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ŠANOVÁCI NA VELEHRADċ
Druhý květnový víkend se vypravila parta obyvatel
chráněného bydlení ze Šanova s asistentkami na návštěvu
Velehradu. Cílem ovšem nebyla žádná pouť či návštěva
baziliky, ale chráněné bydlení sv. Cyrila a Metoděje, které pro osm děvčat z velehradského sociálního zařízení pro
mentálně postižené vybudovaly řádové sestřičky. Jejich srdečnému pozvání jsme nemohli odolat a v onu deštivou
sobotu jsme nasedli do vlaku a rozjeli se „okouknout“, jak
se jim to povedlo. Ještě než byla tato služba před dvěma
lety zahájena, přijely právě řádové sestry k nám, do Šanova, „nasbírat“ nějaké informace a teď bylo na nás, abychom
jim návštěvu oplatili. Srdečné přijetí, krásné prostředí a
pozoruhodně řešená vilka, která nabízí vše, co obyvatelky potřebují pro běžný rodinný život, zázemí, soukromí,

pohodu, svědčilo o tom, že i toto chráněné bydlení bude
dobře sloužit svému účelu. Moc nás těšilo, že je to v maličké míře i tak trochu naše zásluha, byli jsme motivací, že i
člověk s postižením má mít možnost se do běžného života
zapojit a žít plnohodnotný život. Porovnávali jsme nejen
úspěchy, pokroky a znalosti v oblasti domácích prací našich a jejich klientů, ale především chuť všech na sobě pracovat a „zapadnout“ do života spoluobyvatel obce. Stejně
jako my v Šanově, mají i velehradská děvčata před sebou
ještě kus cesty a řadu překážek, které ale k běžnému životu
patří. Přejeme proto všem hodně štěstí a finančních prostředků, aby mohla vznikat další zařízení podobného typu,
vždyť je ještě hodně těch, kteří na takovou šanci, jakou dostali šanovští či velehradská děvčata, čekají…
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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE A INVESTIýNÍ AKCE
Karel Hala, starosta obce

Rada Obce Božice v druhém letošním čtvrtletí projednávala závěrečné práce na druhé etapě kanalizace a především
průběh oprav komunikací. V současnosti jsou již dokončeny všechny kanalizační stoky a také opravy jednotlivých komunikací spějí k závěru. V měsíci červnu proběhla dílčí kolaudace kanalizace v části České Křídlovice, nemovitosti v této
části se již mohou po dohodě s Vodárenskou a.s. napojovat do kanalizačního řádu. Kolaudace zbývajících částí obce
(Božice, Kolonie, Nádraží) proběhne zřejmě v měsíci srpnu, v těchto částech obce musejí majitelé domů s napojením do
kanalizace ještě chvíli počkat. Samozřejmě vznikají různé dohady, proč jsou některé vozovky opraveny jen nástřikem a
jiné obalovanou směsí. Toto bylo rozhodnuto již při projektových pracích na kanalizaci před několika lety a vzhledem
k přísným kriteriím při dotacích nelze příliš měnit projekt. Rada obce rozhodla jen o dokončení většiny vozovek na
celou šíři, aby nebyl kvalitně zapraven jen výkop. Určitě by bylo pěkné udělat všechny ulice z nových obrubníků a obalovanou směsí, ale vzhledem k finančním prostředkům bychom se však museli značně zadlužit. Je třeba myslet také na
opravy některých komunikací po první etapě kanalizace, které jsou téměř v nepojízdném stavu. Zde byla zadána zakázka k vyhotovení projektové dokumentace a po vyřízení stavebního povolení by se mohlo začít s opravami.
V letošním roce se podařilo získat dotaci na kontejnerové auto se štěpkovačem a tak proběhlo výběrové řízení na
dodávku těchto mechanismů. Na základě tohoto řízení by měly být ještě letos dodány k užívání. Další dotace nám byla
přiznána na vybudování komunikace v ulici „Nad hřištěm“. Zde se v červnu podařilo provést plynofikaci této ulice a nyní
se chystá výběrové řízení na komunikaci.
Jak si občané mohli všimnout, začalo se s opravami chodníků, které jsou ve značně špatném stavu. Postupně by se měla
vyměnit stará dlažba za novou, včetně výměny obrubníků. Tyto opravy se samozřejmě nestihnou letos, ale záměrem je
takto opravit všechny obecní chodníky.
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Božice
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Jiří Čada, místostarosta
Zastupitelstvo obce Božice se v uplynulém období sešlo na jednom zasedání, a to 17. června 2013. Na tomto zasedání
vzalo na vědomí zprávu kontrolní komise a zprávu starosty o činnosti rady obce a dále projednalo a schválilo tyto body:
• prodej pozemku parc. č. 8785, orná půda, o výměře 711 m2 v kat. území Božice Janu a Františce Bublovým, U Parku
410, Otnice za cenu 200,- Kč/m2
• prodej pozemku parc. č. 8789, orná půda, o výměře 1072 m2 v kat. území Božice Ivanu Kykynovi, bytem Kopečná
242/22, Brno – Staré Brno za cenu 200,- Kč/m2
• prodej pozemku parc. č. 8304, orná půda, o výměře 82 m2 v kat. území Božice manželům Vlastimilu a Zlatě
Švédovým, oba bytem Božice 179 za cenu 50,- Kč/m2
• prodej pozemku parc. č. 1790/11, ostatní plocha, o výměře 96 m2 v kat. území Božice manželům Otovi a Lence
Maruštíkovým, oba bytem Božice 122 za cenu 50,- Kč/m2
• prodej pozemku parc. č. 9337, ostatní plocha, o výměře 168 m2 v kat. území Božice Robertu a Monice Turoňovým,
oba bytem Božice 125 za cenu 50,- Kč/m2
• prodej pozemku parc. č. 8264/1, orná půda, o výměře 72 m2 v kat. území Božice Štefanu Turoňovi a Heleně Turoňové,
oba bytem Božice 400 za cenu 50,- Kč/m2
• prodej pozemku parc. č. 8264/2, orná půda, o výměře 84 m2 v kat. území Božice Antonínu Nevídalovi, bytem
Novoměstská 1437/59, Brno – Řečkovice za cenu 50,- Kč/m2
• prodej pozemků parc. č. 3542/1, zahrada, o výměře 997 m2 a parc. č. 1659/15, zahrada, o výměře 493 m2 v kat. území
Božice Miroslavu Jandáskovi, bytem Božice 24 za cenu 50,- Kč/m2
• prodej pozemku parc. č. 1659/16, zahrada, o výměře 1034 m2 v kat. území Božice Janu Zatloukalovi, bytem Božice
14 za cenu 50,-Kč/m2
• koupi pozemku parc. č. 484/2, ostatní plocha, o výměře 28 m2 v kat. území Božice od Roberta Turoně, bytem Božice
125 za cenu 50,- Kč/m2 za podmínky, že pozemek nebude mít omezena vlastnická práva
• rozpočtová opatření č. 1 – 3 / 2013.
• vydává změnu č. 3 Územního plánu obce Božice a ukládá starostovi obce zabezpečit při činnosti obecního úřadu
respektování změny č. 3 Územního plánu obce Božice.

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013
Mgr. Jan Peterka, ředitel ZŠ
Školní rok 2012/2013 byl jako každý jiný, jen v historii školní budovy Božice 393 už 50. od otevření školy v řadě. Takže
vlastně slavnostní. Shrňme si tedy nejvýznamnější fakta a události školního roku, které jsou základem pro budoucí výroční zprávu školy.
Tento školní rok zahájilo ve škole k 30.9.2012 celkem 208 žáků, což je o 4 více než před rokem. Během roku odešlo 5
žáků a přišlo 7 . Na konci školního roku je tedy stav na ZŠ Božice 210 žáků. K zápisu do 1.třídy dne 6.2.2013 se dostavilo
34 předškoláků se svými rodiči. U devíti z nich zažádali rodiče o odklad povinné školní docházky. Všichni navštívili
v předepsaném termínu odborné ppedagogicko - psychologické poradny a odborného lékaře, aby svoji žádost doložili
těmito povinnými doporučujícími stanovisky a byl jim rozhodnutím ředitele školy udělen odklad povinné školní docházky o jeden rok. Do první třídy nastoupí na ZŠ Božice dne 2.9.2013 celkem 25 nových prvňáčků.
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Božice
V měsíci dubnu proběhlo jako každým rokem přijímací řízení na střední školy pro vycházející žáky. Ze ZŠ Božice se
přijímacího řízení zúčastnilo 21 žáků 9.třídy. Pro první kolo bylo podáno celkem 40 přihlášek, z toho 19 na studijní obory s maturitou a 21 na učební obory. Dvacet žáků uspělo hned v prvním kole přijímacího řízení a jeden žák ve druhém
kole. Jedné žákyni, která se dostala na střední maturitní obor v prvním kole bylo koncem května telefonicky sděleno, že
tento obor pro malý počet zájemců škola nebude otevírat. Uspěla však na stejném oboru na jiné škole.
Výsledkem letošního přijímacího řízení je, že na maturitní obory středních škol odchází 10 žáků a na nematuritní učební
obory odchází zbývajících 11 vycházejících žáků.
Přes prázdniny se odstěhuje jedna až dvě žákyně, takže k 2.9.2013 předpokládáme, že počet žáků na ZŠ Božice bude
212.
Učitelský sbor, jehož složení je už několik let stabilní pracoval ve školním roce 2012/2013 v tomto složení :
p.uč. Miriam Kočí , Dagmar Szabóová , Alena Vorlická, Lada Glacová, Veronika Zajícová, Hana Vorlická, Hana Koledová, Tamara Juřicová, Hana Klinerová, Veronika Kočí, Petra Polínková, David Zejda, Jaroslava Fojtíková, Růžena
Baráková a Jan Peterka.
V průběhu roku odešla na MD p.uč. Hana Vorlická, kterou nahradila p.uč.Zuzana Ralenovská, která se po rodičovské
dovolené vrací. A v tomto složení bude sbor pracovat i na začátku nového školního roku.
K nejsledovanějším výsledkům práce školy patří tradičně ty studijní. Tady je stručný přehled :
II.
III.
Samé vyznaopravná Opaprospěl nepro- nehokuje stupeň z stupeň z
jedničky menání
dnocen zkouška
spěl
ročník chování chování

Třída

Počet
žáků

I.

17

15

16

1

0

0

0

0

0

II.

19

6

15

4

0

0

0

0

III.

25

9

22

3

0

0

0

IV.

27

5

17

9

1

0

V.

24

2

12

6

6

VI.

26

3

6

15

VII.

23

2

8

VIII.

28

2

IX.

21

Celkem
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DŘŠ Pochvala
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0

0

3

0

0

0
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0

0

12

1

0

0

0

0

0

0

5

4

2

0

1

0

1

0

3

5

5

2

4

0

1

0

6

5

1

3

12

3

3

0

0

1

0

1

0

2

6

6

20

2

0

1

1

1

1

0

0

0

3

2

7

12

2

0

2

0

1

0

0

0

0
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46

109

82

19

9

10

1

5

0

16

5

6

45

Z těch výsledků, které rozhodně potěší jsou velmi ceněny výsledky našich žáků v porovnání s jinými žáky jiných škol,
například v soutěžích.
Letos se podařilo našim žákům získat tato pěkná umístění :
- matematická soutěž Pythagoriáda-okresní kolo 15.5.2013 : Pavlína Kročilová (3.místo)
- olympiáda v českém jazyce – okresní kolo : Lucie Skřivánková, Marie Kuthanová – 7.místo
Trochu jinou kategorií, dnes velmi propagovanou jsou výsledky testování žáků. I naše škola se zapojila do některých
projektů s těmito výsledky :
1.povinné plošné testování žáků 5. a 9.tříd : výsledky tohoto testování nejsou v žádném případě brány jako srovnávací.
V tabulce uváděná čísla jsou procenta úspěšnosti našich žáků/procenta úspěšnosti všech žáků dané kategorie a to v úrovni obtížnosti I a II.
V.třída
Český jazyk
I.Úspěšnost celk. : 65%/68%
II. úspěšnost : 88/82

Anglický jazyk
I. úspěšnost : 66/78
II. úspěšnost : 63/65

Matematika
I.úspěšnost : 45/50
II. úspěšnost : 68/65

IX.třída
Český jazyk
I.Úspěšnost celk. : 60%/69%
II. úspěšnost : 71/71

Anglický jazyk
I. úspěšnost : 56/61
II. úspěšnost : 55/80
Německý jazyk
I. úspěšnost : 37/51
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Matematika
I.úspěšnost : 42/48
II. úspěšnost : 52/60

Božice
2.testování kompetencí pro život : výsledek letošní 8.třídy byl celkově podprůměrný .
V kompetencích komunikativních a k učení 40% - průměrný, v kompetencích sociálně personálních (mezilidské vztahy), občanských a pracovních – podprůměrný (32%)
3. mezinárodní výzkum počítačové a informační gramotnosti ICILS – výsledky budou známy na jaře 2014.
Za zmínku také stojí, že škola v červnu sběrem starého vyřazeného elektro v rámci projektu „Recyklohraní“ konečně
dosáhla na odměnu v podobě nového stolu na stolní tenis.
Ke konci školního roku pedagogičtí pracovníci školy spolu se žáky přichystali několik akcí, kterými oslavili a vzpomněli 50.výročí otevření
„nové“ školy. Fotbalový turnaj 14.6.2013, koncert pěveckého sboru
„De melodica“ dne 18.6.2013, Den otevřených dveří a školní akademie
s prezentací historie školy dne 21.6.2013 patřily k těm zdařilým díky
poctivé přípravě všech, kteří akce připravovali a také podpoře všech,
kteří projevili zájem svou účastí. Děkujeme.
V období od 1.7.2013 (resp.29.6.2013) do 1.9.2013 si budou žáci naší
školy užívat volna (9 týdnů hlavních prázdnin) a pedagogičtí pracovníci školy zasloužené dovolené, aby opět nastoupili k novému školnímu roku v pondělí 2.9.2013 v obvyklou dobu v 7:30 hodin.
Přejeme všem krásné prázdniny!

NAŠE JARNÍ HUDEBNÍ AKTIVITY
Jan a Hana Svobodovi, učitelé ZUŠ na pobočce ZUŠ Znojmo v Božicích
Rád bych Vás seznámil s tím, čím žila ZUŠ a božičtí zpěváci na jaře tohoto roku.
Žáci Základní umělecké školy odehráli 18.3. v sálku ZUŠ Jarní koncert. 22.4. pak byl významným pro Janu Horáčkovou, protože to byl její koncert absolventský, ukončila sedmý ročník své výuky hry na sopránovou a altovou zobcovou
flétnu. Koncert byl rovněž výjimečný tím, že se ho zúčastnilo nové vedení kmenové ZUŠ ve Znojmě, pan ředitel Jaromír
Berka a jeho zástupce pan Pikner, který s sebou přivezl i svého žáka na kytaru. Karel Bětík předvedl posluchačům svůj
soutěžní repertoár, variace na Mozartovo téma. 3.6. se uskutečnil koncert závěrečný, Na něm se, jako obvykle, představili
téměř všichni žáci, kteří v tomto školním roce navštěvovali naši pobočku. Nutno podotknout, že změna ve vedení školy
znamenala i změnu ve vztahu k naší pobočce. Na podiu se objevilo jiné koncertní křídlo, tak aby typ klavírní mechaniky odpovídal modernímu standardu, žákyně postupně dostávají kvalitní příčné flétny, škola byla vybavena počítačem
a díky Obecnímu úřadu Božice byla připojena na internet. O prázdninách proběhne generální oprava vstupních dveří
do budovy, protože vzhledem k charakteru budovy jako obecní památné stavby nechceme její typický vzhled narušit
plastovými dveřmi a škola se, byť s obtížemi, napojí na kanalizační síť.
Těší nás, že zájem o naši výuku neochabuje, že jsme důležitou součástí vzdělávacího procesu v Božicích. Základní umělecká škola není volnočasovou aktivitou, nejsme na úrovni školních kroužků, výuka na rozdíl od kurzů v Domech dětí
a mládeže podléhá jisté regulaci, řídíme se obdobným školním vzdělávacím programem, kontroluje nás stejná školská
inspekce, jako školy základní. Význam, který je uměleckému vzdělávání přisuzován, je vyjádřen i stejným mzdovým
tarifem, jaký mají učitelé základních škol. Je velkým úspěchem polistopadové politiky, že otevřela cestu k vysokoškolskému vzdělávání i v našem oboru, že JAMU a AMU nejsou osamoceny a vítáme to, že nově nastupující učitelská generace již přináší do škol i nový titul MgA. Přesto v loňském a letošním roce došlo ze strany vedení Jihomoravského kraje
k bezprecedentnímu útoku na základní umělecké školství tím, že se krátily jejich kapacity a tím se také pochopitelně
snížilo procento dětí, které se v ZUŠ vzdělávají. Znojemský okres je typický tím, že má na Moravě nejmenší síť škol typu
ZUŠ, a přece byl postižen touto regulací nejvíce. Přes proklamovaný zájem o harmonický rozvoj dětské osobnosti tak
vedení kraje omezilo přístup k estetickému vzdělávání ve všech oborech, protože snižování kapacity povede zcela nutně v budoucnu ke zvyšování školného a záchyt talentované mládeže budu komplikovanější a bude limitován sociálně,
paradox, že k tomuto kroku přistoupilo vedení strany, která má slovo sociální na svém vývěsním štítě. Přitom hudba je
nezastupitelná, má pozitivní vliv na všestranný rozvoj jak duševních, tak fyzických schopností dětí. Jenom nutnost koordinovat pohyby obou rukou, vnímat dvě informace současně, regulovat dech, to jsou pro rozvíjející se dítě nezaplatitelné
hodnoty.
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Druhou částí našeho hudební angažmá v Božicích je činnost zpěváků. Bohužel nás není tolik, kolik bychom si představovali a kolik bychom chtěli, tak jsme spojili své síly se znojemským Pěveckým sdružením Vítězslav Novák, se kterým
jsme absolvovali tyto akce:
24.3.
Velikonoční koncert v evangelickém kostele v Miroslavi
31.3.
Velikonoční koncert v chrámu sv.Mikuláše ve Znojmě
8.5.
Otvírání „Hraběnčiny studánky“ v Šanově
24.5.
Muzejní noc – koncert v Domě umění
26.5.
XX. ročník setkání pěveckých sborů na zámku v Moravském Krumlově
12.7.
kaple sv. Václav, dvě vystoupení v rámci Znojemského hudebního festivalu –
Hudba v ulicích.
Všem našim žákům přejeme krásné prázdniny a na všechny letošní i na nové příští žáky se těšíme.

Z POLICEJNÍCH SVODEK
Policie ýR

V prvním červencovém týdnu pole u obce Božice navštívil nezvaný host a odcizil zde volně přístupné součásti zavlažovacího systému. Zemědělci nyní chybí šest postřikovačů a šest ocelových přírub s koncovkami. Způsobenou škodu
vyčíslil na šedesát tisíc korun. Pokud někdo z občanů viděl v okolí Božic podezřelou osobu, která by mohla mít s tímto
protiprávním jednáním něco společného, volejte na linku 158. Přispějte svým svědectvím k co nejrychlejšímu dopadení
pachatele. Děkujeme za spolupráci.
Za bezdůvodné nenastoupení do věznice hrozí dvaačtyřicetiletému muži z našeho regionu až dvouletý pobyt za mřížemi. Začátkem letošního dubna převzal výzvu Okresního soudu Znojmo s termínem a místem nástupu k výkonu trestu
odnětí svobody. Vzhledem k tomu, že na výzvu nereagoval, vydal soud příkaz k jeho dodání do věznice. Odsouzeného
muže jsme v obci Božice v sobotu 22. června v jedenáct hodin v noci omezili na osobní svobodě a eskortovali do brněnské věznice. Je nyní důvodně podezřelý z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Trestnímu
stíhání bude čelit ve vězeňské cele.
Na svoji neopatrnost doplatila během posledního červnového víkendu žena z našeho regionu. K jejímu okradení
mělo dojít na fotbalovém hřišti v obci Božice. V noci ze soboty na neděli zde zatím neznámý pachatel odcizil peněženku
z kabelky, kterou měla slečna přes rameno. Uvnitř měla peníze, osobní doklady a platební kartu. Vznikla jí škoda sedm
set korun.
Lesníci zjistili, že jim v okolí obce Božice úřadoval během zimy neznámý zloděj. Od začátku loňského listopadu do
začátku letošního března pokácel a odcizil dvě stě třináct stromů. Jednalo se o akáty různých průměrů a velikostí. Způsobenou škodu vyčíslili na osmdesát tisíc korun. Pachateli podle trestního zákoníku hrozí odnětí svobody na jeden rok
až pět let.

OŠETěENÍ LÍPY U HÁJENKY
Jiří Čada, místostarosta
Obec Božice se rozhodla zachránit jednu z dominant naší obce – lípu u hájenky a zapojila se do projektu „Zdravé
stromy pro zítřek“. Zdravé stromy pro zítřek jsou společným projektem Nadace Partnerství, Společnosti pro zahradní a
krajinářskou tvorbu, o. s. a Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Cílem projektu je podpora kvalitního odborného ošetřování vzrostlých stromů a zvyšování povědomí veřejnosti o této činnosti. Certifikace European
Tree Worker jako jediná v České republice poskytuje záruku, že arborista prošel komplexní zkouškou, která prokazuje
náležitou úroveň jeho odborných znalostí. Stav všech stromů přihlášených do projektu v průběhu října a listopadu 2012
posoudili odborníci z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci se studenty.
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Obec Božice uspěla se svým projektem, a „Lípa u hájenky“ se tak zařadila
mezi dvacítku stromů z celé České republiky, které obdržely poukaz na bezplatné ošetření stromu kvalifikovaným arboristou, vlastnícím mezinárodní certifikát Evropský arborista (European Tree Worker). Samotné ošetření stromu
proběhlo v pondělí 20. května 2013 a provedl ho arborista Tomáš Šarapatka.

AKCE V BOŽICÍCÍCH
Jiří Čada, místostarosta
V uplynulých měsících se v naší obci konala řada kulturních a sportovních
akcí, několik vám připomeneme alespoň fotografií.

MŮŽEME JEŠTĚ V BOŽICÍCH POTKAT ŽELVU BAHENNÍ ?
dle původní studentské práce Dr. Jaromíra Sedi zpracoval Jiří Čada
V nedávné době obdržel božický obecní úřad vyrozumění o převzetí krunýře želvy bahenní (Emys orbicularis) do
sbírek zoologického oddělení Národního muzea v Praze. Tento velmi cenný faunistický doklad prapůvodně poskytl
Jaromíru Seďovi kolem roku 1980 ředitel božické základní školy Josef Starý. Jako součást zoologické sbírky bude krunýř
přístupný badatelům a bude sloužit pro další výzkum. Pro uchování povědomí a všeobecné informovanosti o výskytu
želv v našem regionu jsme pro Vás připravili výňatek z původní studentské práce Dr. Jaromíra Sedi z března 1981:
Lokalita „Božice“ se traduje jako jediná lokalita výskytu želvy bahenní na jižní Moravě v oblasti jejího původního rozšíření. Želva bahenní obývá jižní a částečně i střední Evropu, jihozápadní Asii a severní Afriku. Nejdále na sever sahá
výskyt želvy až do Polska. Lze tedy předpokládat, že z původního areálu, který zahrnoval jižní Moravu, přecházela želva
moravskými úvaly až na dnešní území Polska. V literatuře nacházíme první zmínku o želvách v bývalých pramenech
Dyje a Moravy od A. Heinricha (1856). Na základě těchto údajů považujeme rozšíření želvy bahenní na jižní Moravě za
původní. Její vymizení z lokalit souvisí s rozsáhlými melioracemi, regulacemi toků a dalšími zásahy. Snahou přírodovědců bylo posílit na vhodných biotopech původní rozdrobenou populaci želv dosazením exemplářů z jižní Evropy. Vedle
dosazování existují i doklady o pokusech o odchov želv. Lokalita „Božice“ byla právě místem, kde došlo k uskutečnění
obou těchto snah.
Podařilo se nám zjistit, že v roce 1926 bylo do původní neregulované Jevišovky v blízkosti ústí Příčního potoka vysazeno pět exemplářů želvy bahenní původem ze Zakarpatské Ukrajiny. Želvy se zde údajně během čtyř let rozmnožily do
27 pozorovatelných exemplářů. Nezávisle na výše popsaném vysazení došlo v roce 1933 k zahájení pokusu o chov želv u
osady Horní Hoja – podle ústního sdělení bývalého majitele rybníčku p. Pavlíka. Chovné exempláře získal z Jugoslávie a
jednalo se o osm kusů. Želvy se zde poměrně dobře aklimatizovaly, neboť v roce 1939 bylo v rybníčku zhruba 40 trvale
se zdržujících jedinců.
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V letech 1932-33 byla regulována Jevišovka, čímž došlo ke zničení populace želv. Pouze tři odchycené exempláře byly
dány k želvám do rybníčku v Horní Hoji. Je samozřejmé, že se želvy nezdržovaly pouze v uvedeném rybníčku, ale že se
šířily jak po proudu, tak proti proudu Příčního potoka, který rybníček napájel. K rozrušení této populace došlo za druhé
světové války, kdy byl rybníček Němci vypuštěn a hráz zničena. Část populace se uchýlila do rybníků na horním toku
Příčního potoka, zbytek pak do Jevišovky, v té době již zcela zregulované. Část populace, která osídlila horní rybníky na
Příčním potoce, se zde udržela v celkem početném stavu.
Od počátku padesátých let spadají rybníky do správy Státního rybářství v Pohořelicích. V důsledku hospodaření
(zejména vypouštění rybníků na zimu) došlo během několika let ke zdecimování želví populace. Později pozorované
exempláře představují přežívající jedince z dřívějších dob. Za věrohodné pokládáme ústní sdělení ředitele místní základní školy p. Starého, kterému bylo v roce 1953 předáno k determinaci (určení – pozn. red.) mládě želvy z Božického
rybníka. V roce 1963 pozorovali jeden exemplář želvy pracovníci Státního rybářství pod hrází Prostředního Karlova.
Poslední, podle našeho názoru málo věrohodný údaj o pozorování želvy bahenní nám poskytl student znojemského
gymnázia. Želvu údajně pozoroval, dokonce ve dvou jedincích, v horní části rybníka Horní Karlov někdy v srpnu 1979.
Patrně jediným dokladovým materiálem souvisejícím s výskytem želvy bahenní v údolí Příčního potoka je neodborně
vypreparovaný carpax (krunýř) mláděte, který byl uložený ve sbírkách ZŠ v Božicích.
Během celého období, po které jsme lokalitu zkoumali (2 roky), nebyla námi želva pozorována, ani nic jejímu výskytu
nenasvědčovalo. Pokud se zde želva ještě vyskytuje, jedná se o izolované přežívající jedince, kteří mohou dosáhnout věku
až 120 let.
Tolik výňatek z práce Dr. Jaromíra Sedi a nám božickým nezbývá nic jiného, než přání uvidět tento naprosto unikátní
fenomén na vlastní oči. Podaří se nám to ještě ?

KRÁL A SEDLÁK
Ing. Rudolf Žilík
Tato příhoda se odehrála kdysi dávno ve španělském království: Jednoho dne se král Richard vypravil na lov. Zastihla ho
bouřka a on se při ní ocitl uprostřed lesa docela sám. Když nastal večer, vydal se na zpáteční cestu ke královskému paláci,
ale zabloudil. Celou noc musel strávit venku. Soužil ho hlad a zima a marně hledal cestu v hlubokém lese.
Úplně promočený a vyčerpaný zahlédl konečně časně ráno osamělý selský dvůr. Zaklepal třikrát na dveře obydlí, ale
nikdo neotevíral. Zoufalý král se pokusil dveře otevřít. Nebylo zamčeno a tak vešel dovnitř.
Tu vyskočil od kuchyňského stolu sedlák a rozkřikl se na něj: „Ty drzý lumpe, co tu chceš, ty chceš něco ukrást, co?!
Koukej odtud mazat nebo na tebe pošlu psy!“ Král sedlákovi situaci vysvětlil, žebrá a prosí, ale sedlák nechtěl nic slyšet
a byl stále zuřivější. Nakonec uhodil krále do tváře, vyhodil ho ze dveří a zavřel. Král odešel a díky pomoci jiných lidí,
které potkal, se dostal zase v pořádku domů.
Za tři dny si nechal sedláka zavolat do svého královského paláce. Sedlák si pomyslil: „Proč musím jít ke králi? Přece
jsem nic neudělal! A ani ho neznám.“ Ve velkém sále musel docela sám předstoupit před shromážděná knížata říše. Král
byl v slavnostním rouchu, v jedné ruce držel žezlo, ve druhé zlaté jablko, na hlavě zářila koruna. „Přistup blíž.“ Král se
dlouho díval na roztřeseného sedláka a mlčel. Po chvíli řekl: „Poznáváš mě?“ Po těch slovech se sedlák zadíval lépe na
jeho tvář a najednou ji poznal. Dobře si uvědomil, kdy se s ní setkal. Byl tím vším však tak ohromen, že nebyl s to vydat
ze sebe ani hlásku. I když se však vrátil domů, zůstal tímto setkáním natolik zaskočen a šokován, že brzy nato zemřel.
Pán Ježíš není takovým králem, který by si chtěl někdy někoho za něco dobírat nebo měl dokonce potěšení z lidského strachu
před ním. Pierre Lefèvre nám nabízí tento krátký příběh z jiného důvodu. Chce nám na něm vykreslit pravdu textu Matoušova evangelia, která čeká jednou každého z nás – náš osobní soud: Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s
ním, posadí se na trůnu své slávy; a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jeden od druhých, jako pastýř
odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici: ,Pojďte, požehnaní mého
Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a
dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě,
byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.´ Tu mu ti spravedliví odpoví: ,Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě,
nebo žíznivého, a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy
jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?´ Král jim odpoví a řekne jim: ,Amen, pravím vám, cokoliv
jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.´ Potom řekne těm na levici: ,Jděte ode mne, prokletí,
do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům! „Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít,
byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste
mě.´ Tehdy odpoví i oni: ,Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení, a
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neposloužili jsme ti?´ On jim odpoví: ,Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste
neučinili.´ A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života.“ (Mt 25, 31-46) Pán Ježíš tím jasně dává najevo, že
bude soudit podle toho, jak moc – málo jsme v životě milovali ty kolem sebe, sloužili jim, pomáhali, atd. A nebudou u něj
platit lidská měřítka, lidské ohledy, soudy ani neopodstatněné výmluvy. Bůh ví a zná možnosti každého člověka, před ním
nelze skrýt nic. Jistě že je Bůh soudcem na prvním místě milosrdným, ale na druhém místě také spravedlivým. Proto nelze
očekávat nebe bez dobrých skutků a nečinění pokání za skutky zlé, kterých jsme se dopustili či za ty, které jsme neučili a
učinit měli. Žijme tak, vážení a milí, aby nás nezaskočilo jednou setkání s Králem králů tak jako se to stalo tomuto našemu
sedlákovi.
Text z knihy Pierra Lefèvra Příběhy psané životem (s. 81-82). Text upraven.

VÝZNAMNÁ PREZENTACE DOMOVA DŮCHODCŮ BOŽICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
V roce 2011 naše organizace získala dotaci z Evropské unie, z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost,
prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb.
Projekt č. CZ.1.04/3.1.03/66.00141, název projektu „Zvyšujeme kvalitu péče o seniory – vzděláváme se!“. Celková výše
veřejných zdrojů je 1.495.919,04 Kč, z toho prostředky z ESF (§ 44 odst. 2 písm. f) rozpočtových pravidel) 1.271.531,18
Kč, 85% podíl na celkových veřejných způsobilých výdajích, prostředky národního spolufinancování ze státního rozpočtu (§ 44 odst. 2 písm. h) rozpočtových pravidel) 224.387,86 Kč, 15% podíl na celkových veřejných způsobilých výdajích.
Datum zahájení realizace projektu je 1. června 2011 a ukončení realizace projektu je nejpozději do 31. května 2013. Účel
dotace je rozvoj profesních kompetencí zaměstnanců dané organizace a cílem projektu je přispět k začlenění klientů do
společnosti cestou zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Domov důchodců Božice usiluje o upevňování pozitivních vztahů s veřejností a to:
• pravidelnou distribucí informačních letáků do Nemocnice Znojmo, na Městský úřad Znojmo – odbor sociálních
věcí, na obecní úřady v okolí Božic, praktických lékařům,
• vytvořením atraktivnějších webových stránek Domova důchodců Božice a jejich aktualizací
• spoluprací s Komunitním plánováním sociálních služeb Znojmo (pravidelná účast na setkání s poskytovateli 4x
v roce, spolupráce na tvorbě Rozvojového plánu 2013-2016 Domova důchodců Božice, příspěvková organizace, účast
na Dni sociálních služeb ve Znojmě, spolupráce na vytvoření adresáře online, zpřístupnění na adrese
http://www.kpzn.cz/adresar/poskytovatel/24)
• spoluprací s poskytovateli sociálních služeb (Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., Okresní organizace
Znojmo, Oblastní charita Znojmo, TyfloCentrum Brno, o.p.s, pobočka Znojmo, Domov pro seniory Strážnice,
pravidelné setkávání pracovníků domovů pro seniory na Znojemsku a s Diakonií ČCE – středisko Myslibořice)
• spoluprací s žáky a studenty s cílem zlepšení vnímání role seniorů a vzájemné propojení generací (Základní škola a
mateřská škola Božice, SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o, Přímětická , Znojmo, SOŠ a SOU Znojmo, Dvořáková,
Domov pro matky a otce v tísni)
• spoluprací s organizacemi v Božicích (Obecní úřad Božice, Knihovna Božice, Kino Marta, obchody, Myslivecké
sdružení Borotice - Božice, Spolek božických vinařů, občanské sdružení, Dům s pečovatelskou službou Božice, Relax
Božice)
• spoluprací s rodinou (zapojením rodiny do péče o svého příbuzného, společné akce, dny otevřených dveří, výlety,
mohou si připravit rodinné oslavy, mají k dispozici ubytování pro hosty)
• spoluprací s médií (místní tisk NIVA, Znojemsko)
• spoluprací odbornými organizacemi (GOS tým, Profima Effective Zlín, HandicapZn Znojmo –prodejce zdravotních
a kompenzačních pomůcek
• prezentováním výrobků a ručních prací klientů Domova důchodců Božice, příspěvková organizace a s možností
jejich nákupu.
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Základem poskytované služby je využívání běžných služeb veřejnosti s cílem sociálního začlenění. Uživatelé navštěvují
divadelní představení, posezení s místním klubem důchodců, navštěvují místní restaurační zařízení, obecní sklípek, dle
možnosti si chodí s doprovodem nakoupit.

ZE ŽIVOTA V DOMOVĚ DŮCHODCŮ
Maky
Zaparkovaná košťata pod stromy a rej malých čarodějnic ze 3. třídy základní školy. Na roštu voněly špekáčky a z hořící
vatry naposledy vykukovala čarodějnice. Tak vypadalo poslední dubnové páteční dopoledne v Domově důchodců v Božicích. Posezení pod širým nebem zpříjemňovaly svými kouzly čarodějnice všech kategorií. Zpěvné vystoupení malých
čarodějnic, soutěž proplétaná a koštětová vykouzlily na tvářích nejeden úsměv. Čarodějnice neopomněly ani klienty na
lůžku a potěšily je návštěvou s opečeným špekáčkem přímo na pokojích. Na slet malých a velkých čarodějnic se můžeme
opět těšit za rok touhle dobou.
V měsíci dubnu patřilo křeslo pro hosta panu Hudcovi, který si za námi přišel pobesedovat o historii božického Kina
Marta. Nesčetně dotazů směřujících k dobám minulým, které vzbuzovaly u klientů vzpomínky na mládí, kdy návštěva
kina byla kulturním svátkem. Hovořilo se o historii, kdy první kino z roku 1948 sídlilo v Jiráskově domě na Kolonii a
dále bylo roku 1950 přestěhováno do sálu pohostinství Smetana. Roku 1993 bylo uzavřeno pro malý zájem a budova
pak sloužila jako disko kavárna Duha, kdy je ale nutno konstatovat, že vše z kina vzalo za své. Roku 2003 se po rozsáhlé
rekonstrukci interiéru kino opět obnovuje pod názvem KINO MARTA BOŽICE. Součástí debaty byla i ukázka promítacího přístroje Almo 16 z roku 1936. Těšíme se, až návštěvu v kině panu Hudcovi u příjemného filmu oplatíme a touto
cestou mu za posezení s námi děkujeme.
24.duben patřil středě a v Domově důchodců v Božicích jako každý měsíc špenátovému dni. Klienti si v rámci ergoterapie praktických dovedností upekli slané pečivo ze špenátu a kopřiv. K podpoře zdravého stravování bylo výživově
hodnotné pečivo obohaceno celozrnnou moukou a sezamovými semínky. Tyto dobroty pak účinkující: Špenát, Pepek
námořník, Olivie a Bluto nabízeli klientům k porovnání chutí mezi kopřivovou a špenátovou. I takové jsou jarní dny u
nás…

JAK DÁL V BOŽICKÉM FOTBALE ?
Jiří Čada
V tomto článku bych chtěl stručně přiblížit to nejpodstatnější, co se událo kolem božické kopané za poslední dobu.
Začnu těmi horšími zprávami. Už všichni víme, že naše mužstvo po nějaké době sestoupilo z okresního přeboru do nižší
fotbalové soutěže – III. třídy. Čím to je způsobeno, nebudu příliš rozvádět. Jasné je, že naše výkony, tréninková morálka
a poctivá příprava před zápasy nebyly rozhodně na takové úrovni, aby se naše výkony od podzimu nějak radikálně změnily. Se soupeři jsme většinou hráli celkem vyrovnaná utkání, které jsme si sami prohráli chybami v obraně, neproměňováním šancí atd. O hráčích, kteří nám mohli a měli pomoct, ale nechtělo se jim, mluvit nebudu.
Příští sezonu by mělo náš tým čekat několik změn. Post předsedy opouští Jan Kudlička a činnost v klubu ukončil pokladník Ivan Marek. Oběma patří poděkování za odvedenou práci pro božický fotbal. O víkendu se sešel nový výbor fotbalového oddílu v tomto složení: předseda – Karel Kučera, místopředseda – Robert Šotkovský, sekretář – Pavel Nevrkla a
pokladník – Jiří Čada. Na schůzi výboru se projednalo složení realizačních týmů jednotlivých mužstev, které bude pro
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nadcházející sezonu vypadat takto: muži (III. třída) – vedoucí mužstva Milan Šperka a Roman Himal, trenér Michal
Topolčan; dorost – vedoucí mužstva Jiří Čada, trenér Martin Topolčan; žáci –vedoucí mužstva Karel Hala, trenér Tomáš
Kudlička; přípravka – Jiří Kubíček.
Rozhodně si nemalujeme, že naše hlavní mužstvo – muži po
sestupu bude hned hrát suverénně o postup zpět. Ale pokud
bude vše fungovat podle plánu, tak chceme našim fanouškům přinášet větší radost z našich výkonů a hlavně z výsledků. Fanoušci totiž chodit na fotbal nepřestali - za to jim patří
velký dík.
Oddíl dorostu v minulé sezoně vybojoval krásné druhé
místo ve své skupině. Dorostence v příští sezoně posílí šest
hráčů, kteří přechází ze žákovské kategorie. Je tedy vcelku
pravděpodobné, že někteří z dorostenců budou nastupovat
za celek mužů – ale vše záleží na trenérech.
Žáci se v konečné tabulce okresního přeboru umístili na pěkném sedmém místě. Jak jsem výše zmínil, šest hráčů přešlo
ze žáků do dorostu a žákovské mužstvo je tak výrazně oslabené. Rozhodli jsme se proto opustit okresní přebor žáků a
přihlásit naše žáky do okresní soutěže mladších žáků 7+1. Ale ani tak by naše hráčská základna nebyla dostatečně široká,
a tak jsme uvítali nabídku J. Kubíčka z Mackovic o spojení oddílů. Jiří Kubíček se bude také věnovat trénování přípravky.
Na tomto místě bych rád poděkoval za vedení přípravky Josefu Zapletalovi, který z důvodu pracovního vytížení u přípravky již dále nebude pokračovat.
Toto jsou v tuto chvíli ty nejpodstatnější změny v božickém fotbale .
První zápas nové sezony III. A třídy hraje naše mužstvo doma v neděli 11. srpna od 16.30 hod. s Horními Kounicemi
B. Dorostenci hrají letos pouze v jedné skupině, sezonu začínají taky doma – v sobotu 10. srpna v 16.30 hod. s Rakšicemi.

Mladší žáci budou hrát skupinu B, na první zápas zajíždějí 8. září do Litobratřic a přípravka ke svému prvnímuutkání v
nové sezoně jede v neděli 15. září na hřiště do Olbramovic.
Za fotbalový oddíl bych chtěl poděkovat všem, kteří božické fotbalisty po této sezoně nepřestali podporovat a na fotbal
si i v příští sezoně najdou cestu.

BOROTICE

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zdeněk Bobok, starosta obce
Zastupitelstvo obce se sešlo 24. 5. 2013 a 21. 6. 2013 a byly projednávány a schváleny uvedené body:
19.zasedání ZO
1. Program jednání
2. Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Borotice n/Jev. za pronájem pozemků p.č. 2417 o částečné výměře 3800m2,
p.č. 2436 o výměře 5479 m2 a p.č. 2449 o výměře 8043 m2 společnosti Agropodnik Mašovice, a.s.
3. Rozpočtové opatření č.1.
4. Cenu balíčků, přípravu a konání dětského dne.
5. Účetní závěrku obce Borotice za rok 2012.
Bere na vědomí
1. Účetní závěrku BDS, s.r.o. k 31.12.2012
2. Rozdělení 3.etapy výstavby kanalizace a podání žádosti o dotaci na 3. etapu.
3. Závěrečný účet ZSO Hrušovansko a DSO „Daníž“ za rok 2012.
4. Rozpočty DSO NIVA, DSO „Daníž“ a ZSO Hrušovansko na rok 2013.
5. Požadavek od Znojemského vinařství, o.s. na mimořádný příspěvek na provoz sdružení na rok 2014.
6. Požadavek obce Břežany na úhradu provozních nákladů na žáky ZŠ a MŠ Břežany.
Odložilo
1. Žádost o finanční příspěvek pro Svaz důchodců ČR, základní organizace Borotice do příštího zasedání
zastupitelstva obce.
Rozhodlo
1. Na parcele č.1819 v k.ú. Borotice n/Jev. budou pronajaty sklepy zájemcům v částce 200,-Kč ročně na dobu pěti
let.
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Sklepy lze na p.č. 1819 v k.ú Borotice n/Jev.odkoupit jako lesní pozemek za cenu 90,-Kč/m2. Zaměření a veškeré poplatky související s odkoupením pozemku si bude zájemce hradit sám.
20.zasedání ZO
1.) program jednání
2.) Závěrečný účet obce Borotice za rok 2012.
3.) Záměr prodeje pozemku p.č. 142/2 v k.ú. Borotice n/Jev dle geometrického zaměření manželům Zuzaně
a Josefu Portlovým, Borotice č.130.
4.) záměr pronájmu pozemků v k.ú. Borotice n/Jev. p.č. 1867 o výměře 985m2 panu Františkovi Nováčkovi,
Borotice č.28 a záměr pronájmu pozemků p.č. 2425 o výměře 31266 m2 a p.č 2426 o výměře 9563m2 v k.ú.
Borotice n/Jev. bezúplatně po dobu 5 let Mysliveckému sdružení DROP Božice Borotice.
5.) Rozpočtové opatření č.2.
6.) Mimořádný členský příspěvek na provoz sdružení na rok 2014 Znojemskému vinařství, o.s., Dvořákova 21,
Znojmo.
7.) žádost o finanční příspěvek pro Svaz důchodců ČR, základní organizace Borotice ve výši 5000,-Kč.
Bere na vědomí
Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok 2013.

PARKOVÁNÍ NA OBECNÍCH KOMUNIKACÍCH
Obecní úřad Borotice upozorňuje občany, aby si nepletli vybudované komunikace před vlastními domy s parkovacími
místy, jenž nebyly vybudovány k tomuto účelu. Jedná se hlavně o část obce Borotic na náměstí a Filipovice u bytovek.
Žádáme proto tyto občany, aby parkovali na místech, které nebudou omezovat průjezdnost dalších vozidel.

DĚTSKÝ DEN
Krásný slunečný den po deštivém a chladném týdnu přilákal děti
a rodiče na místní hřiště, kde se 29. června konal dětský den, který
svým vystoupením zahájily minimažoretky a mažoretky ze základní školy Božice. Pro děti byla připravena různá soutěžní stanoviště,
kde mohly ukázat své dovednosti,
za které byly odměňovány. Jako již
tradičně byl velký zájem o skákací
hrady, které byly celé odpoledne
plně obsazeny. Stejně jako loni si
děti mohly zastřílet ze vzduchovky nebo si
prohlédnout policejní motorku od policie z
Prosiměřic, či hasičské vozidlo z Hrušovan
n/Jev., které sebou přivezlo i stroj, kterému
se říká turbex, a s pomocí kterého hasiči udělali obrovskou hromadu pěny, ve
které děti měly možnost se vydovádět. A pokud někomu při náročném odpoledni vyhládlo, mohl se najíst a občerstvit přímo na hřišti a nakonec si vyzvednout i balíček se sladkostmi, který
místní děti dostávají již tradičně.
Celé odpoledne uběhlo velice rychle a věříme, že děti odcházely domů
plni nevšedních zážitků. Odměnou
pro všechny organizátory byly určitě
rozesmáté a spokojené dětské tváře.
Večer od 20 hod. byla i pro dospělé
přichystána zábava, kde hrála skupina BLUE BAND.
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Na závěr by jsme chtěli poděkovat všem, kteří se nějak při pořádání dětského dne angažovali nebo přispěli sponzorským darem nejen finančně ale i ve formě pohoštění.. ….
Ještě jednou všem patří velké poděkování.

HURÁ PRÁZDNINY
V pátek 28.6.2013 skončil pro žáky poslední den letošního roku a od svých třídních učitelů převzali vysvědčení. Proběhlo i slavnostní rozloučení se žáky devátého ročníku, kterým by jsme rádi popřáli hodně štěstí na další cestě životem.
Převzetím vysvědčení pro děti začíná odpočinková část roku a to dva měsíce prázdnin, aby nabraly mnoho sil do dalšího
školního roku. Touto cestou by jsme všem žákům a dětem chtěli popřát krásné prožití prázdnin plné slunečních dnů a
hlavně bez žádných úrazů.

BESEDA S DŮCHODCI
Letošní beseda s důchodci, která se konala 12.4.2013 v sále místního pohostinství, se opět nesla v pohodovém duchu.
Nejprve seniory přivítal pan starosta, který předal slovo paní učitelce a dětem z mateřské školky, které si připravily moc pěkné hudební vystoupení a pohádku. Po vystoupení měl opět slovo pan starosta, který odpovídal na dotazy seniorů. Již třetím
rokem se besedy také zúčastnil taneční soubor žen z Těšetic, které svým tanečním pásmem opět skvěle všechny přítomné
pobavily. Poté začala volná zábava, při které si senioři nejen zazpívali, ale i zatancovali. K tanci a poslechu hrál pan Jan Hlaďo.

HURÁ NA PRÁZDNINY
Romana Lesová
V dnešních dnech začínají dlouho očekávané prázdniny všem dětem, ale naše školka ještě není prázdná, jelikož pokračujeme v prázdninovém provozu. A co jsme vše prožili v měsících předtím? V květnu jsme společně s maminkami oslavili
jejich svátek vystoupením u nás ve školce, přijeli za námi děti s učiteli ze ZUŠ v Božicích se svým programem, navštívili
jsme kravín v Božicích, zahráli jsme si na „svatební den“ a pomyslný sňatek se rozhodlo zpečetit celkem šest páruůdětí a
jelikož druhý den byl objednán pan fotograf, tak z tohoto dne nám zůstanou opravdu pěkné svatební fotografie. V měsíci
červnu jsme se vydali na výlet rodičů s dětmi do Znojma a naším cílem bylo Znojemské podzemí, Krokoland v hotelu
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Dukla a turistický vláček. Na kolech jsme v rámci cyklistického výletu navštívili místní „zámeček“. Jako každoroční
zakončení a rozloučení se se školkou spíme, opékáme „buřtíky“, hrajeme noční hru. Letos bylo celkem deset odvážných
z řad nejen předškoláků. S našimi dvěma předškoláky jsme se rozloučili poslední školní den, uspořádali oslavu a popřát
úspěšný nástup do základní školy jim také přišel pan starosta Bobok. Teď už jen zbývá dodat tak“ hurá na prázdniny „.

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI OBČANÉ
Duben
Taraba Pavel
Binderová Libuše
Kazderová Libuše
Jačianská Božena
Litavcová Judita

Květen
65 let
66 let
67 let
69 let
80 let

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

70 let
73 let
75 let
75 let
80 let
88 let

Jubilantům přejeme ještě mnoho spokojených a šťastných let.

RADOST DO OBCE VNESLI
V měsíci březnu se narodil Matouš Bartolčic a v měsíci dubnu Tadeáš Majtner.

Bġ%¤!.9
EVROPSKÝ DEN V ZÁKLADNÍ ŠKOLE BŘEŽANY
Mgr. Jitka Čermáková, ZŠ Břežany
Není to tak dávno, co nám do školy přišla nabídka Domu
zahraničních služeb, abychom uspořádali Evropský den. Slíbili
nám podporu jak finanční, tak materiální a přednáškovou.
Myšlenka nás zaujala, vytvořili jsme si plán, pozvánku a návrh
programu. Přestože jsme nakonec podporu nezískali, pustili
jsme se do přípravy realizace.Zapojily se všechny třídy od těch
nemladších žáků až po poslední ročník naší ZŠ.
Ve všech třídách se nacvičovalo, vymýšlelo, organizovalo.
Učitelé vložili do příprav mnoho práce, času a vlastní invence.
Výsledek se dostavil ve středu 12.června 2013.
Ráno byla budova vyzdobená, směrovky umístěny viditelně, u vchodu byl umístěn program celého dne. Před devátou se
začali scházet první hosté. V 9:00 zahájila Evropský den paní
ředitelka a pozvala hosty k návštěvě první prezentace. Všichni
vystoupali do nejvyššího patra, kde se nacházeli naši nejmladší
s prezentací České republiky.
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Žáci z 5. třídy zpívali státní hymnu

BĜežany
Paní učitelky Tregerová a Martinková připravily s dětmi texty o naší vlasti, o zajímavých a významných lidech. Děti
představily slavné sportovce, žáci 1. a 2. třídy tančili polku, všechny děti zpívaly národní hymnu a recitovaly báseň, kterou složila žákyně 4. třídy Markéta Bursíková. Maminky napekly plno českých specialit, a tak nebylo o pohoštění nouze.
Po vystoupení našich nejmladších se všichni přesunuli do 5. třídy, která si pod vedením paní učitelky Šebelové nachystala prezentaci o Slovenské republice. K vidění byli 3 bačové, kteří vyprávěli vtipy, Lenka Kočí s Michaelou Pavlíčkovou tančily na hudbu slovenských zpěváků, Natálie Talášková recitovala slovenské básně. Zapojili se všichni žáci , ať
už povídáním o zemi našich sousedů nebo zpěvem národní hymny. Také zde maminky připravily slovenské speciality.
V sousedí – 6.třídě se již připravovali se svou prezentací Itálie
žáci šestého ročníku.
Na interaktivní tabuli se objevil film o Itálii, pak jednotlivé informace, které prezentovali žáci.
Také zde maminky připravili ukázky tradičních italských jídel.
Šesťáci prezentují Itálii

Žáci 7. ročníku naší školy se rozhodli pro prezentaci země, kterou
letos v rámci studia navštívili – Velkou Británii. Součástí výzdoby
byly vlastnoručně vyrobení dva členové stráže královského paláce – žáci je vyrobili z druhotných surovin. Pro prezentaci využili
žáci vlastní fotografie pořízené během pobytu v Anglii. Zpestřením prezentace byly ukázky z her W. Shakespeara Romeo a Julie a
Hamlet, které nastudovali Viktorie Fajmonová a Adam Novotný.
Na závěr jsme mohli zhlédnout ukázku ze svatby prince Williama
a Kate.
Zájem ze strany návštěvníků byl velký
Žáci osmého ročníku si připravili prezentaci o Německé spolkové republice. Celá prezentace byla prokládána německými písněmi. Do jejich zpěvu se zapojili všichni přítomní.
Na závěr celého dne jsme zhlédli prezentaci žáků 9.ročníku, kteří zpracovali informace o Francii. Vystoupení bylo
vtipné, plné informací a zajímavostí .
Součástí dne byly doprovodné programy, které si jednotlivé
třídy nachystaly – dokreslování mapek, křížovky, vymalovánky,
malování nehtů a další. Na chodbě v prvním patře byl nainstalován bufet s občerstvením jednotlivých zemí a fotografický koutek, kde se mohli zájemci nechat vyfotografovat.
Evropský den se nám vydařil, líbil se rodičům i hostům,
přišly nás navštívit i děti z mateřské školy s paní učitelkou Janou
Surovcovou. Děti se dověděly mnoho zajímavostí o cizích zemích
i o své vlastí, setkaly se s kamarády z jiných tříd.
Poděkování patří všech pedagogům a třídním učitelům –
Anežce Tregerové, Mgr. Lucii Martinkové, Denise Šebelové, Mgr.
Haně Halaštové, Mgr.
Janě Buchtové, Mgr. Rostislavu Růžičkovi a Mgr.
Alžbětě Sousedíčkové
Královská svatba v podání 7. třídy
– za čas, energii a chuť něco pro děti udělat.

Královská stráž před 7. třídou
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Prezentace žáků 8. ročníku

Fotografický koutek byl veselý

BENEFIČNÍ KONCERT
Eva Vašinová
Na Zámku v Břežanech se již třetím rokem konal Benefiční koncert. Na letošní ročník byla pozvána česko - slovenská zpěvačka s jedinečným hlasovým
projevem Sisa Sklovska, která svým nezapomenutelným výkonem rozezpívala i
roztančila téměř všechny účastníky koncertu. Celým koncertem provázel P. Jiří
Veith, díky němu a mnoha štědrým sponzorům se mohl tento koncert uskutečnit.
Výtěžek z Benefice, který činil 72 047,- Kč, bude použit na nákup vybavení venkovního areálu pro relaxační a oddychovou činnost (venkovní houpačky, posezení,…). Velké
díky patří všem
mediálním
partnerům této
akce i dalším
sponzorům.
Jsme rádi, že
se i v této době
najdou lidé se
srdíčkem
na
dlani.

SPORTOVNÍ HRÁTKY V ZUBŘÍ
Eva Vašinová
Jako každý rok, tak i letos se v Zubří u Nového města na Moravě uskutečnily Sportovní hry pro mládež a dospělé lidi s mentálním postižením. Letošní, v pořadí již 38.,
ročník se uskutečnil na začátku června a pořádajícím domovem byl již druhým rokem
Ústav sociální péče Křižanov. Ze Zámku Břežany se vydalo do Zubří reprezentovat
celkem 20 sportovců, a to hned v několika disciplínách- Závodivé hry, Turnaj v Boccie,
Skok z místa, Trojskok, Vrh koulí, Hod kriketovým míčkem, Hod granátem. Poctivý
trénink před samotnými hrami se opravdu vyplatil a všichni sportovci si domů odvezli
hned několik medailí. Celkem jsme získali 13 zlatých, 23 stříbrných a 9 bronzových
medailí. Poděkování patří pořádajícímu Domovu, všem trenérům a hlavně sportovcům, kteří neztratili po celý týden sportovní nadšení.
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BĜežany ◆ ýejkovice

KAPELA SKLIDILA VELKÝ POTLESK
Eva Vašinová
Na pozvání Mgr. Martiny Blešové-koordinátorky komunitního plánování pro Jihomoravský kraj, se klienti Zámku
Břežany již druhým rokem zúčastnili otevření stánku KÚJmK na Mezinárodním veletrhu Medical Fair a Rehaprotex v
Brně. Naše hudební kapela zahrála a zazpívala ze svého repertoáru 3 písně z popové a muzikálové scény, které sklidily
velký potlesk. Otevření expozice, zaměřené na propagaci procesu plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji
i v jednotlivých obcích s rozšířenou působností oficiálně zahájil Mgr. Martin Petřík, vedoucí sociálního odboru a pan
Mgr. Marek Šlapal, radní pro sociální oblast KÚJmK, kteří následně symbolicky přestřihli slavnostní pásku a tím otevřeli
veřejnosti svůj stánek.

ÿEJKOVICE
INFORMACE A UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Milan Sedlačík, starosta obce

1. Obecní úřad oznamuje, že odečty vodoměrů ve vodoměrných šachtách proběhne v tomto roce koncem července.
Platby za vodu budou spotřebitelé moci uskutečnit na obecním úřadě po vyhlášení místním rozhlasem.
2. Upozorňujeme obyvatele, kteří doposud neuhradili poplatky za likvidaci odpadu a poplatek ze psů, že poplatky jsou
splatné do konce srpna tohoto roku.
3. Obec Čejkovice nabízí k odprodeji stavební pozemek, určený k individuální výstavbě rodinného domku. Bližší
informace podá obecní úřad.
4. Obecní úřad žádá majitelé psů, aby dodržovali místní vyhlášku a odklízeli po svých psech výkaly. Na základě stížnosti
1.FC Čejkovice upozorňujeme také majitele psů, že fotbalové hřiště není určeno k venčení psů, ale k sportování.
5. Upozorňujeme mládež, že poškozováním obecního majetku formou různých nápisů, se dopouštějí přestupku.
Tyto se objevují v místní čekárně a v areálu u koupaliště.
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ýejkovice
KARASIÁDA ČEJKOVICE
Milan Sedlačík, starosta
Také jako na mnoha jiných rybnících v okolí, se i do naší obci sešli
přátelé sportovního rybolovu. Závody na místním Dolňáku uspořádal rybářský klub, který rybník spravuje. Brzy po ránu 4.května dvacet
sedm rybářů různého věku a pohlaví začalo pokoušet rybářskou štěstěnu. Hojný počet přihlížejících a fanoušků sledoval různé taktiky a fígle soutěžících, kteří zápolili o připravené ceny. A měli na výběr. Soutěžilo se jak o největší společnou délku ulovených ryb, tak o největší rybu
a také o hlavní cenu, která spočívala v ulovení největšího počtu karasů
a okounů. Odpoledne po dvoukolovém klání porota zhodnotila startovací lístky, vyhodnotila soutěž a vyhlásila
vítěze. V soutěži o největší počet ulovených
ryb se umístnil na třetím místě Michal Vlček z Břežan. Druhé místo obsadil David Mlčúch z Čejkovic. Vítězem v této soutěži s počtem 1505
bodů, se stal pro rok 2013, Miroslav Gabrhel z Čejkovic. Cenu starosty o
největší ulovenou rybu získal Michal Vlček z Břežan za uloveného kapra
v délce 63 cm. Hlavní cenu pak další borec z Čejkovic, David Mlčúch
za dva okouny a jednoho karase. Po celé závody se prostorem rybníka
nesla vůně grilovaných ryb a klobásů. Skvělé občerstvení pro závodící a
návštěvníky připravili přátelé rybářského sportu Zdeňka, Mirka, Rosťa
a Honza z Čejkovic . Poděkování také náleží sponzorům a to Obci Čejkovice, firmě MOFFER manželů Kubových a Novotných a v neposlední řadě firmě CEK stav s.r.o. Nelze zapomenout na
poděkování všem zúčastněným závodníkům a návštěvníkům za podporu. Počasí po celý den nezklamalo a tak společenský život v Čejkovicích nebyl toho dne u konce. Osazenstvo se přesunulo do areálu u koupaliště, kde místní fotbalový
klub přichystal netradiční večerní zábavu, ,,Pálení Oblud“. Ale to už je jiná historie.
Petrův zdar na příští Karasiádě.

VÝLET ČEJKOVICKÝCH DO DINOPARKU
Milan Sedlačík, starosta
V letošním roce zvolili rodiče školních a předškolních dětí výjezdový
dětský den. Návštěva Dinoparku Vyškov byla na schůzce rodičů a obecního úřadu schválena. V sobotu 22. června dopoledne, za příjemného
počasí vyrazili výletníci autobusem Břežanské dopravní společnosti na
cestu. Po prohlídce ZOO parku, což je malá zoologická zahrada, jejíž
součástí je i prohlídka hanácké selské usedlosti, byli výletníci přepraveni
dinovláčkem do samotného Dinoparku. Po procházce trasou lesním prostředím, plným prehistorických zvuků a dokonalým zpracováním maket
pravěkých ještěrů v životních velikostech , využili děti i rodiče zhlédnutí
příběhu malého Triceratopse v 3D kině. Po dobrém obědě v restauraci
zooparku nastalo rozhodování jak využít zbytek odpoledne. Náhodou
ve Vyškově hostoval docela malý cirkus Bernes, tak se výletníci rozhodli
navštívit jeho představení. Devadasátiminutové vystoupení účinkujících
artistů a zvířátek zanechalo dojem i na ty nejmenší účastníky. Na krásný výlet našim dětem přispěli tito sponzoři: obec Čejkovice, Honební
společenstvo Čejkovice – Mackovice a pan Rostislav Kňazovčík, za což
jim patří poděkování. Nashledanou na dětském dnu 2014 v areálu U
koupaliště.
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ýejkovice ◆ Mackovice
SLET ČARODĚJNIC V ČEJKÁCH
z místní knihovny
I v Čejkovicích, tak jako jistě i v mnoha různých místech, jste
mohli 30. dubna 2013 zahlédnout čarodějnice. Jejich slet se konal
na dvoře a zahradě obecního úřadu. Po hostině u otevřeného ohně
následoval rej čarodějnic při hudbě a návštěva v ulicích naší vesnice. K půlnoci byl slet rozpuštěn a před jeho koncem si všichni
slíbili, že i příští rok si ve stejný den přiletí do Čejkovic zakřepčit
a poklábosit.

MACKOVICE
ZPRÁVIČKY Z RADNICE
Připravil Ing. Karel Ondráček
Hlavní akce v loňském roce
Přibylo 5 vodovodních a 64 kanalizačních přípojek. Kanalizační přípojky v celkové délce 1,5 km zabezpečila obec. Na
95% nemovitostí s číslem popisným má plynovou, vodovodní a kanalizační přípojku. S uzavřených smluv odmítlo zastupitelstvo realizovat nejdelší přípojku pro č.p. 156, i když šlo o výtlak v ceně ostatních dlouhých přípojek.
Pro zájemce o výstavbu v lokalitě „břežanské sady“
Obecní úřad chtěl podpořit tento zájem i s vlastníkem většiny parcel, který souhlasil se směnou pozemků s obcí pro
budoucí výstavbu, i když po zpracování nového územního plánu tyto pozemky budou mít minimálně pětinásobnou
hodnotu. Zastupitelstvo tuto směnu zamítlo a obec v lokalitě nevlastní žádný pozemek. Pokud pan Horák obsadí spodní
cestu vlastními sítěmi, není co řešit.
Nový územní plán
Zastupitelstvo obce rozhodlo o zřízení nového územního plánu a vybralo dodavatele. V současné době probíhá příprava
zadání, které chystá Městský úřad Znojmo, odbor výstavby a plánování.
Ukončení výroby firmy TEMA
Firma TEMA, působící v sále a přísálí budovy obecního úřadu, ukončila oficiálně výrobu v květnu letošního roku, protože se ji nepodařilo v součinnosti s Úřadem práce Znojmo nabrat dostatečné množství zaměstnanců. Zastupitelstvo obce
rozhodlo, na základě věcného břemene, o zpětném odkoupení této nemovitosti a určilo komisi na převzetí.
Další opravy cest a chodníků po kanalizaci
Firma ALPINE BAU CZ provádí opravu „trasy B“ na základě vyhraného výběrového řízení. Předpokládané ukončení
30.6.2013 se poněkud protáhne vzhledem k nevyzpytatelnému počasí. Na dotazy, proč tu náves neuděláme celou, jsou
tam projektovány ještě dvě trasy, na které letos nemáme. Proč jsme rozdělili tyto práce na tolik tras? Protože jsme správně předvídali, že občané kanalizaci a tyto opravy cest ve volbách nepodpoří.
Zdravotní středisko a knihovna
I když je vyřízeno stavební povolení na zařízení knihovny a zdravotního střediska v přízemí budovy obecního úřadu,
vzhledem k přísným hygienickým podmínkám je projektantem stanovená cena téměř jeden milión korun. K tomu přibylo zpětné odkoupení sálu. Naskýtá se mnoho řešení. Zastupitelstvo odložilo rozhodnutí na příště.
Nové elektrické ovládání zvonů
Původní amatérské dosloužilo. Místostarosta toto zařízení udržoval léta v provozu, ale už na to nemá roky a odborníci
ze Zámku Břežany po snahách zprovoznit elektrické zvonění navrhli výraznou modernizaci. Nabídku firmy Elektrozvon
Olomouc podpořilo zastupitelstvo obce finančním darem na nové ovládání jednoho zvonu, na druhý přispěli finančními
dary občané. Firma se zavázala provést modernizaci do konce června. Elektrické ovládání dvou zvonů včetně mechanického uložení činí částku 62.291,-Kč.
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Mackovice
NA VLNÁCH DĚTSKÉHO DNE ANEB PIRÁTI Z MACKOVIC
Dámský klub Mackovice
Dne 9.6.2013 zavítal do Mackovic na fotbalové hřiště kapitán Jack Sparrow se
svojí posádkou. Nedělní odpoledne přilákalo spoustu dětí i dospělých, jak místních, tak i přespolních. Bylo připraveno pirátské desatero formou úkolů a po
jeho splnění probíhalo pasování pirátů na lodi Černá perla. Nechyběla jízda na
pirátském voze ani pirátská diskotéka. Po mnoha propršených a zamračených
dnech slunce krásně hřálo a všichni přítomní snad odcházeli domů spokojeni.
Poděkování patří všem, kteří se na přípravě Dětského dne podíleli a také Obecnímu úřadu Mackovice a štědrým sponzorům za finanční zajištění.

PODĚKOVÁNÍ ZA USPOŘÁDÁNÍ DĚTSKÉHO DNE V MACKOVICÍCH
Martina Hoffová
Děkujeme Dámskému klubu Mackovice, Obecnímu úřadu Mackovice, maminkám, tatínkům, děvčatům ze Zámku
Břežany a dalším, kteří připravili dětem krásný „Pirátský dětský den“.

TJ KOHOUTI MACKOVICE INFORMUJÍ
Jiří Kubíček ml.
Jarní sezona našich fotbalových nadějí byla velmi výsledkově úspěšná(viz tabulka). Mladší žáci poskočili z posledního místa na 3. Přípravka ze 7. na konečné 5.místo.
Nutno říci, že jsme se celý půlrok potýkali z nedostatkem hráčů. 6 hráčů muselo nastupovat za mladší žáky i přípravku,
i proto jsou konečné výsledky velkým úspěchem pro náš oddíl. V nové sezoně 2013/2014 budeme mít společně s mužstvem Božic mladší žáky a přípravku. Jsem velmi rád, že Božice využily možnosti se s námi spojit a naši mladí fotbalisté
tak budou moct nadále hrát.
V měsíci červenci opět uspořádáme Memoriál Zd. Kroutilíka a Zd. Andrýska a také Krojované hody.
Naší největší fotbalovou novinkou je, že jsme po dvou letech přihlásili do mistrovské soutěže mužstvo mužů. Pod
vedením pana Rostislava Fojtíka trénujeme každý pátek od začátku června. Převážnou část mužstva tvoří hráči z Mackovic, ale rádi bychom ještě trochu do začátku sezony posílili. Žádné cíle si nedáváme, jde nám především o tom, vrátit
Mackovské Kohouty po malých krůčcích tam kam patří.
Sezona 2012/2013
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Mackovice
Mladší žáci - konečná tabulka:
1. Vlasatice 16 16 0 0 121:15 48
2. Jezeřany 16 11 1 4 65:27 34
3. Mackovice 16 5 2 9 34:71 17
4. Bohutice 16 4 0 12 27:74 12
5. Hor. Kounice 16 1 3 12 20:80 6

Přípravka - konečná tabulka:
1. Prosiměřice A 34 31 1 2 326:45 94
2. Jiřice 34 27 2 5 244:50 83
3. Polánka 34 23 3 8 236:84 72
4. Práče 34 18 1 15 167:121 55
5. Mackovice 34 16 2 16 116:136 50
6. Hor. Kounice 34 15 4 15 135:132 49
7. Jezeřany 34 16 1 17 99:107 49
8. Prosiměřice B 34 4 1 29 56:233 13
9. Mikulovice A 34 4 1 29 41:286 13
10. Mikulovice B 18 0 0 18 10:36 0

KROJOVANÉ HODY
Krojované hody, které se v letošní roce ponesou

v oslavách 40.výročí
se v naší obci uskuteční

27.7. a 28.7.2013.
Program:
Sobota 27.7.2013
8:30 – Hodová mše v kostele
9:45 – Předání hodového práva starostou obce(u obecního úřadu)
10:00 – Zavádění krojované chasy za doprovodu kapely Minet
16:00 – Odpolední program na hřišti( Koncert cimbálového sboru Denár,
vystoupení mažoretek, vystoupení malé krojované chasy)
20:00 – Hodová zábava se skupinou Víkend

Neděle 28.7.2013
15:00 – fotbalové utkání Horní Mackovice – Dolní Mackovice
18:00 – taneční zábava, k tanci a poslechu hraje Danteso
Těšit se dále můžete na účast kolotočů (po 8letech),
výstavu fotek z historie krojovaných hodů, bohaté občerstvení.
Srdečně zvou pořadatelé a krojovaná chasa !
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Pravice

PRAVICE
Příspěvky připravil Jaroslav Vitouch, starosta obce
Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 10. 4. 2013 č.2/2013
ZO schvalují navýšení podílu DSO Rekultivace skládky Pravice
usn. č. 10/2013
ZO schvalují Rozpočet obce Pravice na rok 2013
usn. č. 11/2013
ZO neschvalují prodej akcií české spořitelny
usn. č. 12/2013
ZO schvalují účetní odpisový plán pro rok 2013 a provedení ročních odpisů k 31.12.2013 usn. č. 13/2013
ZO schvalují Roční uzávěrku za rok 2012
usn. č. 14/2013
ZO schvalují dodatek č.1 ke smlouvě uzavřené mezi obcí a auditorem
usn. č. 15/2013
ZO neschvalují geodetické zpracování portálu pasportu katastru nemovitostí a ÚP obce usn. č. 16/2013
ZO schvaluje založení podúčtu k účtu cizích prostředků u KB
usn. č. 17/2013
ZO schvaluje zřízení MŠ v prostorách OÚ Pravice
usn. č. 18/2013
Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 6. 5. 2013 č.3/2013
ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na akci „ splašková kanalizace Pravice“ s Jihomoravským krajem a pověřuje
starostu podepsat předmětnou smlouvu
usn. č. 19/2013
ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí ve společností E.ON – el. přípojka p. Jaroslav Zvonek
usn. č. 20/2013
Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 9. 5. 2013 č. 4/2013
ZO schvalují sestavený pořadní k pro přidělení obecních bytů
usn. č. 21/2013
Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 27. 6. 2013 č. 5/2013
ZO schvalují Závěrečný účet a celoroční hospodaření obce Pravice za rok 2012
usn.č. 22/2013
ZO schvalují výplatu divident za akcie u České spořitelny za rok 2012
usn. č. 23/2013
ZO souhlasí s podepsáním smlouvy s E.ON o zřízení práva odpov. věcnému břemenu
usn. č. 24/2013
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy a JMP na pronájem plynárenského zařízení
usn. č. 25/2013
ZO schvalují hodnotící komisi k veřejné zakázce „Splašková kanalizace Pravice“
usn. č. 26/2013
ZO schvalují komisi pro otevírání obálek k veřejné zakázce „Splašková kanalizace Pravice“
usn. č. 27/2013
ZO souhlasí s vrácením stavebních pozemků na stavbu RD pro nedodržení smlouvy usn. č. 28/2013
ZO schvalují ustavený pořadník pro přidělení obecních bytů
usn. č. 29/2013
ZO nesouhlasí s proplacením faktury obci Břežany
usn. č. 30/2013
ZO schvalují dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 7/2012 – akce novostavba obecních bytů Pravice
usn. č. 31/2013
ZO schvalují uzavření smlouvy a zvýšení nájmu honebních pozemků v oboře Pravice
usn. č. 32/2013

NÁVŠTĚVA ŠKOLKY V PRAVICÍCH
Ve čtvrtek 9.5. si občan Pravic p. Jaroslav Zvonek pozval mateřskou
školku z Břežan na prohlídku zvířat. Děti dojely dopoledne autobusem
za doprovodu svých učitelek. Všichni se těšili na to, jaká zvířátka uvidí. Pan Zvonek se chopil role průvodce a ukázal dětem pštrosy, kůzlata, prasátka, králíky a plno jiných zvířat. Mohly jít do výběhu za zvířaty
a pohladit si je. Děti plné zážitků začaly říkat, že byli v zoologické zahradě. Na památku dostaly p. učitelky pštrosí vejce. Moc děkujeme p.
Zvonkovi, že umožnil dětem nahlédnout na svoji malou farmu.
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Pravice

DĚTSKÝ DEN
Jako každý rok se slaví dětský den, tak i v Pravicích to nebylo jinak.
Místní maminky se domluvily a dětem vymyslely plno soutěží. Akce
se konala v sobotu 29. 6. v 10:00h. Jak děti došly na hřiště přivítal
je klaun, který děti učil modelovat zvířátka z balónků. A mohlo se
začít soutěžit. Každý dostal kartičku se svým jménem a mohly plnit
úkoly. Pro děti bylo připraveno občerstvení. Když děti odsoutěžily,
dostaly balíčky s cukrovinkami a mohli se jít vyřádit na skákací
hrad se skluzavkou. Mladé družstvo hasičů předvedlo útok a ostatní
děti si to mohly vyzkoušet
také.
Až si
děti odpočinuly, mohla začít
poslední soutěž a to v přetahování lanem. Holky proti klukům. Po
dlouhém přetahování zvítězilo družstvo slečen. Všichni dostali za
účast odměnu. Děkujeme všem, kteří se podíleli na dětském dnu a
všem sponzorům za dary.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Tradiční pálení čarodějnic se konalo
v Pravicích na místním hřišti. Letošní
vatra měla asi 12m a byla nejvyšší v celém kraji. Vše začalo kolem sedmé hodiny, místní slečny se převlékly za čarodějnice a bavily lidi. Jako loni tak i letos
hrála skupina Šuribend. Vatru podpálili
místní hasiči. Zábava se vydařila a těšíme se na další rok. Děkujeme všem co
se podíleli na stavění vatry a všem co
pomohli tuto akci uskutečnit.
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Pravice ◆ Velký Karlov
SRAZ SENIORŮ
Jak je tomu řádku let tak i letos se konal sraz seniorů. Dne 18. 5.
se sešly občanky Pravic a nachystaly pro seniory občerstvení. Před
obědem vystoupily pravické děti, zatancovaly a zazpívaly. Potom
se mohli naši senioři s chutí pustit do jídla. Po té následovala volná zábava. Děkujeme všem co
se podíleli na
přípravě. Je nám
líto, že na toto setkání chodí čím
dál méně dříve
narozených.

HASIČSKÉ ZÁVODY
Dne 4. května 2013 se konalo v Pravicích okrskové kolo v hasičském sportu při příležitosti 110. výročí založení hasičského sboru v Pravicích. Dopoledne začala okrsková soutěž. Zúčastnilo se 6 družstev mužů a 3 družstva žen. Počasí se
nám vydařilo a soutěž proběhla bez potíží. Na prvním místě se umístilo jak u žen tak u mužů družstva Božic. A ti dále
postupovali do okresního kola. K výročí se také uskutečnil zásahový útok na sucho, který se dělal v dřívějších dobách.
Večer se konala zábava, která pokračovala do ranních hodin.

NAŠI JUBILANTI
červenec
Kopeček Jiří
Kopečková Jiřina
Kunert Cyril
Vérostová Vlasta
Novák František
Buksová Ludmila

61 let
61 let
62 let
63 let
71 let
71 let

srpen
Menšíková Božena
Buksa Jaroslav
Strešková Anna

64 let
77 let
83 let

září
Kovářová Milada
Řeháček Stanislav
Sváčková Marie
Švancarová Jarmila
Kocůrková Anna

6%,+µ +!2,/6
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Ing. Bronislav Prudký, starosta obce
V dubnu jsme na veřejném zasedání projednali a schválili:
• Účetní závěrku za rok 2012 a závěrečný účet obce
• Smlouvu o provedení stavby garáže p. Jakla
• Podání žádosti o dotace z OPŽP na svoz BRO a zbudování kompostárny
• Licenční smlouvu s OSA
• Dodatek č. 2 o dílo na rekonstrukci 8 BJ
• Umístění zákazových dopravních značek pro nákladní auta
• Přidělení nových osmi bytů
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64 let
66 let
67 let
68 let
81 let

Velký Karlov
Druhé zasedání proběhlo 6. června a i na tomto zasedání zastupitelé rozhodovali o zásadních otázkách týkajících se
života občanů obce. Mimo jiné schválili:
• Návrh komplexní pozemkové úpravy pro k. ú. Velký Karlov LV 10 001
• Uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k budově č.p. 66 ve prospěch MMR ČR
• Schválení příspěvku OS Karlovská chasa pořádání krojovaných hodů
• Zápis do kroniky obce
• Aktualizaci energetického auditu pro budovu KD
Příští řádné zasedání OZ se koná 1.8.2013 jako již tradičně v zasedací místnosti OÚ od 18,00 hod a všechny občany
srdečně zvu.

DÍLNIČKY
Soptíci
Sbor dobrovolných hasičů a hasiček založili Karlovské Soptíky pro tvořivé ručičky.
V sobotu 27.4. byly v hasičské zbrojnici první dílničky pro děti a rodiče. Děti z připraveného materiálu vytvářely různá srdíčka a přáníčka pro maminky ke dni matek.
Velmi tvořivý byli nejen děti, ale i rodiče. Dětem se dárečky velmi povedly a doufáme,
že udělaly velikou radost. Další dílničky (podzimní) pro děti a rodiče budou v sobotu
28.9. v hasičské zbrojnici od 15 hod. Budeme tvořit zvířátka, strašidýlka, věnce a samozřejmě necháme tvořit dětskou fantazii. Velmi se na Vás těšíme.

DĚTSKÝ DEN
Peťas a Jířa
Dne 2.6.2013 se v naší obci konal v odpoledních hodinách dětský den, tentokrát na téma Vodní svět. Vzhledem k tomu, že počasí
nemělo kladnou předpověď, aby se soutěže konaly venku, přesunula
se celá akce do místního kulturního sálu. Ale i zde čekaly na děti
skákací hrady, plno soutěží a občerstvení. Děti chytaly ryby, házely kroužky na chobotnici, házely míčky do rejnoka, prošly slalom
v ploutvých, stříkaly vodou na cíl a další soutěže. Po splnění všech
soutěží dostaly děti balíčky s dárečky, kde nechyběly ani sladkosti.
Celé odpoledne se zakončilo soutěžemi pro rodiče s dětmi. Tradičně
se soutěžilo v oblíbeném slalomu v kolečkách a následovala záchrana z ostrova. I zde byli děti, ale i rodiče odměněni. Ti co se umístili
na prvních místech si odnesli i malou památku na letošní šedesáté
výročí naší obce. Jsme rádi, že si přišly zasoutěžit jak místní děti, tak
i děti z okolních vesnic. A doufáme, že to bylo pro všechny příjemně
strávené odpoledne. Na závěr chci poděkovat hlavně všem sponzorům, sdružením, obci a lidičkám, kteří se zapojili do příprav ale i
chodu celého dětského dne.
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Dýňová stezka
SOPTÍCI
Karlovští SOPTÍCI
zvou všechny děti a rodiče
v sobotu 26.10. v 18 hod
na DÝŇOVOU STEZKU.
Sraz před hasičskou zbrojnicí.
Lampióny a dobrou náladu sebou.

CEK stav s.r.o. - stavební firma
realizujeme témďĢ všechny stavby - stavíme bytové a rodinné domy,
pĢistavujeme nástavby, provádíme revitalizace, zateplujeme
stavíme administrativní a prĪmyslové budovy, obchodní centra

Prodejna stavebnin v ÿejkovicích
prodej veškerého stavebního P D W H U L i O X I D V i G ç H O H ] i Ģství, nďco z elektra,
nátďrových hmot, malíĢských potĢeb, kanalizaĀních trubek, zahradních
potĢeb, stavební chemie, novď - pĪjĀovna náĢadí a stavebních strojĪ
! AKCE platí do 31.7. - obrubník pĢírodní (100x5x20cm) - 39,- KĀ/ks s DPH AKCE !
- polystyren fasádní (100x5x50cm) - 53,- KĀ/m2 s DPH AKCE !
OtevĢeno: PO - PÁ 7:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hod., SO 7:30 - 12:00 hod.
tel.: 515 277 028; email: stavebniny@cekstav.eu

Fiala Petr
Božice 305
tel.: 774 999 927
Realizace vodovodních a kanalizačních přípojek včetně výkopových prací
26
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Nabízím služby
PEČOVATELKY seniorů (přímá obslužná péče),
HOSPODYNĚ ( odvoz k lékaři, úklid, praní, žehlení, nákupy, práce na zahradě atd.)
Je mi 46, jsem pracovitá, svědomitá, flexibilní. Mám ŘP sk. B. Vzdělání a praxi v oboru mám.
Okres Znojmo. Tel. 774 681 262. Milada Švejdíková

Zemní a výkopové práce
MICHAL KLÍMA, Práče 187
Nabízím výkopové práce při stavbě kanalizačních a vodovodních přípojek,
terénní úpravy, výkopy základů atd.

Tel.: 721 330 660, e-mail: kirimax@seznam.cz

ALLISNET s.r.o.

Prosiměřice 177, tel.: 775 341 337
Realizace vodovodních a kanalizačních přípojek

Z á v l a hy D y jákov ic e s. r. o.
Tel.: 602 644 515
Budování kanalizačních přípojek včetně výkopových prací
Zemní a výkopové práce

HOZÁK JIŘÍ
Krhovice 146, tel.: 602 388 114
Budování kanalizačních přípojek včetně výkopových prací
Zemní a výkopové práce

27

INZERCE
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STAVEBNINY PAVELČÍK
Božice – Zámlýní
Nabízíme:
stavební materiál
materiál na kanalizační přípojky
palivové dřevo
Otevirací doba: Po – Pá 7.30 – 12.00 13.00 – 16.30
So 8.00 – 10.30

Telefon: 606 310 073
28

INZERCE
BUDUJETE VODOVOD NEBO KANALIZACI
TAK JSME TU PRO VÁS
Navštivte nás v naší prodejně v areálu Vodárenské akciové společnosti,
na ulici Kotkova 20 ve Znojmě, kde nabízíme za bezkonkurenčně nejlepší ceny na
- vodárenský přípojkový mareriál
- kanalizační přípojkový materiál

Čerpadla zn. SIGMA
Sanační materiál společnosti MAPEI
Otevřeno: pondělí - pátek 07:00 – 16:00 hod.
tel.: 734 763 463, nebo 606 768 180
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Důvěrně je znáte. Buď to byly písničky vašeho mládí, nebo mládí vašich dětí či rodičů. Nestárnou, jsou tady pořád. Možná vás i štvou, ale určitě je zbožňuje někdo, koho znáte. Samy si říkaly o muzikál. Písničky Františka Janečka,
Michala Davida, Zdeňka Bartáka a skupiny Kroky hrají v muzikálu Sagvana Tofiho hlavní roli. Možná je tenhle příběh,
který začal na diskotéce v 80. letech i vaším příběhem. Trocha romantiky, maličko nostalgie, humor, zábava, ale i
nadhled. Mládí bez ohledu na to, kolik vám dneska je. Čas na blbnutí je vždycky, zvlášť když k tomu hrají Decibely
lásky, Poupata, Nonstop, Největší z nálezů a ztrát, Pár přátel, Každý mi Tě lásko závidí, a další z legendárních písní.

Účinkují: Bořek Slezáček, Tomáš Löbl, Petr Poláček, Míša Nosková, Genny Ciatti

Sobota 10. Srpna 2013 od 20.00 hodin na hřišti v Božicích
vstupné 150 Kč
Po skončení představení bude diskotéka, moderuje Bořek Slezáček a Petr Poláček.
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REL A X BO ŽICE
- bazén a vířivka se slanou vodou
- sauna, solárium
- bar s občerstvením
- hřiště s umělým povrchem
– možnost zapůjčení
tenisových raket

tel.: +420 602 631 580
www.relax-bozice.cz

NOVÉ CENY

avení
ému vyb
Díky nosvnyní tiskneme
pro Vá , kvalitněji
rychlejidněji.
a výho

KNIHY, MANUÁLY,
KATALOGY, ZPRAVODAJE,
UČEBNICE A JINÉ PUBLIKACE
NYNÍ I V MALÝCH NÁKLADECH

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

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

Čarodějnice v božickém domově důchodců

Božické mažoretky na dětském dni v Boroticích

Loučení s předškoláky v borotické MŠ

Mackovičtí piráti

Dětský den v Pravicích

