 bylo projednáno:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu starosty o činnosti RO od posledního zasedání ZO
2. Zprávu finančního výboru
3. Zprávu kontrolního výboru
4. Zprávu o plnění rozpočtu k 30. 06. 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Vyrovnání za duplicitní vlastnictví pozemku parc. č. 567/4, ostatní plocha, o výměře 132 m2 v kat. území České
Křídlovice manželům Josefovi a Zdence Juřenovým, oba bytem
Božice 257 za cenu 50,- Kč/m2.
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2. Zrušení věcného práva předkupního jako věcného práva k pozemkům parc. č. 3353, 1646/1, 860/97 a 860/44 v kat.
území České Křídlovice.
3. Prodej bytové jednotky č. 395/5 v obecním bytovém domě č.p. 395 v Božicích na pozemku parc. č. st. 332 v obci a
k. ú. Božice včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 4481/29357 na společných částech domu a pozemku parc.
č. st. 332 za cenu 537.540,- Kč paní Ladě Glacové, bytem Božice 395 a uzavření zástavní smlouvy na bytovou jednotku 395/5.
4. Prodej pozemků parc. č. 84/2, zahrada, o výměře 89 m2 a parc. č. 84/15, zahrada, o výměře 59 m2 oba v kat. území
České Křídlovice manželům Jaroslavu a Aleně Kapaňovým, oba bytem Božice 258 za cenu 50,- Kč/m2.
5. Prodej pozemku parc. č. 860/131, ostatní plocha, o výměře 32 m2 v kat. území České Křídlovice manželům Josefu a
Anně Fojtíkovým, oba bytem Pod nemocnicí 593/17, Brno - Bohunice za cenu 50,- Kč/m.
6. Prodej pozemků parc. č. 2628/6, ostatní plocha, o výměře 9 m2 a parc. č. 2628/7, ostatní plocha, o výměře 19 m2 v
kat. území České Křídlovice manželům Petrovi a Miroslavě Fialovým, oba bytem Božice 305 za cenu 100,- Kč/m2.
7. Prodej pozemku parc. č. 2628/8, ostatní plocha, o výměře 67 m2 v kat. území České Křídlovice manželům Pavlovi
a Zuzaně Škrabalovým, oba bytem Božice 448 za cenu 100,- Kč/m2.
8. Prodej pozemku parc. č. 2628/3, ostatní plocha, o výměře 112 m2 v kat. území České Křídlovice Davidu Švestkovi,
bytem Fibichova 1047/12, Znojmo a Evě Chytkové, bytem Horní Břečkov 74 za cenu 31.200,- Kč.
9. Prodej pozemku parc. č. 2628/4, ostatní plocha, o výměře 97 m2 v kat. území České Křídlovice manželům Robertovi
a Vlastě Šotkovským, oba bytem Božice 382 za cenu 29.700,- Kč.
10. Prodej pozemku parc. č. 2628/5, ostatní plocha, o výměře 94 m2 v kat. území České Křídlovice Alešovi Dostálovi,
bytem Březina 199 za cenu 29.400,- Kč.
11. Prodej pozemků parc. č. 8180/3, ostatní plocha, o výměře 31 m2 a parc. č. 8182/2, ostatní plocha, o výměře 16 m2
v kat. území Božice Vladimíře Matyáškové, bytem Benátky 248, Vranov nad Dyjí za cenu 100,- Kč/m2.
12. Prodej pozemku parc. č. 8482/5, zahrada, o výměře 907 m2 v kat. území Božice manželům Ivanovi a Ondřejce
Kafkovým, oba bytem Božice 390 za cenu 200,- Kč/m2.
13. Rozpočtové opatření č. 4 a 5/2014
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Prodej pozemku parc. č. 8138/2, ostatní plocha, o výměře 42 m2 v kat. území Božice OV KSČM Znojmo se sídlem
Sokolská 2048/28, Znojmo za cenu 50,- Kč/m2.

svoz nebezpečného odpadu 16. října 2014
koMpostéry pro občany obce božice
Jiří Čada, místostarosta

Obec Božice v rámci projektu „Snížení množství bioodpadu“ získala dotaci na zakoupení kompostérů do domácností. Na kompostér má nárok každý majitel nemovitosti s přiděleným popisným číslem za předpokladu, že není
dlužníkem na poplatku za odvoz odpadu. Kompostéry Thermo King o objemu 900 l budou zdarma zapůjčeny na 5
let do domácností, po této době budou bezplatně převedeny do vlastnictví majitelům nemovitostí. V současné době
probíhá postupná distribuce kompostérů do domácností dle pořadí, ve kterém se zájemci nahlásili na OÚ Božice.
Pokud máte o kompostér zájem a dosud jste se o něj nepřihlásili, můžete tak učinit osobně na OÚ Božice, na tel. č.
515 257 125, nebo můžete napsat na e-mail: oubozice@volny.cz

pane starosto, Máte tady tankodroM
Marian Kvarda

Takhle nějak jsem oslovil starostu obce Šanova u Hraběcí studánky – to vím a víte, kdo by to spravil? To vím zase
já. Pár telefonátů a šlo se na věc. Prvním krokem bylo projetí bujnou vegetací, najít cestu původní, protože se často
jezdilo všude okolo, akorát po cestě, dá-li se to říci, ne. Tak nějak mi to připomíná cesty na východě, kde s terénním
autem při vší opatrnosti, chytnete o zem i na silnici I. třídy.
Nadchlo nás to. Až 60-ti cm díry mizely, vozily se Tatry materiálu, co bylo vhodné, a i z části zdarma, pozval se i
bagr. Při jedné pěší pochůzce na půli cesty na Božice se dělí katastr, dále nepropustná džungle. Bylo mnou konstatováno, že tady je finito a za tohoto pána Boha, žádná vozovka nebude, jinak, že dám na zvonění. Světe, div se! Náhodou
jsem jel ke hřbitovu vybírat staré štěrkopískové podloží, byli tam pánové od firmy Strabag , pan starosta Božic a tech-
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nika. Vozba začala. Ne na skládku jako odpad, ale hned do vozovky pod Starý Karlov. Šetřit se nemuselo, stará cesta
byla jedno koryto, takže, vrstva, aby byla nad terénem, musela být silnější, tím samozřejmě lepší. Všechno nasvědčuje
tomu, že hutnící zkouška vyjde a lze v budoucnu položit jakýkoliv finální povrch.
Dovolím si poznamenat, že finanční náklady Božic na své cca 2 km cesty byly na 1 m2 cesty asi 5,- Kč. Přirovnání:
1 m2 chodníku stojí v obci asi 600,- Kč, pokud by to dělala firma asi 1.200,- Kč.
Skutečnost je taková, že i ty nepodstatné náklady jsou podstatně převýšeny úsporou za nějakou likvidaci údajně
nepotřebného materiálu na skládku a to by rozhodně zadarmo nebylo. Takže, sečteno, - podtrženo, že se na tom vydělalo asi tak, jako by se podařilo odpad prodat.
Šanováci na cestu od začátku lesa po hájenku nechali nasypat recyklát, což jsou rozemleté staré kusy betonu, dostali to za dobrou cenu, ale přece to něco stálo, cca 80 Tater. Od nich jsme dostali do naší části cesty asi 45 Tater na
vyrovnání rokle - při kopání vodovodu na Emin, to byl přebytek, který oni neměli kam dávat a nám se hodil. Proto
patří poděkovat panu starostovi Šanova Škarkovi za rozjetí akce, bez toho by se na naší straně nic nedělo. Pokud
bude potřebovat na své cesty, má u mě autograder k dispozici.
Rychlé rozhodnutí starosty Božic pana Haly lze hodnotit jako velmi dobré. Čadovi z Kolonie dali dle možností
zdarma odvozní prostředky a dříve na úpravu asi 100 m úvozu finanční obnos.
Ještě pro doplnění, do vozovky na Božicku a Šanovsku bylo nasypáno cca 400 nákladních aut Tatra a Liaz, tj asi 4
tisíce tun materiálu. Z nepotřebných rour byly zhotovenydva propustky na odtok vody. A něco pro zasmání: opomněl
jsem včas rozhrnout jednu lepší fůru štěrku, druhý den již bylo pozdě - díra v cestě a řidič tatry poznamenal: Lidi
jsou ….., a kradou.
Teď trochu historie: Emin zámek je nám nejbližší památkou, na něm začínal malovat Alfons Mucha, zemřel tam
památkář Max Dvořák a neslavně proslul čtyřmi návštěvami Konrada Henleina. V dobách první poloviny minulého
století to byla pro obyvatele Božic výletní trasa, pamětníci vzpomínají, že na údržbu cest byl celoročně vyčleněn povoz. V druhé polovině minulého století přišly traktory a tím devastace a konec jakékoliv údržby a dopadlo to s cestou,
jak to dopadlo.
A je tu začátek nového století: chválíme a obdivujeme polní cesty Rakouska, začal boom cyklostezek atd. Už
nemusíme chodit ani na západ, ale podívejme se do Borotic, pěkná nová asfaltka k zámečku do Lechovic asi 3 km.
Sousední Čejkovice, sám jsem jim to dělal, asi 500m od hřbitova na Mackovice také vyasfaltováno frézinkem. Obec
Jevišovka: 4 cesty vyasfaltované do Hrušovan. Převážná většina obcí v okolí má silnice do čtyř světových stran. Nejde
vždy o silnice okresní, ale vesměs vyasfaltované spojovací cesty. Viz Práče, Bantice, Oleksovice, Pravice. A to v blízkosti obcí procházejí silnice hlavní. Tím chci naznačit, že obec, asi sedmá největší v okrese toto nemá a stačilo by už
málo. Stálo by za to, pouvažovat, jak dosáhnout na peníze, aspoň po úsecích dát na vozovku živičný povrch. Šanováci
chtějí pokračovat směrem ke starému Karlovu vyasfaltováním po úsecích dle možností.
Co případná cyklostezka? Máme co nabídnout: sklepní ulička, Relax, dominantní budova kláštera (Domov důchodců), Kolonie zatím architektonicky téměř neponičená, prvorepubliková výstavba, dále Emin zámek, celá trasa
do Hrušovan nad Jevišovkou je rovinatá a část prochází lesním úsekem, lze odbočit na Pravice, Šanov, Hrabětice,
Hevlín a Laa a navázat na další cykloktrasy. Co se týká Hrušovan nad Jevišovkou už od nádraží někam po hasiče –
lékárnu, je asi 30 různých firem stavebních, dopravních, obchodních, s různou stavební a zemědělskou technikou,
hutními výrobky a mnoho dalšího. Město samo o sobě, banky, úřady, speciální obchody na což v naší obci nelze
dosáhnout. Znojmo je dál, už tam nelze zaparkovat a vše daleko od sebe. Proto já , a nejsem sám preferuji ony Hrušovany n. Jev. mít blíže.
Nepřál bych si ani já a ani nikdo jiný na cestě potkávat těžkotonážníky, vyjma zemědělců, co tam musí, což se dá
ošetřit dopravní vyhláškou a technickým zabezpečením.
Na závěr bych rád dodal, že cesty mají lidi spojovat……

nejModernější autobus na jižní Moravě patří bds, s.r.o.
Ladislav Nevrkla

Jeden z nejmodernějších současných autobusů značky IVECO představila v pátek 29.8.2014 Břežanská dopravní
společnost. Jednatel společnosti Zdeněk Bobok přitom předal autobus k užívání řidiči Karlu Jakubcovi, který s ním
jezdí na lince 821 Velký Karlov - Znojmo již od pondělí 1.9.2014.
Nový - v pořadí již sedmý - autobus pořízený za dobu působení jednatele Zdeňka Boboka v BDS byl zakoupen za
necelých 5 mil. Kč. Autobus je prvním autobusem na jižní Moravě odpovídající emisní normě EURO 6. Moderní design
s LED osvětlením, hlásičem autobusových stanic, zařízením pro nevidomé cestující i ekologičtějším, odhlučněným
motorem a řadou bezpečnostních prvků uvnitř autobusu doplňuje i nová grafika Břežanské dopravní společnosti.
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Cestující se mohou těšit na
pohodlnější cestování, bezpečnostní pásy u každého
sedadla i další doplňky, pan
řidič na polohovací volant,
bezpečnostní prvky při startování a jiné technické novinky, a my všichni ostatní na
velmi ekologický provoz vozidla maximálně šetrného k
našemu životnímu prostředí.

usMěvavá sebevláda
Ing. Rudolf Žilík

Před několika měsíci jsme mohli být svědky jedinečné události: svatořečení dvou papežů, kteří jsou považováni za nejoblíbenější a nejvlivnější
papeže – hlavy katolické církve novověku. Jedná se o Jana XXIII. (pontifikem v letem 1958–1963) a nám dobově a asi i „srdcově“ bližšího Jana Pavla
II. (1978–2005). Mě osobně je sice také Jan Pavel II. bližší. Ale podařilo se
mi však najít zajímavý článek o Janu XXIII., resp. o jeho povaze a osobní
přičinlivosti, který napsal v roce 1975 P. Stanislav Krátký, tč. biskup skryté
církve. Možná si jej někteří pamatujete jako faráře v Hrádku u Znojma, kde
působil v letech 1978 – 1999. Mě osobně tento text velmi oslovil, proto si jej
dovolím nabídnout, vážení čtenáři novin Niva, i Vám.
»Usměvavá sebevláda, skrytá, skoro neviditelná ctnost, byla životním
programem Jana XXIII., jak o tom svědčí zápisky v jeho Duchovním deníku. Chceme-li toto Janovo smýšlení lépe poznat, všimněme si některých
předsevzetí, která si stanovil již jako mladý student a která stále opravdověji prohluboval po celý život. Nemysleme, že klid a laskavost papeže Jana
byly dány jeho povahou. Jistě, povaha byla základem. Známe jeho výrok
z r. 1959: „Jsem vděčný Bohu především za svou povahu, kterou mi dal a
která mě chrání před neklidem a bezradností.“ K tomu však připojil své
mravenčí každodenní úsilí o sebevládu, jak o tom svědčí např. tyto citace z
jeho deníku:
„Vypracuji si denní program, abych dal stanovenou dobu modlitbě, studiu, ostatním pobožnostem, zotavení a
spánku.“ — „Ať nikdo ode mne neodejde, abych mu neřekl aspoň dobré slovo. Ať se dovedu vžívat do situace druhých a zapomínat na sebe. Ať nikdy neztratím sebevládu. Ať nikdy nejsem netrpělivý, urážlivý, ale ať jsem příjemný a
srdečný. Ať je ve mně vždy aspoň jiskra humoru, který je tak velmi potřebný.“
Je jisté, že realizace těchto předsevzetí vyžaduje velkou sebevládu. Být laskavý a přívětivý ke každému, i když nám
není sympatický, nebo ukáznit se k dobrému slovu pro každého, i když máme špatnou náladu, je někdy těžší než
jakýkoli půst. Vžít se do situace druhých a zapomenout na sebe je nemožné, když nezvítězíme nad svým sobectvím.
To je moderní askeze. Nenápadná a skrytá, ale účinná a apoštolská. Odpovídá výzvě svatého Pavla: „Veselého dárce
miluje Bůh.“
Ještě jeden rys Janovy sebekázně stojí zvlášť za zamyšlení: „Důvěřuji především svým očím. Na všechno dobré
ukazuji, tomu věnuji pozornost, těším se z dobrého a nedám se rozptylovat pohledem na věci špatné. Hlavně se dívám do budoucnosti.“
Náš přirozený sklon nás takřka strhuje, abychom věnovali pozornost všemu zlému, co nás v životě potká. Zlo má
jakousi sugestivní sílu, která narušuje duchovní život. Vidět dobré a nevyrušovat se zlem je ovocem vnitřní kázně.
Sebekázeň nám pomáhá, abychom nebyli deprimováni zlem, i když je slyšíme nebo vidíme. Dává nám potřebnou
dispozici, abychom řešili problém zla v duchu evangelia. Nemstíme se, ale přemáháme zlo dobrem. To je křesťanská
aktivita, daleko vzdálená od zbabělé rezignace nebo pohodlné pasivity. Nejlepší příklad pro to máme v životním díle
Jana XXIII., v Druhém vatikánském koncilu.
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A ještě jeden obrázek ze života papeže Jana: Když se ho zeptal jeho sekretář, zda souhlasí s vydáním svých soukromých zápisků, odpověděl: ..Jak myslíte. Zpočátku jsem byl proti tomu, ale vím, že lidé chtějí o papeži vědět vše.
Uvědomte si však, že v těchto sešitcích je má duše.“
Vidím v této odpovědi velký projev sebekázně. V Deníku máme možnost takřka slyšet Janovy zpovědi. Jistě není
příjemné, když své nitro vyjevujeme, zvláště jeho stíny a potíže. I k tomu dal papež svůj souhlas, protože sebekázeň,
statečnost a pokora dovedou vykonat s úsměvem i toto, vědí totiž, že chybami se učíme.
Když Jan předával první sešitek se svými zápisky z let 1895—1899, řekl s dojetím: „Byl jsem dobrý a nevinný chlapec, jen trochu ostýchavý, chtěl jsem stůj co stůj Boha milovat a na nic víc jsem tak nemyslil, než že se stanu knězem
a že budu sloužit prostým lidem, kteří potřebují trpělivou a neúnavnou péči. Bojoval jsem proti nepříteli ve svém
nitru, proti sebelásce. Konečně jsem nad ní zvítězil. Vždy jsem byl zarmoucen, kdykoli jsem opět pocítil stopy sebelásky a viděl, že znovu ožívá. Také jsem se trápil pro roztržitost při modlitbě a ukládal jsem si těžká pokání, abych
se jí zbavil. Všechno jsem bral velmi vážně. Moje zpytování bylo vždy důkladné a přísné. Dnes po šedesáti letech se
dívám na tyto duchovní poznámky a mám dojem, jako by šlo o někoho jiného. A za to Pánu děkuji.“ To je ovoce
sebevlády — nový člověk.«
A to je takřka povinnost každého z nás, pracovat na sobě, zvládat se, abychom tvořili s Boží pomocí svět jiný,
nový, lepší. Nejdříve u sebe, pak kolem sebe. A pro ti odvážnější a zdatnější by měli končit u světa celého. Když ne u
realizace, tak alespoň u touhy. Záleží nám na tom? Připojíme se k úsilí o lepší svět? Jestli ano, tak si také zkuste dělat
poznámky do svého duchovního deníku. A jednou třebas také budou stát i o náš duchovní deník.
Text: Cyrilometodějský kalendář 1975, str. 95 n, obr.: historiaija.blogspot.cz/

dračí lodě

Božena Hanzalová
První neděle v září 7. 9. 2014 byla krásná nejen díky slunečnému počasí, ale hlavně proto, že jsme se vydali opět
na závody dračích lodí do Jevišovic. Každý se dopravil vlastní dopravou nebo s někým známým. Hlavní bylo, že ve
13.00 hodin jsme se my všichni sešli a mohli se zapsat jako účastníci ne zájezdu, ale závodu pod jménem VÝBĚR Z
BOBULÍ. Domluvili jsme dvojice a důležité detaily, kdo bude sedět na pravé a kdo na levé straně podle toho, jak se
nám bude pádlovat. Vše domluveno, připraveno. Tady jsou naše dvojce: Honza Peterka ml., Kuba Peterka - David
Švestka, David Zejda - Marek Kročil st., Lukáš Hudec - Sláva Šperka, Pepa Zapletal - Tonda Beneš, Dalibor Tomášek
- Laďka Peterková, Honza Peterka st. - Jitka Kročilová ml., Jitka Kročilová st. - Božena Hanzalová, Veronika Kocová
- Eva Chytková, Bianka Hudcová. Byli mezi námi i nováčci, ale v lodi jsme byli prostě „bobule“ a „bobuláci“ všichni
za jedno - a to pádlovat, pádlovat a pádlovat až do cíle. Ještě pár rad co a jak, no, a můžeme začít.
A pozor, zahájení už je tu! I Nervozita některých z nás, kdy a s kým se dostaneme do prvního rozjezdu, ve kterém
je důležitý čas. Je celkem 7 lodí - CHVALOVICE, VOŘEŠPRUTI, JEVIŠOVICE - BUDĚJOVICE (zajímavá byla jejich
zkratka, tu se sem neodvažuji napsat), DO POČTU, STARÝ PÁKY, BULDOCI A TŘEŠNĚ a my- VÝBĚR Z BOBULÍ.
A začínáme. Do prvního rozjezdu neboli startu jsme si vylosovali silný tým CHVALOVIC. Jde se na to. Vybíráme
si vyhovující pádla a jdeme k lodi. Nasedáme. Oj, nějak se to houpe. Zdravíme se se sympatickým kormidelníkem.
Usedáme na svá místa a čekáme, až nastoupí všechny bobule. Plujeme pomalu na start, mezitím nám kormidelník
dává pár zkušených rad.
Odstartováno. Naše bubenice, vzhledově křehká dívčina, se při startu ukáže jako neuvěřitelná bojovnice s bojovnými pokřiky pro nás, aby nás vyburcovala. Její rázné bubnování a pokřiky nás nutí vydat se na vzdálenost dlouhou
150m, jako by nám šlo o život. Voda stříká a bobuláci si asi myslí, že my vzadu se málo potíme, a tak nám pošlou
ledovou sprchu, a ne jednou. Mám na sobě víc vody, než je v přehradě! Konečně cíl. Slyšíme výsledek: CHVALOVICE
čas 00:41:01, VÝBĚR Z BOBULÍ čas 00:44:44. První kolo máme všichni za sebou a jsme čtvrtí , ale to není rozhodující
výsledek.
Druhý náš start, tentokrát my a proti nám VOŘEŠPRUTI. Sedíme v lodi. START. Náš kormidelník nezklamal. Udává tempo pádlování pro nás, co sedíme v zadní části lodi. Temperamentní bubenice opět vykřikuje svá bojovná hesla
a my úplně zhypnotizováni slovy: ,,PÁDLUJ! RAZ, DVA, ZABER! DĚLEJ STEJNĚ! NEPŘESTÁVEJ!“ pádlujeme co
nám síly stačí. Kde je ten cíl? Snad ještě kousek a už tam budeme: ,, Óóó, to je dřina.“ Adrenalin koluje v žilách a teď
voda opět do obličeje: ,,Fuj!‘‘ No, není to zrovna příjemné. Nic nevidím, voda pomalu stéká, slyším bojovné pokřiky. A
úleva, jsme v cíli. Jak jsme nyní na tom? Výsledek: VOŘEŠPRUTI čas 00:41:28 a my, VÝBĚR Z BOBULÍ čas 00:42:71.
Né, a je to v pytli! Nevadí, jsme hrdí i na tento výkon. Je to jen o fous, pak zabereme. Jsme na pevné půdě. Čekáme na
třetí start. Probíráme zážitky a to, kdo je víc mokrý. Sluníčko se na nás všechny ještě směje, je nám fajn. Líbí se mi, jak
si krásně dokážeme užít nedělní den. Čekáme na třetí start, tady nám už jde o umístění.
Ta chvíle nadešla. Je tu náš třetí, závěrečný start. Nasedáme opět do lodi. Změna, máme jiného kormidelníka.
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Příprava u startu a čekání, srovnat lodě. Tentokrát vyrazíme vzhůru a s námi do boje pluje tým z JEVIŠOVIC. Odstartováno. Tentokrát vnímáme jen burcující pokřiky kormidelnice. V duchu si říkám: teď, zaber, teď. Je to nekonečné.
Vnímáme rámus, bubnování, pokřik od kormidelnice i ze břehu a všichni pádlujeme rychle k cíli. CÍÍÍL. Výsledek zní
VÝBĚR Z BOBULÍ čas 00:43:46 a JEVIŠOVICE čas 00:46:46.
Tímto pro nás závod končí. Umístili jsme se na 5. místě. Teď už máme volno. Stres, nervozita je za námi. Pádlujeme
pomalu k molu a vychutnáváme své pocity a potlesk od suchých lidí ze břehu. Najednou zaslechnu i já volání :,,Mami,
mami, jste prvnííííííííí! „ Ano, to naše nejmladší fanynka Eliška Kročilová má ohromnou radost z toho, že jsme byli
první v cíli a radostně nám mává a vítá nás. Těší mě její spokojený úsměv. Viděla nás přeci první v cíli. A to ještě
nevíte, co následovalo. Pro radost svou, naší a něco pro diváky se odhodlá Bianka s Evou a skáčou obě z lodi do vody
(nejdříve se ale ujistí, kolik je tam vody). Paráda, bouřlivý potlesk. Přidá se i Tonda a už je také ve vodě. Bylo to krásné
zakončení našeho závodu. My ostatní jsme se raději na půl suchou nohou vylodili na břehu a čekali na finále závodu.
Jo, rozdají si to nejlepší týmy CHVALOVICE a DO POČTU. Lodě jsou připraveny na startu. Napětí, očekávání.
PRÁSK, zazněl startující výstřel a lodě se daly rychle do pohybu. Ty jo, to je ale rychlost! Jde o první místo.
Na břehu to ožívá. Lidé se pomalu zvedají ze země jako peříčko, se kterým si pohrává vítr, když bere vše, co mu
stojí v cestě. Neuvěřitelný souboj. Najednou druhá loď dojíždí první, to je nervák, kdo asi vyhraje? A máme vítěze.
Vítězí borci s názvem DO POČTU, mají neuvěřitelný čas kolem 00:39, na druhém místě končí CHVALOVICE.
Opravdu krásný souboj. My balíme deku, mokré věci, batoh. Tak ahoj a zase příští rok.

inforMace z knihovny
Simona Juhaňáková

zavádíme novou službu: knihy domů
Pokud nemůžete z nějakého důvodu přijít do knihovny, rádi vám knihy vybereme a po domluvě doneseme až domů.
tel.: 515257010, e-mail.: knihovna@bozice.cz
týden knihoven: 6. – 12. října 2014, 18. ročník
* tento týden se můžete registrovat na tento rok zdarma
* amnestie dlužníků
* besedy pro ZŠ a MŠ
* burza vyřazených knih
* 3. 10. Podzimní nocování v knihovně

podzimní nocování
3. října 2014 se v knihovně uskuteční podzimní nocování v knihovně.
Na co se můžete těšit: večerní procházku se stezkou
odvahy, vyrábění lucerniček, panenky utěšitelky a na
spoustu dalších dobrodružství. Přihlásit se můžete do
29. září 2014. Bližší informace v knihovně.

BOROTICE
z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce se sešlo 6. 6. 2014 a 8. 8.2014 a byly projednávány a schváleny uvedené body:
29. zasedání ZO:
- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na projekt Územní plán Borotice
- smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
- zařazení svého území do územní působnosti MAS Znojemské vinařství, o.s. na období 2014 – 2020
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- závěrečný účet obce Borotice za rok 2013 s výhradou
- pronájem pozemku p.č. 1592 orná půda o výměře 730 m2 v k.ú. Borotice n/Jev. panu Pavlovi Michalovičovi, Borotice
č. 126
- vybudování další etapy kanalizace v obci na vlastní náklady a starosta byl pověřen podpisem smlouvy s firmou
COLAS CZ, a.s.
- cena balíčků, příprava a konání dětského dne
- rozpočtové opatření č. 1
30. zasedání ZO:
- pronájem nájemního bytu D2 Borotice č. 3 p. Markétě Králíkové, Borotice č.132
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – přípojka NN-Portl Josef
- návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – přípojka NN-Vítek Lukáš
- těžba dřeva

slovo starosty
Zdeněk Bobok

Vážení občané, rok 2014 se přehoupl do druhé poloviny a vy se budete muset opět rozhodovat, komu dát své hlasy
a komu svěříte řízení obce ve volbách komunálních, které prezident republiky vyhlásil na dny 10. a 11. října 2014. Po
čtyřech letech stojí naše sedmička opět na konci volebního období, a proto nastává čas hodnocení.
V následujících řádcích vám přináším zprávu o tom, co uplynulé čtyři roky pro naši obec znamenaly, co se změnilo i nezměnilo. Jak jsme se snažili, pracovali, slavili úspěchy nebo se potýkali s problémy. Říkám-li „my“, mám tím
na mysli nás všechny, protože to, čeho se podařilo dosáhnout, není zdaleka jen dílem obce nebo zastupitelstva, ale
mnoha občanů, firem, spolků a dalších. Všem patří dík za to, že se v obci podařilo mnohé zlepšit a vybudovat. Život
v naší obci je také nemálo ovlivněn úzkou spoluprací s ostatními obcemi.
Dovolte mi letmé ohlédnutí za uplynulými čtyřmi lety: největší investiční akcí byla bezesporu výstavba kanalizace
a ČOV – první a druhá etapa, která byla započata projektovou dokumentací v roce 2008 a na podzim v roce 2011 byla
započata její výstavba. Ta byla zkolaudována v roce 2012. Od roku 2010 do současnosti se opravovaly komunikace,
stavěly chodníky a upravovalo veřejné prostranství, pro jejichž úpravu bylo pořízení nového traktůrku. V roce 2011
byl v obci vybudován bezdrátový rozhlas, výstavba autobusové zastávky na znamení ve Filipovicích a byla opravena
kaplička sv. Václava. Nemalou investicí byla oprava komunikace od Jatek Borotice směrem na Lechovice a Čejkovice,
z níž vznikla cyklotrasa v délce 2663m. Dále bylo vybudováno dětské hřiště, které bylo na jaře v roce 2012 předáno
dětem. V roce 2012 byla provedena úprava v mateřské škole, týkající se umývárny. Zde byl přistavěn jeden nový pisoár, umyvadlo a hygienické poličky. Částečnou rekonstrukcí prošla i budova obecního úřadu, kde byla vyměněna
okna v kancelářích, na chodbě v přízemí a také vchodové dveře. V roce 2013 byl postaven třetí obecní nájemní dům
o čtyřech bytech. Velkým úspěchem a zdarem bylo v roce 2014 dokončení rekonstrukce hasičské zbrojnice a přístavby věže na sušení hadic. Zakončení této akce spočívalo v zakoupení požárního auta. Důležitá je skutečnost, že přes
všechny uvedené investiční akce není obec zadlužena. Po celé volební období obec využívala možnost zaměstnávat
zaměstnance na veřejně prospěšné práce. Co se týče kulturní stránky v naší obci, po celé volební období se konala
celá řada kulturních a sportovních akcí od jara až do zimy.
Toto volební období lze hodnotit jako velmi náročné. Přesto ale následující období bude ještě složitější. Vzhledem
k tomu, že nechci tento článek využívat k propagaci, nebudu uvádět řešení. Chci pouze naznačit některé úkoly, které
bude vedení obce po volbách muset řešit. V letošním roce bylo zažádáno o dotaci na přístavbu lehárny v mateřské
škole v částce 2 600 000,-Kč. Zda-li obec obdrží dotaci, bude známo na konci října. Dále zastupitelstvo obce rozhodlo
o financování dalšího úseku výstavby kanalizace z vlastních zdrojů v částce 3 305 000,-Kč a 772 000,-Kč. Důvod této
výstavby je takový, aby nájemci neplatili vysoké stočné. Na výstavbu kanalizace pro zbývající část obce má obec také
vlastní zdroje, dostavba by měla být tedy bez úvěru.
Rád bych poděkoval všem občanům naší obce, kteří mi umožnili se na tak odpovědném místě podílet na proměně
naší obce. Vložili jste do mě svoji důvěru a mou snahou vždy bylo ji nezklamat. Snad se mi to dařilo i proto, že jsem
na to nebyl sám a mohl se opřít o lidi, kterým šlo o věc a pracovali spolu se mnou ve prospěch obce a občanů. Věřím,
že se na společném díle, které má nikdy nekončící povahu, budu moci podílet i nadále.
Vážení spoluobčané, ze zkušenosti vím, jak je nesmírně důležité, aby aktivita a iniciativa svobodného a odpovědného občana vždy měla převahu nad lhostejností a neodpovědností. Brzy budete mít příležitost u volebních uren
spolurozhodovat o dalším směru, kterým se bude naše obec ubírat v příštích letech. Nedejte prosím na šiřitele poražených nálad, kteří tvrdí, že jeden hlas nic nezmůže. Síla je ve spojení mnoha jednotlivých hlasů, které jsou ve své
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různosti spravedlivé v tom, že každý z nás, bez ohledu na postavení či majetek, máme právě a jen ten jediný hlas.
Záleží na nás, zda jej odpovědně využijeme, spojíme a posílíme s ostatními, či bez užitku zahodíme. Proto bych vás i
před těmito volbami rád vyzval, abyste nezůstali lhostejní ke správě věcí veřejných (a tedy i vašich), abyste své právo
plně využili a šli volit.
Přeji všem našim občanům, naší mládeži další rozvoj obce v nadcházejícím volebním období 2014-18.

oslava dne dětí
V sobotu 21. 6. 2014 jsme se v hojném počtu sešli na místním fotbalovém hřišti, aby jsme zde společně oslavili
,,DEN DĚTÍ“. Tento den si patřičně užili jak děti, tak i dospělí. Tuto akci zahájil svým vystoupením kouzelník a pak se
všichni mohli rozeběhnout po hřišti a vybrat si každý zábavu podle svého - a že bylo z čeho vybírat - pouťový kolotoč,
obří skluzavka, jízda na čtyřkolce, malování na obličej, jízda na vznášedle, policejní a hasičská technika. Nechyběli
samozřejmě ani soutěže pro děti. Kdo měl chuť, tak si toto odpoledne mohl osladit dokonce i cukrovou vatou. Když
se děti plné dojmů a zážitků uložily do postýlek, přišla na řadu večerní zábava pro dospělé, kde jim k tanci a poslechu
hrálo Duo Guiseppe.
Celá akce se opravdu vydařila, proto touto cestou děkujeme sponzorům, pořadatelům a všem, kteří s touto akcí
pomohli.

o pohár starosty obce borotice
Dne 26.7.2014 se na místním hřišti uskutečnil turnaj „O pohár starosty obce Borotice“ v kopané ve složení
mužstev Borotic, Čejkovic a Kašence. Na prvním místě se umístnilo mužstvo Čejkovic, na druhém mužstvo Borotic
a na třetím místě se umístnilo mužstvo Kašence. Za příznivého počasí se tento turnaj vydařil a večer byl ukončen
taneční zábavou, kde k poslechu a tanci hrál Jan Hlaďo.
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kanalizace

V měsíci září se započalo s další etapou výstavby kanalizace.
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Borotice
cestujeMe

Centrum volného času MOZAIKA
Každoročně pořádáme výlety a cyklovýlety, na které zveme všechny borotické i mimoborotické. V předešlých
letech to byl výlet do brněnského divadla na představení Prodaná nevěsta, do Tullnu v Rakousku na největší zahradnickou přehlídku, cyklovýlet na Farmu Klíč s výkladem pana Klíče a prohlídkou, na výstaviště Flora Olomouc s možností nakoupit si a dovybavit své zahrádky, cyklovýlet na hájovnu při zakončení kroužků s táborákem, cyklovýlet do
vojenského bunkru Šatov a cyklovýlet na vyhlídku Šobes. V letošním srpnu jsme zavítali do ZOO Lešná a Zámek
Lešná a koncem září to bude ještě na výlet do Břeclavi a na Pálavu. Jestli jsem na něco zapoměla, tak se nedivte, ale
za 4 roky toho máme za sebou opravdu spoustu.
Chci touto cestou poděkovat všem co se na organizaci výletů podíleli a podílejí. A všem co s námi rádi cestují,
popřát spoustu příjemných zážitků.

jak jsMe začali ve školníM roce 2014-2015?
Romana Lesová MŠ Borotice

Dalo by se říci „jako obvykle“. Ale co je obvyklého nebo stejného v mateřské škole, kdy každý den je jiný, děti pokaždé zajímá něco jiného, něco nového se jim v rámci výuky nabízí. V naší školce letos odešlo do základních škol celkem
11 dětí a 1 chlapeček přešel do jiné školky, takže více, jak polovinu celé naší třídy jsme doplňovali nově příchozími
dětmi a podařilo se, takže v letošním školním roce máme opět plno. Zatím se zde ozývá sem tam trochu pláče, ale s
přibývajícími dny se to lepší. A jelikož to ještě není tak dávno, co jsme ukončili předešlý školní rok, mám tu několik
vzpomínek na výlety a návštěvy u nás v MŠ.
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zoo lešná

Centrum volného času MOZAIKA
,,Opravdu krásný výlet“, ,,Kdy se pojede zase“, ,,Jedeme znovu“, tak takovéhle komentáře jsem slyšela po skončení výletu. Při placení na OÚ i z úst pana starosty Zdeňka Boboka zaznělo, že by jel znovu a to pro nás všechny jel
jako řidič, bez nároku na odměnu a odpočinek. Autobus byl plný dětí rodičů a seniorů, jelo nás celkem 55. Od rána
nás provázelo štěstí: všichni přišli včas, cesta ubíhala krásně, zastávka stačila jedna, po dvou hodinách jsme dorazili do
ZOO, chytli jsme poloprázdné neplacené parkoviště a hlavně i přes nepříznivou předpověď počasí nepršelo.
Vydali jsme se k ZOO a domluvená hodina odjezdu domů byla 16 hod. ZOO je opravdu krásná, v létě jsou tu
komentovaná krmení zvířat např. tučňáků, lachtanů, surikat anebo výcvik slonů. Spoustu atrakcí pro děti některé
zdarma některé placené např. lanáček- lanové centrum, jízda na ponících. Když už nechcete chodit, můžete se vydat
vláčkem. Děti mohou plnit i úkoly u stolečků, kde se poznávají lebky zvířat nebo kožešiny apod. za které potom dostá-
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vají odměnu. Určitě je dobré tam jet vícekrát anebo na celý den, pokud si chce člověk projít a prohlédnout vše i např.
zámek. V zámku jsou prohlídky, navíc funguje zámecká galerie, ve které byla výstava panenek a medvídků. Vstup
do zámku a zámecké galerie se platí zvlášť. Po projití ZOO a po nákupu různých plyšáků, přívěsků, mincí apod., které
nám ZOO budou připomínat jsme se vydali domů. A cesta byla veselá, z pětky vzadu byla rázem osmička, a protože
děti chtěli sedět pohromadě tak bylo obtížné sednout si i před ,,osmičku“, všichni nakoupení plyšáci si vzadu v rukou
dětí hráli. Nakonec jsme je museli v bujarém veselí brzdit. Zpátky jsme se trochu zdrželi objížděním a zastavováním,
při kterém ale děti viděly helikoptéru a kaskadérské kousky na motorce. Škoda, že jsme tam nemohli zastavit. A domů
jsme dorazili v půl sedmé.
Výlet jsme plánovali začátkem roku, datum se plánoval v červnu s ohledem na objednávku autobusu u Břežanské dopravní společnosti, a tak je opravdu těžké odhadnout počasí, letos obzvlášť. Na výletu spolupracoval Obecní
úřad a CVČ MOZAIKA. Finanční příspěvek byl z Obecního úřadu a z CVČ MOZAIKA.

pozvánka
Zveme všechny malé i velké na zahájení kroužků cvč Mozaika borotice, které proběhne první
týden v říjnu. Více informací naleznete na Info tabuli OÚ a na webových stránkách
centrum-mozaika.webnode.cz

významné životní jubileum oslavili občané
květen

červen

Horký František

65 let

červenec
Široká Vilemína
Kejíková Jana
Široký Ladislav
Frlausová Anna
Binder Josef
Baláž Emil

65 let
66 let
66 let
67 let
68 let
86 let

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

71 let
74 let
76 let
76 let
81 let
89 let

srpen
Kazdera Adolf
Chalupa Josef
Vyhnánková Ludmila
Wunsche Miroslav
Opletal František

65 let
66 let
66 let
67 let
71 let

Jubilantům přejeme ještě mnoho spokojených a šťastných let.
radost do obce vnesli
Od začátku letošního roku se narodili:
Bartóková Laura, Michalovič Pavel, Antošíková Anna
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BŘEŽANY
z jednání obecního zastupitelstva v břežanech
Mgr. Josef Rebenda, starosta obce

Zastupitelstvo obce Břežany se sešlo na zasedání dne 15. května, 3. července a 14. srpna 2014. Před volbami plánujeme ještě jedno zasedání zastupitelstva obce s hodnocením přecházejícího 4letého období. Rád bych stručně shrnul
to, co se nám podařilo. Za nejdůležitější věc považuji změnu rozpočtového určení daní, kdy obce dostaly do rozpočtu
více peněz z daní. Naše obec toto plně podporovala a společně se starostou z Božic jsme se zúčastnili demonstrace
v Praze na podporu tohoto návrhu. Další velkou akcí, která se podařila, byla oprava chodníků v loňském roce v naší
obci. Během měsíce října bude postavena lávka pro pěší a chodníky budou propojeny. Dále byla ještě opravena část
komunikace, další chodníky, vyměnili jsme světla veřejného osvětlení za nové, úspornější, z dotací jsme zakoupili zametač a vybavení na kompostování včetně Avie a kontejnerů. Dále také úspěšně splácíme své úvěry, které jsme měli na
kanalizaci a místní komunikaci. Toto všechno je samozřejmě důležité, ale je potřeba vidět také další skutečnosti, které
ovlivňují život našich občanů a šetří jim jejich peníze. Je to
především vodné a stočné, které díky tomu, že si vodovod
a kanalizaci provozujeme sami, je nižší než v obcích, kde to
provozuje VAS. Dále kontejner na objemný odpad, který je
k dispozici bezplatně našim občanům. Možnost bezplatného uložení sutě a hlíny na dočasné skládce, která byla odvezena do Pravic.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům obecního
zastupitelstva za jejich práci v uplynulých 4 letech a jejich
podporu v mé nelehké práci starosty obce.

předvolební zaMyšlení
Mgr. Josef Rebenda

Chtěl jsem něco napsat k blížícím se komunálním volbám. Současné zastupitelstvo a starosta většinou hodnotí
předcházející 4 roky, co se vybudovalo, co se podařilo atd. Ti co kandidují proti současnému vedení, zase všechno
kritizují, co bylo špatně, co se mělo dělat jinak apod. Přečetl jsem si na internetu článek pana Jiřího Špiříka a myslím,
že přímo vystihuje současnou situaci před volbami. Tak Vám větší část přepíšu, protože bych to lépe nenapsal.
„Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takou
Bůh naměří Vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ. Anebo jak to, že říkáš
svému bratru: „Dovol, ať vyjmu třísku z oka, - a hle, trám ve tvém vlastním oku! Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka
trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra. (Evangelium podle Matouše 7, 1-5)
Je pro nás naprosto přirozené, že morálně hodnotíme jednání lidí. Jako jsme uvykli ve svědomí soudit své vlastní činy,
tak to děláme i s lidmi okolo nás. Při tomto hodnocení však máme divný „dvojí metr“. Pokud hodnotíme sebe, jsme shovívavý a často zalíbení v tom, co jsme udělali. Špatné věci u sebe pozorujeme jen zřídka. Zcela opačný metr však nastavíme
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pro druhé, jejich dobrých věcí si téměř nevšimneme, zato věci, které udělali jinak, nebo jejich prohřešky, se nám jeví hrůzostrašné. Co více, cítíme se povoláni nejen hodnotit, ale dokonce máme množství nápadů, proč to bylo špatně a jak to
napravit. Ale pokud jde o nás, jak jednat lépe, většinou nejen chybí nápady, ale dobrá předsevzetí končí v zapomnění.
Tento dvojí metr vystihuje Ježíšovo podobenství o třísce a trámu v oku. Cítíme-li se povoláni poučovat a napravovat
druhého, nejdříve si uvědomme, že daleko více činů pokání a nápravy musíme udělat ve svém vlastním životě.
Ještě je psáno v Novém zákoně: „Po ovoci poznáte je“. Takže až budeme vybírat a volit kandidáty do obecního zastupitelstva, posuzujme je podle jejich činů, co udělali dobrého pro obec, pro občany a ne podle toho, co slibují a říkají.
Přeji proto všem občanům našich obcí, aby vybrali dobře své zastupitele.

břežanské hody 2014 - poděkování
Josef Rebenda, starosta obce

Letošní Břežanské krojované hody ve dnech 23. a 24. srpna pořádala TJ Břežany společně s krojovanou chasou.
Chtěl bych tímto všem organizátorům poděkovat za příjemné chvíle.

letní tábor na želetavce ve zblovicích
Břežanská Střelka, Josef Rebenda

Letos se opět uskutečnil letní tábor pro děti z naší obce a okolních obcí, tentokrát od 5. července do 19. července
na Želetavce, nedaleko od Bítova. Letos nám výstavby tábora šla lépe od ruky, protože po loňské premiéře vlastního
tábora už jsme věděli, jak na to. Počasí nám přálo a věřím, že se nám všem tábor líbil a budeme mít všichni zase na
co vzpomínat. Tábora se zúčastnilo 30 dětí a 7 dospělých vedoucích, kteří zajišťovali chod tábora, jednak program a
pak samozřejmě kuchyni a další činnosti. Všichni vedoucí zde byli ve svém volném čase a pracovali zadarmo, proto
mohla být cena za pobyt 1 700,00 Kč. V letošním roce jsme měli navíc novou prostornou jídelnu. Celý tábor opět
provázela hra, tentokrát jsme byli „Piráti v Karibiku“. Vyrazily jsme také na výlety na hrad Bítov a lodí po Vranovské
přehradě. Kromě výletů a her tu však byly pro táborníky i
určité povinnosti, noční hlídky, pomoc v kuchyni, příprava táborových ohňů a další nutné práce pro dobrý chod
tábora. Po skončení tábora po nás zbyla jen čistá louka
s vyšlapanou trávou a stožárem. Chtěl bych proto poděkovat všem dospělým – paní Kuncové, Juřeníkové, Podané,
Vlčkové, Rebendové a panu Podanému a Matouškovi, kteří
zajišťovali běh tábora i jeho program. Velký dík patří také
rodičům a příznivcům tábora, kteří nám pomohli s dovozem a odvozem věcí a se stavěním a bouráním tábora. A
samozřejmě také obci Zblovice a jejímu panu starostovi, že
nám umožňují zde tábořit.
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kulturní a společenské akce v břežanech
28. 11. 2014 – Slavnostní rozsvícení vánočního stromku
4. 12. 2014 – Mikulášský turnaj ve stolním tenise – pořádá Zámek Břežany
21. 12. 2014 – Adventní koncert Znojemského komorního orchestru na Zámku Břežany

jazyková soutěž
Mgr. Ivan Bohátka

Ve středu 14. května 2014 se ve Znojmě na Základní škole Pražská, Znojmo konal 3. ročník jazykové soutěže na
téma: Pojďte s námi strávit volný den (zájmy, záliby, koníčky). Soutěž probíhala v anglickém a německém jazyce.
Úkolem soutěžních dvojic bylo předvést svoji prezentaci na dané téma, okomentovat ji v daném jazyce a na závěr
reagovat na dotazy členů hodnotící komise. Soutěžního klání se zúčastnilo deset základních škol za anglický jazyk a
pět základních škol za německý jazyk.
S přípravami prezentací naši žáci započali přibližně s měsíčním předstihem. V prezentaci Saši Rističové a Marcela Plcha jste mohli obdivovat obrázky všech hudebních nástrojů, na které Saša hraje i ukázky netradičního sportu
parcour, kterému se věnuje zase Marcel. Ze společných zálib byste mohli slyšet o zájmu o astronomii, o jízdě na kole,
a samozřejmě o studiu angličtiny.
Němčináře reprezentovali Adam Novotný a Martin Surovec, kteří na to, že se učí Nj teprve druhým a třetím rokem docela slušně o svých koníčcích poreferovali. I přesto, že jsme se na soutěž poctivě připravili, tak nás zaskočily
prezentace soupeřů, kteří s sebou přinesli konkrétní předměty (např. kytaru či taneční oděv), o čemž jsme se ze zadání parametrů soutěže nedozvěděli. I přesto nás výjezd do prostředí velké městské školy náležitě obohatil o mnoho
zkušeností a hlavně inspiraci pro příští ročník Pro Sašu byli největší borci tanečníci samby a žák ZŠ Pražská, který
zahrál její oblíbenou skladbu od Metaliky. Martin Surovec zase hluboce smekl před vrstevníky s plynulým jazykovým
projevem a perfektní výslovností.
Naši žáci strávili přípravami docela dost času a pokusili se zviditelnit i naši malinkou leč milou rodinnou školu, za
což jim patří velké poděkování a uznání všech, kteří si na to netroufli.

školní výlet do punkevní jeskyně a na Macochu
Milan V. Trlica, 5. třída

Ve středu 11.6.2014 se žáci 5., 6. a 7. ročníku ZŠ Břežany zúčastnili školního výletu na propast Macochu a do Punkevní jeskyně, který pořádala ZŠ Břežany.
Sraz se konal v 7:30 u sportovní haly v Břežanech, kde na nás čekal autobus Znojemských Orlů. Po hodině cesty
jsme dorazili do Skalního mlýna, kde jsme měli chvilku na nákup suvenýrů. V 10. hodin jsme vyjeli vláčkem k Punkevní jeskyni. Cesta trvala asi 10 minut.
V 10:20 jsme vešli do jeskyně, kde byla zima, jen 8 stupňů a já jsem byl v krátkém rukávu a šortkách. Po celou cestu
na nás kapala voda a na zemi byly louže. Nejvíc mě zaujaly dva krápníky, které rostly proti sobě. Oddělovalo je jen asi 7
cm. Trvalo by 750 let, aby
k sobě dorostly. Nikdy ale
nedorostou, protože tam
už nekape voda, a proto
se jim přezdívá Romeo a
Julie nebo věční milenci.
Na konci pěší prohlídky
jsme nasedli do loděk a
zbytek jeskyně projeli po
vodě. Po cestě jsme viděli
Peklo a na krátké zastávce
i Masarykovu jeskyni. Na
konci jsme z loďky viděli i
dva pstruhy, kteří se jmenovali Pepík a Lojza.
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Z jeskyně jsme šli na lanovku k propasti Macocha. Vyjeli jsme nahoru a zatím co ostatní šli na prohlídku, já, David
a Pavel jsme se ztratili, protože jsme viděli jinou školu a mysleli jsme si, že to jsou naši, a tak jsme šli k nim. Ihned nás
ale paní učitelky našly a šli jsme na oběd, který mi moc nechutnal. Byla svíčková s knedlíkem.
Když ostatní měli rozchod, my tři jsme museli za trest sedět s našimi učitelkami u stolu. Zpátky jsme místo vláčku
šli pěšky a bolely nás nohy. Ve Skalním mlýně jsme opět nasedli do autobusu a vyrazili domů. Celý výlet se mi moc
líbil.

díky recyklohraní ušetřila naše základní škola břežany životníMu
prostředí řadu surovin
Mgr.Jana Buchtová

tento školní rok odevzdali naši žáci k recyklaci 163 kg drobného elektra
Program Recyklohraní nejenže vzdělává a motivuje naše žáky v oblasti ekologie, ale přináší také možnost přímo
přispět k ochraně životního prostředí. Žáci i škola samotná v rámci projektu odevzdávají k recyklaci vysloužilé elektrospotřebiče. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky
recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Naše škola získala certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových
monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených
spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou
prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla
pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
„z certifikátu environmentálního vyúčtování společnosti asekol vyplývá, že naši žáci ve školním roce
vytřídili 163 kg drobných spotřebičů. tím jsme uspořili 3,95 MWh elektřiny, 280,82 litrů ropy, 15,09m3 vody a
0,07 tun primárních surovin. navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 0,73 tun co2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 3,13 tun“.
Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a
jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto
si všichni, kteří zodpovědně třídí, a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík !

klienti záMku břežany si začátek léta bez duhového dne neuMějí ani představit
Simona Vršková, Zámek Břežany
Letos se brána Zámku otevřela veřejnosti 29. června. Rodinní příslušníci, známí i lidé z různých koutů kraje začali
přijíždět již v dopoledních hodinách, aby zde opět po roce strávili příjemný den s našimi klienty a podívali se, co že
se za těmi „dveřmi “ skrývá. Jako vždy byly po celý den zpřístupněny všechny prostory zámku. Bylo možné nahlédnout téměř kamkoliv, od rukodělných dílen, psychorelaxační místnosti a wellness, přes domácnosti a pokoje klientů,
po farmu se zvířátky, venkovní bazén a přilehlé okolí zámku. Oficiální zahájení začalo krátce po obědě a celou akci
uvedl moderátor a klaun v jedné osobě – pan Jonáš. Naše pozvání přijali také radní Jihomoravské kraje Bohumila
Beranová a Jiří Němec.
Vystoupení klientů s názvem „Kavárna splněných přání“ nám ukázal, co dokáže kouzelný jukebox. Poslechli jsme
si největší hity minulých let v podání zámeckého sboru a obdivovali krásné kostýmy i herecký um všech účinkujících. V bohatém kulturním programu si každý našel to svoje. K tanci a poslechu hrálo Duo Šuriband, zájemci se
mohli svézt na koních, malovat v hospodářství se zvířátky, nebo si vyzkoušet různé techniky tvoření- malbu horkým
voskem, pletení srdíček a tvorbu přání linorytem. Velký úspěch sklidil také každoročně hojně navštěvovaný jarmark.
Kromě svých sluchových a zrakových vjemů si každý z návštěvníků mohl poškádlit i svoje chuťové pohárky. V zámeckém sklepení probíhala degustace vín od výrobců z širokého okolí, kteří své vzorky poskytli zdarma a dobovou
atmosféru dokreslovala pěvkyně, doprovázející se hrou na harfu. Velký dík patří všem, kteří se podíleli na hladkém
průběhu letošního Duhového dne, ať už sponzorům, účinkujícím či prodejcům občerstvení. Zároveň děkujeme všem
zúčastněným a těšíme se další rok na viděnou!
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dopravní soutěž v zš břežany
Filip Cihlář, 5.třída

V pátek 13.6.2014 byl dopravní den. Měli jsme si vzít kola s helmou a jiné potřeby. Paní učitelky to vymyslely tak, že
rozdělily třídy na mladší a starší. Mladší byly třídy první, druhá a třetí a starší byly třídy čtvrtá a pátá.
Výherci mladší kategorie:
Tomáš Berkovec, 1. místo
Michal Keberle, 2. místo
Kamila Kročilová, 3. Místo
Výherci starší kategorie: Vanessa Fuchsová, 1. Místo
Zdeněk Fučík, 2. Místo
Martin Dokoupil, 3. Místo
Samozřejmě že dostali všichni nějaké odměny, hlavně ti, kdo vyhráli první, druhé a třetí místo obou dvou kategorií. Museli jsme vyplnit 3 úkoly, když jsme jeli. Panu policistovi Razákovi jsme museli říct všechny značky, které
jsme po cestě viděli. U paní učitelky Dovrtělové jsme museli projet všemi kužely, aniž by nějaký spadl, jinak bychom
měli trestné body. Za trestné body se totiž přičítal čas, protože jsme jeli na ten čas. Měřila nám ho paní učitelka
Martínková, která nás všechny postupně pouštěla na trať. U paní učitelky Tregerové jsme měli projet po kuželové
lávce a to bylo lehké. Dopravní den slavnostně zahájila i slavnostně ukončila paní vychovatelka Vránová a vše fotila
paní učitelka Čermáková.
Tento den byl fakt super.

zpráva o projektu v zš břežany
Mgr. Jitka Čermáková

Třicátého prvního srpna 2013 skončil v naší škole projekt dotovaný EU:
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím výuky, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.183
Uplynul další rok a projekt v naší škole stále pokračuje.
Učitelé ve svých hodinách využívají výukové materiály, které během dvou let vytvořili, a jejich použití zaznamenávají do třídních knih. Prezentace jsou používány téměř ve všech předmětech, a to jak na první stupni, tak také na
druhém stupni ZŠ. Namátkovou kontrolu provádí ředitelka školy při hospitacích.
K již vytvořeným prezentacím do českého jazyka a literatury, angličtiny, dějepisu, fyziky, zeměpisu, němčiny, vý-
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tvarné výchovy, přírodovědy a přírodopisu, do prvouky, vlastivědy a hudební výchovy přidávají učitelé další. V běžných hodinách jsou taktéž používány pracovní listy pro výuku čtenářské gramotnosti v přírodovědných předmětech
a pro zdokonalení čtení s porozuměním.
Díky prezentacím a pracovním listům je výuka pro žáky názornější, atraktivnější a 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 nám 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.
Děkuji všem učitelům za odvedenou práci a přeji jim mnoho sil a nadšení do další práce.

den sociálních služeb ve znojMě
Eva Vašinová

Na začátku září se na Horním náměstí ve Znojmě konal Den sociálních služeb. Zámek Břežany je zde již tradičním účastníkem. Svým stánkem s výrobky ze Zámeckých dílen, ukázkou hiporehabilitace, Tvořivou dílnou a hudebním a pěveckým vystoupením nadchl nejednoho diváka. Velká část účastníků této akce se zastavila také u břežanského stánku, zajímala se o průběh služby jak v Domově pro osoby se zdravotním postižením, v Denním stacionáři, tak
v Chráněném bydlení v Šanově. Celý den byl zakončen koncertem vynikající zpěvačky Kamily Nývltové.

netradiční akce didgeridoo v jeskyni
Eva Vašinová

Na pozvání našich přátel jsme se dne 5.9.2014 zúčastnili akce s názvem „Didgeridoo v jeskyni 2014“. Jeskyně Výpustek, sousedící s městem Křtiny je jeskyní bezbariérovou a přímo v ní se měl konat koncert na netradiční hudební
nástroje. Pořadatel akce v rámci koncertu umožňuje neziskovým organizacím a různým jiným prodejcům prezentovat své výrobky, takže zde byla spousta stánků např. s ručně vyráběnými výrobky, s hudebními nástroji, probíhaly
zde různé workshopy, žonglérská vystoupení, mohli jsme ochutnat lidovou i orientální kuchyni.
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Po zahájení akce jsme využili možnost účastnit se koncertů na netradiční hudební nástroje přímo v jeskyni. Velké nadšení vzbudila tato netradiční kombinace hudebních nástrojů
– např. didgeridoo, djembe, perkuse, darbuka, balafon, steel
drum,… Tato dynamická verze hudby plná života nás inspirovala a povzbudila natolik, že se s velkým nadšením budeme
účastnit i příštích ročníků a tuto akci můžeme jen doporučit.

ČEJKOVICE
slovo starosty
Milan Sedlačík

Vážení spoluobčané,
čtyřletý volební cyklus je u konce. Ve dnech 1O. a 11. října, se obyvatelé v celé republice budou rozhodovat, kterým kandidátům dají svůj hlas do zastupitelstva ve své obci na další čtyři roky. Nad očekávání mnohých, že zákonodárci upraví volební zákon, se bude volit stejným způsobem jako v listopadu r. 1990. Tenkrát se uskutečnily první
polistopadové volby. Já sám jsem zastáncem přímé volby starostů v obcích a změnu jsem očekával už na tyto komunální volby. Nezdařilo se a tak budu opět kandidovat na společné kandidátce. K mému překvapení dle informace
správního úřadu, je v naší obci zaregistrována pouze jedna kandidátní listina. I přes ujišťování některých občanů,
kteří pravděpodobně nejsou spokojeni s prací stávajícího zastupitelstva, že tentokrát si voliči budou moci vybrat
z velkého množství kandidátů, bude na výběr sedm zastupitelů. Čas letí jako bláznivý a snad příště se o společné věci
veřejné začne zajímat další generace, která jednou bude muset převzít odpovědnost za uchování samostatnosti a prosperity naší obce. Ale jistě nemusíme mít obavy. Vždyť ,,Ti mladí“ dokázali například v letošním roce, že se dovedou
domluvit na společenských akcích, vymýšlet stále nové věci, jako například bohatější program hodové družiny nebo
obnovit již téměř zapomenutou „Neckyjádu“. Za to jim patří pochvala a dík za zájem o společenský život v obci. Jak
již jsem zmínil, volební období je u konce. Za tyto uplynulé čtyři roky se mnohý záměr z programu zastupitelstva
zdařil, některý ne tak jak bych si to představoval. Některé úkoly bude muset realizovat zastupitelstvo v následujícím
volebním období. Důležité je, že obecní rozpočty se v minulém období podařilo udržet v dobré kondici, a to je dobrý start do budoucnosti. Nezbývá než popřát Vám občanům dobrou volbu při komunálních a senátních volbách a
příjemný, slunečný podzim.

ČEJKOVICKÁ ,,KARASIÁDA“ 2014
Milan Sedlačík

Jako každým rokem se v Čejkovicích uskutečnilo počátkem května rybářské klání na místním rybníce. Soutěže
o atraktivní ceny se v tomto ročníku utkalo prozatím nejvíce rybářů v historii závodů. Tentokrát ale pořadatelé
pravidla upravili a v kategorii soutěže o délku ulovených kusů se za plevelnou rybu připočítal pouze jeden bod. I
tak bylo dosaženo úctyhodných výsledků. Na třetím místě v této soutěži se umístil Jiří Kalianko z Břežan s počtem
246 bodů. Na druhém Martin Miloš z Hrušovan s počtem 299 bodů. Vítězem v této soutěži s počtem 308 bodů
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Čejkovice
se stal David Mlčúch z Čejkovic. Všichni si odnesli rybářské potřeby. Tradiční cenu starosty obce za největší
ulovenou rybu si odnesl Martin Miloš z Hrušovan za
kapra v délce 59 cm. Hlavní cenu soutěže získal Alfréd
Pavelka ze Znojma. Ulovil karase a okouna v celkové
délce 75 cm. Úspěšnost celé akce podpořili svým spon-

zorstvím Rybářský klub Čejkovice,
Firmy- Brněnské Izolace a CEK stav.
s.r.o., Obec Čejkovice a živnostník
Rostislav Kňazovčík. Za tuto účast
jim a dobrovolníkům kteří se postarali o občerstvení patří poděkování
s pozdravem ,,Petrův zdar“ a rybáři
myslete na účast v roce 2015. Těšíme
se na Vás !

dětský den v čejkovicích
Poslední červnové sobotní odpoledne patřilo v Čejkovicích dětem. Dětský den započal soutěží ve střelbě na dvoře
obecního úřadu. Fyzickou kondici si děti mohly prověřit v přespolním běhu plném sportovních úkolů, který pro ně
připravili především akční tatínkové. Po zdárném splnění všech úkolů si mohli malí sportovci vylosovat pět krásných dárečků. A protože úspěšní byli všichni, nikdo neodešel s prázdnou. Později se jim věnovala klaunka Jíťa, která
s dětmi zpívala, tančila, vyráběla obr-bubliny, tvarovala balónky a nechybělo ani malé soutěžení v různých disciplínách. Pro drobotinu nesměl chybět nafukovací hrad a pro všechny děti možnost malování na obličej. Celé odpoledne
provázely děti pohádkové postavy, ve které se proměnily maminky. Potkat jste mohli mimo jiné vodníka, Sněhurku,
Makovou panenku i ohnivého čertíka. Všichni přítomní si užili vystoupení „B-G gangu“ pod vedením paní učitelky
Zajícové ze základní školy Božice, který předvedl své „zumbařské“ umění. Ani mezi těmito tanečnicemi nechyběla
šikovná děvčata z Čejkovic. O bohaté občerstvení se postaral pan starosta spolu s členy čejkovského „Úzkého spolku“.
Poděkování za pěkné odpoledne patří všem ochotným rodičům a dospělým, kteří nelitovali svého času a zapojili se
do organizace dětského dne. Pod záštitou obce se na zábavném odpoledni pro naše děti sponzorsky podíleli: Honební společenstvo Čejkovice – Břežany, CEKstav s.r.o., „Úzký spolek přátel dobrého jídla a pití“, pan Rostislav Kňazovčík, paní Jitka Zifčáková, Katka a Martin Švecovi, Alča a Petr Soukupovi. I jim patří velké poděkování.
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Čejkovice
čarodějnický slet
Helena Šotkovská

30. dubna se už podruhé na zahradě obecního úřadu rozhořel oheň,
který v tento den nesmí nikde chybět.
K němu se slétly jak čejkovské čarodějnice, tak i malí čarodějové. Po
společném poklábosení, tanci a večeři v podobě opečených špekáčků, se
s příchodem tmy celá družina vydala
do ulic. Po společném pochodu si při
loučení slíbili, že příští rok opět provětrají svá košťátka a s příchodem filipojakubské noci se sejdou zase.

1. letní noc a Motosraz v čejkovicích
Koncem června se pod taktovkou „Úzkého spolku“ uskutečnila v Čejkovicích 1.
letní noc a během ní i první oficiální motosraz. Společné setkání nejen přátel jedné
stopy doprovázel až do pozdních nočních
hodin bohatý hudební program v podání kapel „Codex“, „FanDaniel Tribute“ a
„Gong“. Ačkoli se tohoto prvního ročníku
zúčastnilo „pouze“ něco přes 20 silných
strojů, jednalo se hlavně díky perfektní organizaci o velmi zdařilou akci, která opět
přispěla ke zviditelnění našich Čejkovic.

1.FC ČEJKOVICE
David Hanuš

Kohouti letos zahájili již 15. sezonu ve IV.C , i když tomu tak nemuselo být , kdyby kohouti hráli o kapku potu
lépe. Letos se u klubu moc nezměnilo a cíle jsou stále vysoké , obsadit na konci sezony co nejvyšší příčku v tabulce.
Nebudeme ale předbíhat a koukneme se zpátky co všechno se událo.
Jako první, co bych chtěl zmínit je , že čejkovický stadion na zápas mezi 1.Fc a Jaroslavice „B“ navštívilo přes 400
platících diváků, což znamená historickou návštěvnost, která se ve 4. třídě jen tak nevidí. Ani v letní přestávce se na
hřišti nezahálelo, posunula se VIP tribuna, která zamezovala výhledu návštěvníků u výčepu , vyměnilo se zavlažovací
čerpadlo , které by mělo ještě více zdokonalit herní plochu. Kohouti odehráli několik fotbalových turnajů, aby zjistili
na čem zapracovat a dopilovat do začátku nové sezony , na turnaji v Žítkové obsadili 4. místo , kde konkurence byla
nad síly místních borců. Na domácím turnaji už se dařilo o poznání lépe a obsadilo se celkově 2. místo , když ve finále
domácí podlehli týmu z Oleksovic . Poslední přípravný turnaj proběhl v obci Borotice , kde fotbalisté nezaváhali a
obsadili 1.místo .
Do nové sezony vstoupili fotbalisté správnou nohou a z prvních zápasů si odnesli prozatím vždy plný počet bodů s
úctyhodnou bilancí , 22 vstřelených gólů a jen 3 obdržené branky . Nechme se tedy překvapit , jak se místním borcům
povede ve zbytku sezony a zda překonají doposud nejlepší umístění.

rozpis fotbalových zápasů
Miroslav C – Čejkovice
Čejkovice – Dyjákovice
Šanov – Čejkovice
Čejkovice – Dyje

NE 28.9.14 zač. 13.30
NE 5.10.14 zač. 15.30
SO 11.10.14 zač. 15.00
NE 19.10.14 zač. 15.00

Volný los – Čejkovice
Čejkovice – Slup
Břežany B – Čejkovice
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NE 26.10. 14 zač. 14.30
NE 2.11. 14 zač. 14.00
SO 8.11.14 zač. 14.00

Čejkovice ◆ Mackovice
poděkování

prezident 1. FC Čejkovice Karel Michalčík
Jménem fotbalového klubu děkuji hodové krojované mládeži za výbornou reprezentaci a organizaci hodů. Dále
bych chtěl vyslovit dík všem těm, co se podíleli na přípravě a samotném průběhu hodových dnů.

neckyáda v čejkovicích
„ti mladí“

Dne 23.8. 2014 se konala tradiční Neckyáda v Čejkovicích. I když nás rosnička s počasím příliš nepotěšila a nepropůjčila nám pár paprsků sluníčka, potěšila nás účast závodníků. Soutěž probíhala v několika disciplínách, a to
v ručkování na laně přes koupaliště, plavba plavidel přes koupaliště a lovení pokladu. Dále se samozřejmě hodnotila
estetická stránka plavidel a také jejich výdrž. Celé odpoledne byla velmi přátelská atmosféra. My, „Ti mladí“, bychom
tímto chtěli poděkovat všem, kdo se na této akci podíleli a zúčastnili. Zvláštní poděkování patří paní Sedlačíkové,
protože lepšího moderátora v dnešní době jen tak neseženete.

MACKOVICE
setkání seniorů
Dámský spolek Mackovice

... k lidskému štěstí a k úsměvné pohodě patří prostřený stůl, víno a přátelé ...
Letošní setkání seniorů se konalo poslední srpnovou sobotu a protože počasí bylo velmi nevlídné, uskutečnilo se
setkání v místním sále. Příchozí seniory jsme uvítali malou štamprličkou na zdraví a drobným sladkým dárečkem.
Připraveno bylo bohaté pohoštění a nechybělo ani dobré pití.
Místní děti z malé krojované chasy předvedly svoje taneční vystoupení, které sklidilo zasloužený potlesk. Děvčata
Pája, Monďa a Barča překvapila všechny přítomné svým temperamentním tanečním kouskem s nádechem country.
K příjemnému poslechu, ale i k tanci, a že se opravdu tancovalo a zpívalo, hráli manželé Ivana a Jarek Šuráňovi z
Břežan. A nutno podotknout, že byli opravdu skvělí.
A co dodat na závěr? Snad jen to, že doufáme, že se sobotní odpoledne vydařilo a že se příští rok opět shledáme
na dalším setkání seniorů.

poděkování
Anežka Kašparová

Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří se podíleli na konání kulturní akce „Setkání seniorů“, která se uskutečnila
v sobotu 30.8.2014 v sále OÚ Mackovice. Setkání seniorů se mi velice líbilo a již nyní se těším na další pěkné akce
v naší obci.

bledé tváře a indiáni v Mackovicích
Dámský spolek Mackovice

Sedmý den v měsíci růží patnáct hodin po půlnoci (7.6. v 15.00 hodin) na rozsáhlé prérii v Mackovicích vyrostla
indiánská teepee a všude se proháněla spousta malých i velkých indiánů a kovbojů. Slavný náčelník Vinnetou za
zvuku šamanských bubnů svedl boj s bílou tváří, aby zachránil indiánské dívky svého kmene. Poté, co spolu vykouřili dýmku míru, začala zábava a soutěže. Na děti čekala indiánská stezka, kde musely při plnění jednotlivých úkolů
prokázat svoji odvahu, přesnost, zručnost a spoustu dalších vlastností, bez kterých se pravý indián neobejde. Sami si
vyrobily indiánské čelenky a náramky, mohly se pomalovat válečnými barvami, střílely z luku i ze vzduchovky, rýžovaly zlato, dokázaly podojit krávu i zdolat divokého koně. Na závěr je čekalo pasování drsným šerifem a indiánským
náčelníkem na odvážné bojovníky.
Jsme rádi, že sobotní odpoledne přilákalo spoustu dětí i dospělých nejen z Mackovic, ale i z okolních vesnic. Bylo
to náročné odpoledne, ale pro pořadatele není nic krásnějšího, než rozzářené a rozesmáté dětské obličeje. A to se
snad podařilo.
Ještě zbývá poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli nám zorganizovat letošní dětský den v Mackovicích.
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Mackovice

MeMoriál 2014
Jiří Kubíček ml.

Dne 12.7.2014 uspořádal fotbalový oddíl TJ Kohouti Mackovice každoroční Memoriál Zdeňka Kroutilíka a
Zdeňka Andrýska. Tento fotbalový den byl u nás zahájen dopoledním turnajem mladších žáků. Vítězství si odvezli
mladí fotbalisté z Jiřic, druhé místo obsadili domácí fotbalisté a třetí byli fotbalisté z Troskotovic.
Turnaj mužů, dle pozvaných mužstev sliboval vyrovnané zápasy. První utkání Mackovice-Béďa team Přerov rozhodovali až pokutové kopy a při nich byli úspěšnější fotbalisté Béďa teamu a postoupili do finále. Ve druhém utkání
zvítězili Hrabětic nejtěsnější rozdílem 1:0 nad Božicemi. Přestávku po dvou zápasech zpestřilo utkání starých pánů
Mackovice-Přímětice. Domácí ,,starší“ kohouti díky výbornému výkonu brankáře Petra Pecna dokázali porazit Přímětice po nerozhodném výsledku (0:0) na penalty 3:1. Součástí utkání starých pánů bylo také poblahopřání našeho
oddílu letošním jubilantům.
Pánové Miroslav Zajíc st., Stanislav Hyblér a Jiří Kubíček st. oslavili v letošním roce 60 let. Pan František
Hrnčár krásných 75 let. (viz foto)
O 3. místo domácí Mackovice překvapili a díky skvělému, gólově naladěnému výkonu Mariána Vávry porazili Božice 5:2. Ve finálovém zápase došly fotbalistům
Béďa teamu notně síly a tak mohli fotbalisté Hrabětic
po výhře 7:2 oslavit celkové vítězství v turnaji. Nejlepší brankářem byl vyhlášen Jiří Kostýlek z Béďa teamu,
nejlepším hráčem Jaroslav Hrobár z Hrabětic. Fotbalový den byl poté zakončen taneční zábavou s formací
DANTESO. Příští rok se můžete dámy a pánové těšit na
jubilejní 20. ročník našeho turnaje.
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Mackovice
kohouti inforMují
Jiří Kubíček ml.

fotbalová sezona 2013/2014 je za námi, jak jsme si v ní vedli?

Mužstvo mužů se na jaře výsledkově i herně zvedlo, ale nakonec to líp jak na 11.místo nestačilo. Mladší žáci a
přípravka po počátečním spojení s mužstvem Božic skončili shodně na pěkném 5. místě. Vlivem nedostatku hráčů
a nezájmu některých jsme se rozhodli nepřihlásit mužstvo mužů do soutěžního ročníku 2014/2015. V soutěžním
ročníku 2014/2015 tedy máme společně s Božicemi mladší a starší žáky. Mladší žáci hrávají svá domácí utkání v Mackovicích, starší v Božicích. Organizačně se nám velmi vydařily obě prázdninové akce Memoriál i Krojované hody.
V měsíci prosinci ještě uspořádáme turnaj ve stolním tenisu. Mladší žáci se u nás představí třikrát na podzim a to
14.9. (Břežany), 27.9. (Litobratřice) a 19.10. (Hevlín). Nově za mladší žáky začali hrát Milan Hoff a Jiří Vávra.
Přijďte se v některém zápase podívat na fotbalové naděje naší kopané.

krojované hody 2014
Jiří Kubíček ml.

Krojované hody 41. v pořadí, se v naší obci uskutečnily 25.7. - 27. 7. 2014. Po nezbytných úpravách (nazdobení
areálu, postavení máje) se mohlo začít s hodovým veselím. Páteční zábava byla, co se týče návštěvnosti velkým zklamáním, přitom kapely CRAZY a zvláště FAN DANIEL revival předvedly dobré výkony.
Sobotní hlavní hodový den začal mší
v kostele, následovalo předání práva starostou obce a poté zavádění malé a velké
krojované chasy po vesnici. Odpolední
program obstaral koncert cimbálového
souboru DENÁR, vystoupení malé krojované chasy a vystoupení dětského souboru JARABÁČEK z Drnholce. Program
přítomné potěšil a jistě jim také chutnalo víno, které rozlévali sklepníci. Večerní
zábava se skupinou VÍKEND se vydařila.
Vydrželo hezké počasí, velcí i malí krojovaní dvakrát velmi precizně zvládli své
nástupy, kapela Víkend tradičně nezklamala a tak s jistotou můžeme říci, že 350
návštěvníků mohlo odcházet do svých
domovů spokojeno. Nedělní podvečer
zpříjemnilo
vystoupení
formace DANTESO. Kdo
chtěl tak přišel a pobavil se
až do nočních hodin.
Letošní krojované hody
jsou za námi, dle názoru
návštěvníků je můžeme
hodnotit jako vydařené.
Poděkování patří všem,
kteří se jakkoliv podíleli na
organizaci hodů.
Zvláště velké vyzdvihnutí malé a velké krojované chase za jejich zavádění.
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Pravice

PRAVICE
ze zasedání zastupitelstva
Jaroslav Vitouch, starosta obce

Usnesení ze zasedání ZO Pravice ze dne 30. 4. 2014
- ZO schvalují Rozpočet obce Pravice na rok 2014
- ZO schvalují prodej pozemku p. č. 3291 rozloha 2354 m2 panu Jaroslavu Zvonkovi, Pravice 185. Na stavbu bytového
domu. Cena pozemku 30 Kč za 1 m2.
- ZO schvalují pronájem pozemku p. č. 101-171 m2, p. č. 4369- 1762 m2 a p. č. 4818 - 68 m2 manželům Boženě a Jiřímu
- Zámečníkovi, Pravice 195. Nájem – 1800 Kč/1 ha.
- ZO schvalují Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitosti – budova č. 211 na pozemku p. č. 517.
- ZO schvalují složení konkurzní komise na místo ředitelky mateřské školy Pravice
- ZO schvalují Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
- ZO schvalují Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2014
Usnesení ze zasedání ZO Pravice ze dne 21. 5. 2014
- ZO byli seznámeni s výsledkem jednání hodnotící komise k Veřejné zakázce Splašková kanalizace Pravice. Vítězným uchazečem je firma Miloš Ryšavý stavební a obchodní firma s. r. o. Vémyslice.
Usnesení ze zasedání ZO Pravice ze dne 30. 6. 2014
- ZO schvalují přijetí dividend za akcie u České spořitelny
- ZO schvalují přijetí dividend Břežanské dopravní společnosti ve výši 85.000 Kč.
- ZO schvalují celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet 2013 včetně zprávy o výsledku hospodaření obce za rok
2013 bez výhrad.
- ZO schvalují účetní závěrku za rok 2013 sestavenou k 31. 12. 2013
- ZO přijetí dotace MMR na akci Dětské hřiště mateřské školy Pravice
- ZO schvalují Výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentace k výběrovému řízení na akci Dětské hřiště mateřské
školy Pravice
- ZO schvalují nejnižší nabídku na vnitřní vybavení Mateřské školy Pravice
- ZO souhlasí se zařazením bytového domu Pravice č. 211 do majetku obce.
- ZO schvalují 9 členů ZO na další volební období
- ZO schvalují Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení ve vlastnictví obce podle nového Občanského zákoníku
Usnesení ze zasedání ZO Pravice ze dne 22. 8. 2014
- ZO schvalují zhotovení smlouvy na zpracování Lesního hospodářského plánu pro LHC Obecní lesy Pravice na rok
2016-2025
- ZO schvalují Přílohu č.1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Pravice
- ZO schvalují uvolnění finanční částky ve výši 2,5 mil. Kč s finančních prostředků obce určených na zahájení stavebních prací na stavby kanalizace
- ZO schvalují Smlouvu o nájmu hrobového místa uzavřené podle § 25 zák.č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví
- ZO schvalují převod finanční částky 50.000 Kč na účet Mateřské školy Pravice příspěvková organizace určenou na
úhradu provozních nákladů

vítání občánků
Marie Sváčková

Vítaní občánků se v naší obci uskutečnilo v neděli dne 25.5.2014. Slavnostně bylo do života přivítáno 5 občánků
a to Lukáš Steklý, Emma Zamazalová, Elena Šinková, Marie Vitouchová, Tomáš Sapar.
Rodičům upřímně blahopřejeme a přejeme jim hodně radosti, štěstí a lásky se svými dětmi.
Děkujeme dětem za kulturní program.
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beseda s důchodci
Jaroslav Vitouch

Letošní beseda s důchodci se konala 7. června 2014
v kulturním domě. Přítomné přivítal starosta obce a předal slovo maminkám paní Boženě Zámečníkové a paní
Dagmar Bodisové, které s dětmi připravily moc pěkné
vystoupení pohádku o „ Červené karkulce“. Po pohoštění
začala volná zábava, která byla plná pohody a vzpomínání.
Těšíme se na další setkání.

den otevřených dveří Mateřské školy pravice
Jaroslav Vitouch

V sobotu 9. srpna 2014 jste měli možnost nakouknout do nové mateřské školky, která vznikla v prvním
patře bývalé školy na Obecním úřadě v Pravicích.
Zájem občanů o prohlídku byl velký. Děti se mohly
seznámit s novými hračkami a podívaly se na nové
dětské hřiště.
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stanování v MěsíčníM údolí
Markéta Šinková

Poslední školní víkend tohoto roku patřil v Pravicích opět dětem a to u místního rybníka, kde probíhalo stanování se stezkou odvahy a táborákem pro všechny statečné děti i rodiče.
V odpoledních hodinách se začali všichni
scházet v „měsíčním údolí“, kde si každý nocležník postavil svůj stan, a že jich bylo. Každý při
příchodu dostal svůj talisman, který zároveň
sloužil jako označení účastníka. Poté co se všichni zabydleli, vzplál táborový oheň, na kterém si
každý připravil svoji večeři v podobě špekáčku. U
ohně se tancovaly indiánské tance, zazněly indiánské melodie a všichni se připravovali na stezku
odvahy. Děti odcházely postupně od nejmenších,
které doprovázely maminky až po ty nejstarší.
Stezka byla opravdu jen pro odvážné, chrochtala divoká prasata, zaznělo i startování motorové
pily a mohli slyšet i vyděšený křik. Tatínkům se
to opravdu povedlo. Po stezce si ti nejodvážnější
troufli hledat ztracený poklad, který byl pečlivě
schován v kukuřičném poli a po nalezení rozdělen mezi všechny nebojácné. Sedělo se do pozdních hodin, které byli zpestřeny strašidelnými
příběhy, které si všichni zúčastnění vyprávěli
mezi sebou. Ráno zazněl hlavním náčelníkem
hraný budíček na trumpetu, který svolal všechny
ke společné snídani v trávě. Teplý čaj vařený na
ohni přišel všem vhod tak jako domácí buchta
od paní Sváčkové a Vérostové.
Akce byla natolik zdařilá, že děti v „měsíčním
údolí“ chtěli zůstat ještě celý týden, proto jim
bylo přislíbeno, že takové stanování není rozhodně poslední a už teď se těšíme na další teplé
dny, kdy budeme moci toto zopakovat.
Tento víkend měli na starosti Božena Zámečníková s manželem Jiřím a Dagmar Bódisová
s manželem Markem a rozhodně můžeme říct,
že se jim to opravdu povedlo a všichni na to ještě
dnes vzpomínají.
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nová Mateřská škola v pravicích
1. září 2014 zahájila svůj provoz nová mateřská škola v Pravicích. První patro bývalé základní školy prošlo rozsáhlou rekonstrukcí. Že se dílo povedlo, o tom svědčí pochvalné ohlasy bývalých žáků školy, kteří mají v paměti původní
podobu dvou tříd, jejichž spojením vznikla prostorná multifunkční herna vyhovující potřebám předškolních dětí. Ze
všeho nejdůležitější však je, že se zde líbí dětem. O dvanáct dětí se střídavě starají dvě plně kvalifikované paní učitelky.
Přípravu svačinek, dovoz obědů a úklid zajišťuje jedna provozní pracovnice. Maximální kapacita školky je přísnými
požárními předpisy stanovena na dvacet dětí. Prozatím není naplněna, průběžně se však na možnost umístění dětí
chodí informovat maminky, jejichž děti z kapacitních důvodů nemohly být přijaty do školky v místě bydliště. Ze všeho nejvíce oceňují nové vybavení, které je vyhovující i pro děti s alergiemi, a právě nižší počet dětí. V současné době
se všechny naše děti těší, až budou moci začít využívat školní zahradu, která byla z dotačního programu a za přispění
obce přeměněna na barevné hřiště s dvanácti herními prvky. Probíhají zde poslední dokončovací práce, proto dětem
prozatím slouží veřejně přístupné hřiště v centru obce.
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dětský den „z pohádky do pohádky“
Ondřej Šinka

První červen patří vedle posledního školního červnového dne k nejoblíbenějším dnům
dětí všech věkových kategorií. Ano, řeč je o
Mezinárodním dni dětí. I v naší obci se několik statečných rodičů rozhodlo o uspořádání
důstojné oslavy tohoto dne. Je zcela zřejmé, že
vymyslet zajímavý obsah celodenní oslavy není
zrovna jednoduchý úkol. Proto smekám před
samotným obsahem, ale hlavně před celou realizací. Skupina rodičů se celého úkolu zhostila
srdnatě a statečně. Již samotný název napovídá
hlavní téma celého dne. Z pohádky do pohádky.
Sám nedokážu vyjmenovat všechny pohádky, ve
kterých mohla dítka zrealizovat svoji odvahu a
nápaditost, ale myslím, že samotný ohlas dětí je
skvělým důkazem toho, že celá „akce“ byla velmi
zdařilá. Ale přece jen pro představu těm, kteří nebyli na místě činu se pokusím přiblížit co nejvíce
pohádek.
U Macha a Šebestové si děti zopakovaly své
školní znalosti, u perníkové chaloupky se učily
děti sedat na lopatu. Ten komu to šlo nejlépe,
samozřejmě, že to šlo všem, si mohl uloupnout
perníček z chaloupky ježibaby, který sice nepekla sama Ježibaba, ale jedna z obětavých maminek. Dále na své pohádkové cestě potkaly čerta
a Káču, pohádkové klauny, spoustu zvířátek a
v neposlední řadě navštívily nebezpečnou bažinu obývanou zlobry. Tam se báli vstoupit nejen
děti, ale i jejich rodiče. Zlobrovský sliz byl asi velmi odpudivý nejen svým vzhledem, ale i počtem
švábů a jiné havěti, která byla největší překážkou
ve splnění úkolu.
Celý den byl zakončen nezapomenutelnou
vyjížďkou na veteránském traktoru s vlečkou
po vesnici a okolí o které byl velký zájem nejen
mezi dětmi a samozřejmě nesmělo chybět i občerstvení, jako byla uzená cigára, zmrzlina, vychlazený meloun a nepostradatelná limonáda. I
když počasí úplně nepřálo, tak účast byla veliká a
myslím, že se všichni pobavili. Tímto bych chtěl
poděkovat hlavně organizátorkám celé akce,
jmenovitě Andreii Streškové, Dagmar Bódisové
a Boženě Zámečníkové, které celou akci nejen
vymysleli, ale i zrealizovali. V neposlední řadě
patří dík všem sponzorům, kteří se podíleli jak finančně tak i věcnými dary a protože jich bylo opravdu mnoho nelze
je všechny vyjmenovat. Jednoho snad, ale přeci jen zmíním a to starostu obce Pravice pana Jaroslava Vitoucha, který
né že jen přispěl, ale i přiložil ruku k dílu.
Tato akce byla velice zdařilá a už teď se moc těšíme na další rok, který bude určitě stejně tak úspěšný jak tento.
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hasičská soutěž
Velitel SDH

Dne 2.8.2014 se v Pravicích uskutečnila hasičská soutěž ve dvou disciplínách. První byla soutěž družstev v zásahovém útoku, která se od požární soutěže trochu liší a to v jeho provedení. Druhou soutěží, která se v Pravicích uskutečnila poprvé, byl Železný hasič. Zásahového útoku se účastnilo družstvo domácích z Pravic, které se samozřejmě a
s velkou snahou a štěstím umístilo na prvním místě, dále se účastnilo družstvo z Borotic a Břežan. Železného hasiče
se účastní jednotlivci a soutěží v několika disciplínách na čas. Této soutěže se účastnili jak muži, tak i ženy, které si
tímto vysloužily velký obdiv. Avšak největší obdiv patří p. Janu Szabóovi, který ve svém věku dokázal porazit svým
časem, až na jednoho, všechny soutěžící, kteří mají kromě pár výjimek míň jak 25 let. Železným hasičem s nejlepším
časem se stal Vitouch Vladimír. I přes malou účast závodníků, ale za to s velkým počtem diváků a přálo i počasí se
soutěž vydařila. Tímto pořadatelé děkují a doufají, že v příštím roce se znovu sejdeme k další soutěži.
Naši jubilanti:
září
Kocurková Anna
Švancarová Jarmila
Sváčková Marie
Řeháček Stanislav
Kovářová Milada
říjen
Švancara Miroslav
Horák Karel
Vaňková Věra
Bílková Milada
Surovcová Ludmila
Vago Ludvik
Patočková Zdena
Horák Pavel
Kratochvílová Marie

82let
69 let
68 let
67 let
65 let

74 let
71 let
70 let
67 let
67 let
65 let
64 let
64 let
60 let

listopad
Režný Antonín
Balšínková Vlasta
Novotná Květa

80 let
76 let
62 let

prosinec
Bartolčic Ondřej
Smittal František
Zámožný Evžen
Formanová Ludmila

95 let
77 let
63 let
62 let

Sbor dobrovolných hasičů a krojovaná chasa
Vás tímto srdečně zve na

tradiční krojované hody
které se uskuteční dne 25.10.2014
V odpoledních hodinách průvod po obci za doprovodu kapely Trenďanka
Hlavní program se uskuteční od 20:00 v kulturním domě.
K tanci a poslechu hraje kapela Skaláci
Přijďte si s námi zatančit a zazpívat.
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VELKÝ KARLOV
z jednání zastupitelstva obce
Ing. Bronislav Prudký

V červnu jsme na veřejném zasedání projednali a schválili:
- Počet členů nového OZ, kterých bude sedm
- Přijetí dotace z programu rozvoje venkova JMK a podpis smlouvy, na výměnu oken v MŠ
- Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska
- Výběrové řízení na projekt „Kompostéry pro občany obce Velký Karlov“
- Žádost na SPÚ ve Znojmě o realizaci společných zařízení
- Žádost na zpracování nového ÚP obce
- Zadání na zpracování ocenění pozemků obce
- Podpis smlouvy na bezúplatný převod pozemku p.č. 325/4
- Přípravu projektu na rekonstrukci komunikace v horní ulici
- Poskytnutí dotace OS Karlovská chasa
Další zasedání proběhlo v srpnu a i na tomto zasedání zastupitelé rozhodovali o zásadních otázkách týkajících se
života občanů obce. Mimo jiné schválili:
- Projekt na opravu komunikace, s tím že realizace bude zahájena na jaře roku 2015
- Výsledek VŘ na projekt „Kompostéry pro občany obce Velký Karlov“
- Ocenění pozemků obce na základě vypracovaného elaborátu
- Text zápisu do kroniky obce Velký Karlov
- Vyhlášení záměru obce o pachtu, prodeji a směně pozemků v majetku obce

otevření rekonstruované zahrady Mš velký karlov
Ing. Bronislav Prudký

Dne 14. 6. 2014 jsme společně slavnostně otevírali
rekonstruovanou zahradu MŠ. Projekt s názvem „MŠ
Velký Karlov – zahrada v přírodním stylu“ jsme realizovali s podporou OPŽP. Celkové náklady projektu činily 1 136 843 Kč. Cílem byla kompletní obnova
stávající zahrady s nevyhovujícími herními prvky za
zcela nové a nevšední řešení. Zahrada je zbudována z
ryze přírodních materiálů ve stylu „indiánské stezky“.
Zaměřena především na vztah a výchovu dětí k živé i
neživé přírodě.

Zahrada byla otevřena současně s otevřením nové cyklostezky „ Mezi poli a vinohrady“, která umožní ještě lepší napojení
naší obce na stávající síť cyklostezek. Díky
tomu, že dojezd účastníků cyklovýletu a
občerstvení bylo v naší obci mohli si i jeho
účastníci prohlédnout otevřenou zahradu
MŠ.
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koMpostéry pro občany obce
Ing. Bronislav Prudký

Jak jsem již v minulém vydání našich novin informoval zastupitelstvo obce zakoupilo techniku na svoz a zpracování biologicky rozložitelného odpadu (BRO). V průběhu léta jsme úspěšně kolaudovali komunitní kompostárnu,
kterou nyní uvádíme do provozu. Abychom co nejvíce zefektivnili zpracování, ale i manipulaci s BRO, rozhodlo zastupitelstvo o realizaci dalšího projektu s názvem „Kompostéry pro občany obce Velký Karlov“. Jeho cílem je doplnit
stávající kontejnery na BRO o malé nádoby na BRO - kompostéry. Tyto obec v rámci projektu nakoupí a zájemcům
bezplatně zapůjčí. Koncepce pak je taková, že větve a veškeré vetší množství BRO budou občané i nadále ukládat do
velkoobjemových kontejnerů, které spolu s BRO z obce skončí na kompostárně a ostatní malé množství si budeme
kompostovat doma na zahradě. Slupky z brambor snáze vynese každý na zahrádku do kompostéru, než aby s nimi
běžel přes půl vesnice do VOOK. Dále bude pořízen štěpkovač, který jak se ukázalo nám v současnosti chybí.

a zase jsou tady volby
Cyril Špalek

Nové volby nová očekávání. Očekávání koho nebo čeho? Bude stejně, lépe nebo hůř? Trvalé dilema všech předvolebních časů. Položme si otázku. Kde hledat odpověď na budoucí, povolební, výslednou odpověď? No přece u nás
všech. Volených a hlavně budoucích zvolených občanů a ve stejné míře i potenciálních voličů, ať už své volební
právo využili nebo ne. Odpovědnost je v podstatě stejná. Že je to těžké, no samozřejmě. Dokonce i do značné míry
nevděčná záležitost. Všem nelze vždycky vyhovět beze zbytku a i maximálně možná objektivita bývá „kamenem
úrazu“.
Každé volby jsou soutěží, jsou politickou záležitostí. O politice se říká, že je to špinavá záležitost a slouží to pro
mnohé k výmluvě, že se nechtějí ušpinit. Domnívám se ale, že politika sama o sobě špinavá být nemůže. Na druhé
straně chápu, že ne každý pro výkon funkce na jakékoliv úrovni nemusí mít předpoklady. Neomluvitelná je pohodlnost voliče neprostudovat si volební lístky, zvážit vhodnost kandidáta ke zvolení a voleb se nezúčastnit.
Účast na volebním aktu není povinná, není trestná. Účast ale vyjadřuje zájem na veřejné činnosti, úrovni vedení
a správě obce, kraje i státu. Nevyhýbejme se využít svá práva, která v demokratickém systému jsou, dle mého laického
soudu jakousi morální povinností. Domnívám se, že morálka by neměla být popelkou při popírání některé nezákonné činnosti i z úst veřejných činitelů , u kterých bychom to v žádném případě nečekali (zákon nebyl porušen a
morálka nemá se zákonem co do činění).
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Nabídka volných míst v sociální službě
„Denní stacionář Břežany“
Službu poskytuje: Zámek Břežany, p.o.

Co nabízíme:

- základní podporu uživatele v oblasti sebeobsluhy
- poskytování stravy
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- sportovní a pohybové aktivity
- hiporehabilitaci a animoterapii
- individuální masáže, perličkové koupele, vířivý bazén
- činnosti v dílnách (keramická, tkalcovská, výtvarná, dřevařská, rukodělná)
- vycházky, účast na kulturních a sportovních akcích
- výlety
- pobyt v psychorelaxační místnosti
- za úhradu dovoz a odvoz klientů do/ze služby (individuálně dle dohody s opatrovníkem)
Čas poskytované služby: pondělí – pátek (v prac. dny), 7:00-15.30 hodin
Cílová skupina:
- děti, mládež a dospělí s mentálním a kombinovaným postižením, ve věku od 6 do 40 let, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou podporu a
poskytování ambulantní sociální služby
- dle klasifikace WHO: středně těžká MR, těžká MR
Služba je poskytována za úhradu dle míry potřebné
podpory.
Přijeďte se podívat, rádi Vás uvítáme!

Zájemci o službu kontaktujte sociální
pracovnici – tel.: 515 277 513
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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

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

Využívání moderních výrobních technologií
a pravidelné investice do strojového parku
považujeme za samozřejmé.
Díky tomu Vám můžeme nabídnout řešení využívající
všech možností současné polygrafie a následně
dodat produkty té nejvyšší kvality za výhodné ceny.
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Božice - Svěcení Kohoutího kříže

Božice - Hody 2014

Borotice - O pohár starosty

Břežany - Hody 2014

Mackovice - Dětský den

Pravice - Z pohádky do pohádky
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