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Mikroregion Hrušovansko
SVATÝ VÁCLAV, KNÍŽE ZEMĚ ČESKÉ
Ing, Rudolf Žilík
28. září, kdy opět po roce oslavilo v naší zemi svůj svátek bezmála
131 tisíc Vašků, Vašíků, Venoušů, Venců, prostě Václavů, jsme také
na církevní půdě slavili – svátek sv. Václava, patrona České země.
A právě na tohoto světce – zářící hvězdě na nebi českých světců –
jsem se zaměřil tentokrát i já ve svém článku.
Václav se podle staré tradice narodil kolem roku 907 na Stochově
u Libušina (10 km záp. od Kladna) jako nejstarší syn vévody Vratislava a kněžny Drahomíry. Měl šest sourozenců, bratry Boleslava
a Spytihněva a ze čtyř sester známe pouze jméno Přibyslavy. V dětství jej vychovávala na Tetíně jeho babička kněžna Ludmila. Naučila
jej číst a psát, což v té době neuměla většina knížat, králů ani císařů.
Zajistila mu i křesťanskou výuku. Po té, co se jeho otec Vratislav I.
stal pražským knížetem, byl Václav poslán do Budče, kde si osvojil
i znalost latiny. Po Vratislavově smrti v únoru 921 a krátce na to zavraždění jeho babičky, začala krátká poručenská vláda kněžny Drahomíry. V roce 925 se ujímá vlády mladičký vladař Václav. Snažil
se o výrazné kulturní i náboženské povznesení české země. Legendy o sv. Václavovi zdůrazňují i jeho lásku k eucharistii a k chudým.
Přes svou dobrotu a laskavý vztah k lidem nevyrostl však z Václava člověk bojácný. O jeho statečnosti svědčí jeden z příběhů, který
se odehrál hned po jeho nástupu na knížecí stolec. V té době začal
ohrožovat postavení Přemyslovců kníže Radslav z kmene Zličanů.
Tehdy byl Václav nucen vytáhnout proti němu s vojskem. Vojska
obou knížat se setkala nedaleko hradiště Kouřimi. Schylovalo se k
bitvě. Tehdy se kníže Václav rozhodl zabránit krveprolití a vyzval
Radslava k osobnímu souboji. Mladému Václavovi nedával nikdo naději na vítězství nad zkušenějším a silnějším soupeřem. Všichni pak pokládali za zázrak, když zvítězil. Brzy se začalo vyprávět, že se v době souboje na knížetem Václavem
rozlila nebeská záře, která svědčila o zvláštní milosti Boží.
Kníže Václav musel také čelit nebezpečí ze strany německého panovníka. Aby se vyhnul neustálým válkám a zajistil
pokoj pro svou zemi, slíbil odvádět německému králi stálý poplatek za mír, 500 hřiven stříbra a 120 volů ročně. V době
neustálých válek všech proti všem to bylo rozumné výkupné. Kníže Václav se však setkal s nepřátelstvím i ve vlastním
rodě. Jeho mladší bratr Boleslav velice toužil zmocnit se vlády. Václav naopak usiloval o smír se svým bratrem. Naděje
mu svitla, když jej Boleslav pozval na návštěvu na svůj hrad ve Staré Boleslavi. Večer spolu bratři hodovali a přátelsky
rozmlouvali. Ale na druhý den ráno, když šel kníže Václav do kostela na mši, Boleslav a jeho družina jej přepadli a zabili
(28. 9. 929 nebo 935). Boleslav dosáhl cíle a usedl na pražský knížecí stolec. Vražda však ještě více posílila slávu knížete
Václava, který již velmi brzy po své smrti byl již pokládán za svatého.
Po třech letech bylo jeho tělo přeneseno do rotundy sv. Víta, kterou on sám založil jako třetí kostel na Pražském hradě.
Jeho nejstarší životopis byl napsán staroslověnsky hlaholským písmem brzy po jeho smrti. První kostel mu byl zasvěcen
už v roce 972 v Proseku u Prahy. Za národního patrona a světce byl považován již ve druhé polovině 10. stol. Na začátku
14. století mu byl zasvěcen dokonce jeden z oltářů v bazilice sv. Petra ve Vatikáně a od roku 1670 je jeho svátek v celocírkevním kalendáři.
O knížeti Václavovi by se toho dalo napsat hodně. Ale budiž nám i tento krátký a stručný životopis důkazem toho, co
člověk dokáže po boku s Bohem.
Letos v září se mi poštěstilo zavítat na duchovně velmi silná místa spojená právě s tímto světcem – do Staré Boleslavi.
V místech raně středověké hradní akropole se zde nachází románská bazilika sv. Václava založená po roce 1039 knížetem
Břetislaverm I. s kryptou sv. Kosmy a Damiána v místech, kde byl podle tradice zavražděn kníže Václav a kde bylo jeho
tělo několik let také uloženo. Vedle této baziliky stojí románský kostel sv. Klimenta s výjimečnými románskými malbami ze 3. čtvrtiny 12. stol. Jedná se o nejstarší dochovaný cyklus nástěnných maleb v Čechách. Díky objednané předem
dohodnuté prohlídce a velmi ochotné průvodkyni jsem si mohl spolu s účastníky zájezdu, který pořádala Matice svatokopecká, tato místa dokonale prohlédnout. Kromě uctění Palladia země české v kostele Nanebevzetí Panny Maria jsme
také zavítali i do nové kaple blahoslaveného Karla I.
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Mikroregion Hrušovansko ◆ Šanov
Na samotný závěr mám pro vás, milí čtenáři novin Niva připravenou báseň, kterou jsem nedávno dostal el. poštou. Není
sice složena ke sv. Václavovi, nicméně výtečně se k němu hodí. Kéž si zbudujeme s Boží pomocí takového bojovného
ducha, kterého měl sv. Václav a kterého autorce této básně chválí sám Pán Ježíš. Kde autorka používá velká počáteční
písmena (např. Hlas, ad.) míní autoritu Boží či Kristovu. „Nepřítelem“ míní nepřítele Božího tj. Satana.
Jako se voják vrací z boje,
aby se v novou bitvu dal,
ač cítí, že už síly svoje
bezmála všechny vyčerpal,

„Bojovat smíš po boku Krále,
On bude zbraň tvá i tvůj štít,
před tebou půjde, i v tvých zádech stále,
jen nepřestávej běžet, jít!“

i já svou hlavu znovu zvedám
a oči mé zas hledí vpřed.
Ne, na ústup se z fronty nedám,
třebas vím - je tu nový střet ... .

Tak vrhám se na Nepřítele,
i když se zdá být silnější.
A znovu ... dál ... i s dýkou v těle ...
když umírám ... Hlas konejší:

Opět se v očích odrážejí
plameny bitvy zuřivé,
v uších jak zvony stále znějí
ty zvuky smrti ... a Hlas, co zve:

„Jen se nic neboj, moje malá ...
když spojena jsi s Králem svým,
tak dobrý boj jsi bojovala...
A rány jsou tvým vítězstvím.“

Prameny: Životopis: Denní modlitba církve III. díl, www.catholica.cz; obr. www.wikipedia.org a pohlednice

CYKLOVÝLET REGIONŮ 2011
Jitka Jirků
Mikroregion Hrušovansko se v sobotu 14. září 2013 zúčastnil „Cyklovýletu regionů“ společně se zástupci regionů Mikulovsko, Land
um Laa a Rudice. V letošním roce byla pořadatelem cyklovýletu
obec Rudice u Moravského krasu. Sraz účastníků byl v kempu Olšovec v Jedovnici, kde proběhlo slavnostní zahájení a následné společné hry (geocaching, kroket, petanque, kubb). Počasí bylo zpočátku
velice nepříznivé, a proto všichni účastníci (20 z každého regionu)
nejprve navštívili jeskyně Moravského krasu. Po té se počasí zlepšilo a následoval cyklovýlet (24 km) nebo pěší vycházka (8 km) regionem. Všichni účastníci Cyklovýletu regionů 2013 si odnesli mnoho zážitků a seznámili se s turistickými i přírodními zajímavostmi
partnerského regionu. V roce 2014 Cyklovýlet regionů proběhne
v mikroregionu Mikulovsko.

ZPĚVAČKA ZE ŠANOVA
Alena Ambrožová, asistentka Chráněného bydlení Šanov
Velký úspěch byl pro obyvatelku Chráněného bydlení v Šanově Julii Badžovou postup do finále celostátní pěvecké
soutěže pro lidi s handicapem nazvaný Nad oblaky. Finálový večer se konal 19.září 2013 v Olomouci v prostorách Moravské filharmonie Olomouc. Záštitu nad celým koncertem přebrala Asociace krajů ČR v čele s hejtmanem Olomouckého
kraje Jiřím Rozbořilem. Předseda poroty, která finalisty v jejich pěveckém umění hodnotila, nebyl nikdo jiný než známý
zpěvák a muzikant Michal David, hlavní kmotrou paní Kateřina Kornová. Naše zpěvačka byla jednou ze tří zástupců
Jihomoravského kraje, která se do finále probojovala s písní Petry Černocké „Koukej, se mnou si píseň broukej“. Za svůj
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vynikající výkon si odnesla cenu za originalitu, kterou obdržela z rukou sochaře a malíře Kurta Gebauera. Nakonec ale
zvítězili všichni a více než pohárů a pamětních listin si považovali toho, že si mohli na závěr večera zazpívat na „prknech,
která znamenají svět“ se svým idolem – Michalem Davidem. Našemu týmu, který Julii na koncert doprovodil, se celý
večer moc líbil a nezkazil ji ani fakt, že na něm nebyl ani jediný zástupce z představitelů Jihomoravského kraje, protože
ostatní kraje tam své zastoupení měli. Asi měli důležitější program dne. Škoda, jistě by byli na „své“ zpěváky moc pyšní,
jako ti radní, co svou účastí koncert nejen ozdobili, ale byli velkou oporou.
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Alena Ambrožová, asistentka Chráněného bydlení Šanov
Velkým úspěchem pro všechny v chráněném bydlení v Šanově je další
pracovní příležitost. Tentokráte se štěstí usmálo na dva hochy, kteří díky
důvěře a ochotě těch správných lidiček dostali šanci se zařadit mezi zaměstnance znojemské firmy NOVA SERVIS. Brzké vstávání a každodenní dojíždění vlakem se stalo příjemnou povinností, kterou oba pracanti
přijali za své a snad jim elán a nadšení vydrží co nejdéle. Velký dík patří i agentuře Liga vozíčkářů, která má na úspěšném hledání pracovních
příležitostí lidí s mentálním postižením nemalý úspěch. I tito lidé jsou
součástí naší společnosti, a pokud chtějí být nějak užiteční, zaslouží si
příležitost. Děkujeme všem, kteří nám v nelehkém úsilí zaměstnat naše
klienty pomáhají.
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Karel Hala, starosta obce
Na svém jednání rada obce projednávala ukončení kanalizace a průběh připojování jednotlivých domácností. Místostarosta nás seznámil s připojováním obecních zařízení, zatím byly připojeny byty a obchody na hřišti, dále byla provedena přípojka ke „Staré škole“ a odkanalizována byla rovněž II. mateřská škola v Českých Křídlovicích. V letošním roce
bychom ještě chtěli připojit Jiráskův dům a tzv.“kovárnu“. Tímto by byly připojeny na kanalizaci téměř všechny obecní
nemovitosti. Co se týká občanů, možnosti připojení ve druhé etapě využilo zatím asi 100 domácností. Ti občané, kteří
ještě nejsou připojeni, musí počítat s možností postihů při kontrolách likvidace odpadních vod.
Co se týče samotné kanalizace a jejího financování, vznikla v září menší prodleva v proplácení faktur ze strany SFŽP,
toto bylo i dosti nešťastně prezentováno v médiích. V současnosti bylo toto financování opět otevřeno a věřím, že závazky státu budou splněny. Co se týká spoluúčasti obce na kanalizaci, byla z rozpočtu v letošním roce zaplacena částka
6 milionů Kč. Pokud nenastanou problémy ve financování obcí, měli bychom náš podíl na kanalizaci uhradit během
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příštích tří let a obec by tak mohla být zcela bez jakýchkoli závazků.
Jak si mohli občané všimnout, zaměstnanci obce začali pracovat s novým štěpkovačem na dřevní odpad. Toto zařízení
by mělo postupně vyřešit problémy s odstraňováním dřevního odpadu z obecních pozemků a postupně bychom chtěli
tuto službu poskytovat i všem občanům. Zaměstnanci obce v letních měsících pracovali především na rekonstrukci
chodníků, kdy bylo nově opraveno asi 680 m2 chodníků.
Pro zajímavost by práce tohoto rozsahu při dodávce na klíč
představovaly částku kolem 800 000 Kč. Při započtení všech
nákladů na mzdy a materiál jsme se s našimi zaměstnanci
dostali asi na polovinu této částky a navíc jsme zaměstnali
místní občany. S touto činností bychom rádi pokračovali i
v příštím roce a postupně přestavěli všechny tyto komunikace. Dále se pracovalo na opravách smuteční síně, opravách
některých cest a průběžně se prováděla údržba zeleně. Byla
také dokončena celková rekonstrukce studánky v Českých
Křídlovicích a protože mnozí občané naší obce ani neví, kde
tato památka leží, mohu doporučit procházku a její návštěvu.
V srpnu a září se uskutečnila poslední část budování infrastruktury k rodinným domkům v ulici „Nad hřištěm“. V loňském roce zde byl postupně proveden vodovod a kanalizace a
letos zde proběhla plynofikace. Poslední stavbou byla komunikace, která je dnes již hotova. Na její stavbu bylo vyhlášeno
výběrové řízení a toto bylo zveřejněno na internetu na portálu zadavatele. Díky tomuto zveřejnění se přihlásilo šest firem
a výběrová komise vyhodnotila jako vítěznou firmu s nejnižší
nabídkou společnost Závlahy Dyjákovice, spol. s r. o. Z původní položkové ceny 2 702 965 Kč se vítězná nabídka snížila na
1 386 334 Kč vč. DPH, což je 51 % rozpočtové ceny. Nad pracemi dohlížel projektant této akce pan Ing. Kučeřík, kterému patří
poděkování za tuto činnost. Firma Závlahy Dyjákovice přistoupila k této akci zodpovědně a musím konstatovat, že odvedla
kvalitní a rychlou práci.
Mezi záporné činnosti v uplynulém období musím zařadit
opětovné sprejerství na obecním a jiném majetku a také popsanou fasádu školy. U obou přestupků byl pachatel zjištěn. Stále
se opakuje odhazování odpadků na veřejných prostranstvích a
někteří majitelé psů nevědí co je jejich povinností při venčení.
Tito občané si neuvědomují, že po nich musí někdo zbytečně uklízet.
Na obecním úřadě je k nahlédnutí studie pro výstavbu rodinných domů v ulici „ Za školou“, zde byly již schváleni
zastupitelstvem první dva zájemci o stavbu rodinného domu. Lokalita je z větší části zasíťována a v příštím roce by se
mohlo začít s výstavbou jednotlivých domů.
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Jiří Čada, místostarosta

Zastupitelstvo na svém 18. zasedání, které se konalo 12. září 2013 projednávalo tyto body:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: zprávu finančního výboru, zprávu kontrolního výboru a zprávu starosty o činnosti
Rady obce.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo tyto body:
1. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na výstroj a výzbroj Sboru dobrovolných hasičů
Božice.
2. Smlouvu o zřízení věcných břemen Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle
spočívající ve zřízení, provozování, údržby a oprav Podzemního komunikačního vedení.
3. Prodej pozemku parc. č. 400/1, zahrada, o výměře 995 m2 v kat. území Božice manželům Josefu a Marii
Fňukalovým, oba bytem Božice 401 za cenu 50,- Kč/m2.
4. Prodej pozemku parc. č. 8305, orná půda, o výměře 199 m2 v kat. území Božice Anně Sedlákové, bytem Božic
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176 za cenu 50,- Kč/m2.
5. Prodej pozemku parc. č. 8482/4, zahrada, o výměře 854 m2 v kat. území Božice Věře Bernatové, bytem Božice 73
za cenu 200,- Kč/m2.
6. Prodej pozemku parc. č. 8482/1, zahrada, o výměře 897 m2 v kat. území Božice manželům Radkovi a Haně
Komínkovým, oba bytem Božice 449 za cenu 200,- Kč/m2.
7. Prodej pozemku parc. č. 8238/10, ostatní plocha, o výměře 52 m2 v kat. území Božice Bronislavu Dosoudilovi,
bytem Božice 422 za cenu 100,- Kč/m2.
8. Prodej pozemku parc. č. 8238/11, ostatní plocha, o výměře 97 m2 v kat. území Božice Věře Kudličkové, bytem
Božice 92 za cenu 100,- Kč/m2.
9. Prodej pozemku parc. č. 8238/12, ostatní plocha, o výměře 95 m2 v kat. území Božice Josefu Raušerovi, bytem
Lechovice 75 za cenu 100,- Kč/m2.
10. Rozpočtové opatření č. 4 / 2013.
11. Dopravní značení pro úpravu provozu - autobusová zastávka Božice, škola.
12. Revokaci usnesení ZO ze dne 8. 3. 2013, bod 12., z důvodu odstoupení od záměru koupě pozemku.
13. Prodej pozemku parc. č. 8238/8, ostatní plocha o výměře 43 m2 v kat. území Božice Janě Jandáskové, bytem
Mackovice 145 za cenu 100,- Kč/m2.
14. Schvaluje zařazení správního území obce Božice do území působnosti Integrované strategie území regionu MAS
Hrušovansko na období 2014 – 2020 realizované místní akční skupinou Hrušovansko.
Dále zastupitelstvo obce pověřilo starostu podpisem Smlouvy č. 12135114 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR na akci „Zavedení separace a svozu bioodpadů v obci Božice“, a místostarostu ZO pověřilo vypracováním vyhlášky o zákazu podomního prodeje. Na další zasedání bylo odloženo projednání stanov Místní akční
skupiny Hrušovansko.

POZVÁNKA
1.12. 2013 - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
4.12. 2013 - BESEDA SE SENIORY
.1,+291$%2ä,&(,1)2508-(
Simona Juhaňáková
Jako každý rok, i letos od 30.9. do 6.10. v naší knihovně proběhla celostátní akce „Týden knihoven“. Novým čtenářům jsme
nabídli registraci do konce tohoto roku zdarma, proběhla také amnestie – odpuštění sankčních poplatků. V rámci tohoto
týdne pořádáme i besedy pro děti ZŠ a MŠ. Z pátku na sobotu jsme v knihovně
také nocovali – 10 dětí a 2 dospělí. Vyráběli jsme lampiony, opékali špekáčky, děti
si připravily dvě krátké scénky s maskami, které si sami vyrobily. I když se šlo spát
hodně pozdě, děti byly spokojené a „Podzimní nocování v knihovně“ se vydařilo.
Rádi přivítáme nové čtenáře, pro které jsou připraveny nové knihy i časopisy
-Vlasta, Recepty prima nápadů, D-test, Zahrádkář, Praktická Žena, Moje Země a
Mateřídouška.
Nově v knihovně také půjčujeme společenské hry : Ubongo, Dominion CZ,
V kostce! Svět, Zlaté Česko, Párty Alias Velká sázka, Osadníci – velká karetní hra.
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POSEZENÍ U BURČÁKU
Bc. Eliška Leisserová, Jiří Čada
V sobotu 28. září uspořádalo Družstvo božických vinařů u obecního sklepa „Posezení u burčáku“. Návštěvníci této akce
si mohli pochutnat na pravém božickém burčáku – hrozny odrůdy Muškát ottonel byly sklizeny na viniční trati Pustina,
k zakousnutí byla připravena klobáska na grilu.
Při příležitosti tohoto malého setkání byl také představen kládový lis, který
našel své místo právě před obecním sklepem .
Archivní doklady zaznamenávají existenci vinařských lisů na Moravě od 16.
století. Lisy na Moravě patří do skupiny lisů tlakových, ty se dále dělí na lisy kládové a vřetenové. Kládové lisy jsou založeny na principu jednoramenné páky.
Základem lisu je vodorovně položený silný trám, zasazený do kolmo postaveného sloupu. Nad ním se zvedá další kláda upevněná ve svislé poloze v kolmo stojícím sloupu. Svislým trámem prochází dřevěné vřeteno, jehož matka je
pevně zasazena do spodní klády. Otáčením vřetena dřevěnou tyčí, zasaženou
do matky, klesal dolní trám a tlačil na mísu s hrozny. Šťáva vytékala otvorem
ve spodním trámu. Tlačná kláda má zpravidla délku asi 10 m a šířku přibližně 70 cm. Kláda značně přesahuje dřevěný
rám a je na konci rozštěpena. Tímto místem prochází šroub, na jehož spodním
konci visí velké závaží z jednoho nebo dvou kamenů, které váží kolem 15 q. Pod
kamenem je v zemi vyhlouben často otvor, do něhož kámen při lisování zapadá.
Vystavený kládový lis před obecním sklepem v Božicích pochází z Rakouska
a je starý přibližně 120 let, bohužel přesná datace není na lisu uvedena. Vápencový kámen, který je umístěn vedle lisu, sloužil jako závaží. Tento kámen byl
nalezen přímo v Božicích a s největší pravděpodobností patřil německy mluvící
vrstvě obyvatelstva.

INDIÁNSKÉ BABÍ LÉTO ZA PASTELKAMI
Mgr. Ladislav Nevrkla
Davidovo týpí (tee-pee) nebylo sice z pravé bizoní kůže, ale bylo krásné. Však v
něm nalezla ochranu ve chvílích odpočinku početná skupina malých indiánských
dětí. Taky vytváření indiánského totemu dalo zabrat malým i dospělákům. No a
co teprve, když do osady Ponků vjeli nefalšovaní indiánští lovci! To teprve nastal
poprask !Bavili se opět všichni, kdo tentokrát přišli. Celou akci připravila Lucka
a plácek za Pastelkami se pro sobotní odpoledne proměnil v indiánské ležení. K
první soutěži zavelela malým bojovníkům s vlastoručně vyrobenými čelenkami
s barevným pérem Lucka pravým bojovým indiánským pokřikem a paní Lenka
dávala signály soutěžícím. Známá „židličková“ neboli tanec kolem týpí umístila
vyřazené soutěžící do týpí a o vítězi rozhodovaly centimetry ...
Při druhé dovednostní soutěži se opět předvedly šikovné ruce maminek i jejich
potomků. Vytvořit jednotlivé části totemu se povedlo všem zúčastněným skupinám. Jenom jsem nenašel delší kovovou tyč, abychom na ni mohli všechny dílky
naskládat. Tolik součástí jsme vyrobili ...!
V zápalu činností jsme náhle zbystřili pozornost! Zdáli se k nám nesl bojový
pokřik ó alele! Kdo se to k nám blíží? Vracejí se snad naši bojovníci z úspěšného
lovu? Nebo se na nás hrnou nepřátelští Komančové? Všichni si oddechli - mezi
nás přijíždějí statečné bojovnice z božické Kolonie - jako z filmu! Vítáme radostně Nšo-či, Ribanu a Bílou holubici! Toto překvapení chytlo úplně všechny - děti,
jejich mamky i hosty. Díky za krásné indiánské babí léto!
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PODRUHÉ HASIČSKÝ FOTBALOVÝ TURNAJ NA ŠKÁRKOVCE
Mgr. Ladislav Nevrkla
Nádherné poháry i stylové ceny (vina se speciální vinětou) čekaly na účastníky 2. ročníku letního fotbalového turnaje na Škárkovce. Hasiči vše připravili, přilákali opět šest účastníků (opět Raply s tvrdým -y-) a s úderem sobotní
desáté foukl sudí Pepa Griebaum do píšťalky. Hrálo se 2x10 minut každý s
každým, finálové zápasy pak dle pavouka. Konečné výsledky dodám po odpolední návštěvě.
Z prvního zápasu zkušených Raplů a zamilovaných Broučánků jsem odjížděl
v půlce za stavu 3:0. Celý turnaj se nakonec protáhl až do 18 hodiny podvečerní. Až na výjimky (viděl jsem kulhajícího velitele hasičů Mirka) se zápasy
obešly bez úrazů. Hrálo se s maximálním nasazením, ale ohleduplně a slušně
a za nechtěné občasné zákroky se viník protihráči omluvil. Sudí Pepa pouze
zahajoval a končil zápasy. Od počátku bylo jasné, že o vítězi turnaje se bude rozhodovat mezi silnými Raply, ambiciózními Pacíkovci a nebezpečným křídlovickým Pozdním sběrem. Takové taky bylo konečné pořadí. Poděkování pořadatelů
směřovalo k Vinným sklepům Lechovice za ceny pro vítěze i zapůjčení stanů, poděkování patří pěknému zázemí a výborné obsluze. Sám jsem ocenil kvalitu jídla z lódny Jury Himala.
Těšme se na 3. ročník první srpnový víkend roku 2014 a můžeme třeba přemýšlet, jak bude. Vloni chladno s lijákem,
letos tropy s teplotním rekordem nad 35°C. Příští rok buď sníh nebo kroupy! Možná bude i normálně - polojasno až
oblačno, s teplotami kolem 25°C. To by šlo.

DÝŇOHRÁTKY V I. MATEŘSKÉ ŠKOLE
Iveta Němečková
Koncem září se sešli rodiče s dětmi na dvoře mateřské školy. Dýně se začaly proměňovat na strašáky, strašidýlka a jiná prapodivná stvoření, zahalená
do pestrých podzimních barev. Krásné odpoledne jsme zakončili umístěním
strašidel před mateřskou školku, aby nám ji ochraňovala.

ŽIVOTNÍ JUBILEUM PANÍ MARIE PIŠTĚCKÉ
Poznáte ji? Ano je to paní Marie Pištěcká, která žila v Božicích a která se
15.října dožila krásných 90 roků. Přejeme naši jubilantce hodně zdraví, pohodu v kruhu své rodiny a spokojenost.
Paní Pištěcká velmi ráda vzpomíná na Božice, kde dlouho působila jako
cvičitelka i aktivní cvičenka v TJ Sokol Božice a ráda vzpomíná na krásné
chvíle, které prožila v tomto prostředí, i na práci věnovanou obci a různým
organizacím. Ještě dnes dokáže vyjmenovat jména občanů, kteří zde bydleli a
kde bydleli. Přejme ji tedy, ať ji paměť i nadále slouží a ať ji aspoň noviny Niva
přináší radost.
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LETNÍ FLORBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ
Miroslav Fojtík
Ani letos pro naše mladé florbalisty nechybělo letní vyžití. Tento měsíc
proběhlo již čtvrté letní soustředění našeho týmu božických Panterů.
Druhé srpnové pondělí se u školní tělocvičny sešlo osmnáct hráčů, trenéři
a jejich dva pomocníci, kterými se letos stali Honza Kreuzwieser a Vojtěch
Maruštík. V tu chvíli pro tyto všechny začal týden plný florbalového tréninku.
A nejen tréninku. Týden to byl totiž nabitý různorodou činností. Využili jsme
zmíněnou školní tělocvičnu pro trénink v hale, hřiště s umělým povrchem za
školou na odreagování, krytý bazén Relaxu pro lepší regeneraci, díky vstřícnému přístupu Ivana Hudce ml. i kino Marta během poledního klidu a každý
den obecní jídelnu, abychom nabrali potřebnou energii. A této energie bylo
díky výborným obědům mnoho. Přálo nám i počasí, a tak jsme mohli strávit
jeden příjemný večer u táboráku. Po něm přespat v tělocvičně, což k našemu
soustředění také patří od samotného začátku. Po týdenní práci jsme vyrazili změřit síly na přátelský turnaj do Znojma.
TJ Znojmo, jak si můžete přečíst na našich stránkách, nám pak návštěvu oplatilo tuto středu. Z posledního dne si pak
hráči odnesli odměny ze soutěží, fotografii na památku a dárek, kterým byl tentokrát minidres, jenž je přesnou kopií
dresu každého hráče.
Na ně i na další výdaje tohoto soustředění přispělo Rodinné Vinařství Lukeštík. Přidalo se tak do seznamu našich podporovatelů. Za to jsme moc rádi a všichni děkujeme. Poděkování patří také všem, kteří pomohli s přípravou a samotným
průběhem soustředění. Bez pomoci vás všech by uskutečnění této akce bylo mnohem složitější.
Podrobně si o soustředění můžete přečíst na našich stránkách http://pantherszaci.webnode.cz. I samotní účastníci vám
určitě rádi popovídají. My doufáme, že si všichni soustředění užili, a příjemně tak vyplnili mezeru mezi florbalovými
sezonami. Doufáme také, že tato letní tradice bude pokračovat i nadále.

%2527,&(
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Zdeněk Bobok, starosta obce
Zastupitelstvo obce se sešlo 30.8. 2013 a 27.9. 2013 a byly projednávány a schváleny uvedené body:
20. zasedání ZO
- rozpočtové opatření č.3
- uvolnění financí na fasádu požární zbrojnice
- opravu sociálního zařízení v budově obecního úřadu
- uvolnění financí na dokončení opravy místní kapličky
- úhradu a náklady na provoz zařízení uvedené ve Smlouvě o umístění zařízení č.N0223-1
- smlouvu o pronájem a roční nájemné na umístění, připojení a provoz telekomunikačního zařízení zaslanou
p. Františkem Ryšávkou, bytem J.Fučíka 829, Hrušovany n/Jevišovkou
- veřejnou zakázku malého rozsahu „Územní plán Borotice“ bude zpracovávat firma Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK,
Pražská 1743/44, 669 02 Znojmo 2, IČ 64431452
- smlouvu o právu provést stavbu č.sm. 22-MP467/13
- postup realizace společných zařízení
Bere na vědomí
- informace k nájemním smlouvám na obecní byty
- doplnění smlouvy o výpůjčce.
- zvýšení minimální mzdy od 1.8.
Návrh smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě
budoucí kupní
21.zasedání ZO
- smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na nákup dopravního automobilu
- rozpočtové opatření č.4
- úhradu víceprací na výstavbě nájemních domů
- smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribucí na parcele č. 131 a
132/1 k.ú. Borotice n/Jevišovkou
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Z DĚNÍ V NAŠÍ OBCI
Výstavba nových bytů
Jak je zřejmé z fotografií byly dodrženy všechny harmonogramy a tato velkolepá akce se zdařila. Doufám, že do vydání
těchto novin bude stavba zkolaudována a co v nejkratší době budou vybráni uchazeči o tyto byty. Do současné doby je
evidováno celkem 23 žádostí a z toho jsou pouze čtyři byty. Věřím tomu, že zastupitelstvo obce vybere ty uchazeče, kterým tyto byty budou ku prospěchu. Je to sice nelehké rozhodování, ale doufám, že vše dopadne dobře. Na ty, na které se
nedostane, doufám, že na nás nezanevřou. Každý musí pochopit, že byty jsou jen čtyři a zájemců pětkrát více.

PRŮBĚH PRACÍ NA HASIČSKÉ ZBROJNICI
V letošním roce jsme opět pokračovali s pracemi na této akci. Byly dokončeny omítací práce v hasičské zbrojnici
a dále započaty venkovní úpravy a fasáda. Doufám, že do konce letošního roku bude toto dílo zdárně dokončeno tak,
aby na jaře příštího roku mohlo být zkolaudováno a zdárně předáno našim hasičům.
Dále jsme v letošním roce získali po dlouhých útrapách dotaci na pořízení požárního automobilu v celkové výši
300000,-Kč. Toto vozidlo bude zakoupeno a současně předáno při otvírání hasičské zbrojnice. Doufáme, že na tuto
akci, která bude v příštím roce, se dostaví co největší počet občanů a návštěvníků.

OPRAVA KAPLIČKY
Jak jste si mohli všimnout, dále provádíme opravu místní kapličky, na které se podílejí hlavně zaměstnanci zaměstnaní na veřejně prospěšných pracích.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Přichází podzim a s ním i další volby a to do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční 25.-26.10.2013
v kanceláři obecního úřadu. Volby započnou v pátek 25.10. od 14.00 do 22.00hodin a pokračují v sobotu 26.10. od 8.00
do 14.00hodin. Volební kampaně jsou již v plném proudu a tak je možné z médií, billboardů a jiných míst slyšet či číst
nepřebernou řádku volebních slibů. Pokud Vám není lhostejný současný stav a dění v naší republice, měli by jste jít
k volbám a hlasovat.
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O POHÁR STAROSTY OBCE BOROTICE
Opletal František, Kresan Martin

Dne 21.9.2013 se na místním hřišti uskutečnila soutěž v požárním sportu O pohár starosty obce Borotic ve složení družstev obcí Borotice, Pravice, Práče, Břežany a družstvo žen z Práčí. Dále zde proběhla soutěž malých Soptíků v požárním sportu. Za krásného počasí se tato soutěž vydařila.
Škoda jen, že občané Borotic se tohoto klání nezúčastnili. Chtěl bych touto
cestou poděkovat hlavně sponzorům, kteří nás v této soutěži podpořili. Jsou
to Jatka Borotice, Vinné sklepy Lechovice, Břežanská dopravní společnost,
Obecní úřad, Jednota Moravský Krumlov, pan Karel Řehůřek, starosta obce.
Poděkování patří také panu Václavovi Povolnému za dobrou připravenost
pohoštění, kterou po celou dobu závodů přítomné hostil výbornou živání.

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI OBČANÉ
Červenec
Kejíková Jana
Široký Ladislav
Frlausová Anna
Binder Josef
Baláž Emil
Září
Havlíček Jiří
Jačianský Michal
Vítková Marie
Balážová Zdena
Jeřábek Vladimír

65 let
65 let
66 let
67 let
85 let

Srpen
Chalupa Josef
Vyhnánková Ludmila
Povolný Václav
Wunsche Miroslav
Opletal František

67 let
70 let
74 let
82 let
82 let

Jubilantům přejeme ještě mnoho spokojených a šťastných let.
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65 let
65 let
66 let
70 let
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RADOST DO OBCE VNESLI:
V měsíci červenci se narodil Lukáš Varga.

V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE
Romana Lesová
V letošním novém školním roce jsme v plném počtu 22 dětí, z
čehož je 13 dětí předškolního věku. Školní rok nám začal krásným
počasím, a tak jsme mohli v rámci dopravní výchovy využívat místní náměstí v obci k jízdám „zručnosti“ na kolech, koloběžkách. Navštívili jsme MŠ v Božicích, kde měl pro nás připravená svá kouzla
kouzelník Valdini. A jelikož nám podzim nabízí mnoho barevného,
neustále chodíme na procházky se sáčky a sbíráme nejrůznější přírodniny, ze kterých pak tvoříme ve školce. Děti společně s rodiči
vytvořili z dýní tentokrát před školkou „hlavičky“ dětí. Během následujících dnů navštívíme společně s ostatními mateřskými školkami výlov v Jaroslavicích a děti se už těší na výuku plavání v Relaxu
v Božicích ,kterou jsme naplánovali od listopadu až do Vánoc.

%ġ(æ$1<
Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA V BŘEŽANECH
Mgr. Josef Rebenda, starosta obce
Zastupitelstvo obce Břežany se sešlo na zasedání dne 12. 9. 2013 schválilo smlouvu o bezúplatném převodu pozemků s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (pozemky v mateřské škole), členství obce Břežany v nově
zakládané MAS Hrušovansko, rozpočtové opatření 1/2013, dohodu o uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 1061/1,
bezúplatný převod pozemků ze Státního pozemkového úřadu na obec Břežany. Dále byla podána zpráva starostou obce
o uzavření nájemní smlouvy na osvětlovací tělesa – úsporné LED lampy a jejich montáži, celkem je instalováno 79 světel,
po srovnání měsíce září loni a letos činí úspora elektrické energie cca 60 %. Dále byla podána informace ohledně budování bezbariérových chodníků v obci, na které obec získala dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, akce by
měla být dokončena v říjnu. Byla také podána informace o vymáhání pohledávek a kalendáři na příští rok. Obec dostala
tašky na tříděný odpad od firmy AVE, tyto tašky budou rozneseny do každé domácnosti. Starosta informoval zastupitelstvo o přípravě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V BŘEŽANECH
29. 11. 2013
1. 12. 2013
4. 12. 2013
15. 12. 2013

– slavnostní rozsvícení vánočního stromku
– čertovská veselice pro děti ve sportovní hale v Břežanech
– 15. ročník Mikulášského turnaje ve stolním tenise
– adventní koncert v zámecké kapli

BŘEŽANSKÉ HODY 2013
Mgr. Josef Rebenda, starosta obce
Letošní Břežanské krojované hody ve dnech 24. a 25. srpna pořádala TJ Břežany společně s krojovanou chasou. Chtěl
bych všem organizátorům poděkovat za příjemné chvíle a připomenout hody několika fotografiemi.

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 6. července do 20. 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. Celý tábor
opět provázela hra, tentokrát jsme byli na „Divokém Západě“.
Vyrazily jsme také na výlety na hrad Bítov a lodí po Vranovské
přehradě na Vranov. Kromě výletů a her (mezi nejoblíbenější
patřilo rýžování zlata v řece Želetavce) 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, Kročilové, Rebendové
a panu Podanému, kteří zajišťovali běh tábora i jeho program.
Velký dík patří také rodičům a příznivcům tábora, kteří nám
pomohli s dovozem a odvozem věcí a se stavěním a bouráním
tábora.
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MALÉ OHLÉDNUTÍ
Mgr. Josef Rebenda
V poslední době opět stále více slyšíme kolem sebe jenom nadávání na všechno a na všechny a zase naopak, jak to
bylo dříve lepší apod. A tak bych jenom připomenul, co se nám podařilo za posledních 20 let. Nejprve to byla oprava
hřbitova, kdy se stal skutečně důstojným místem posledního odpočinku pro naše občany. Dále plynofikace celé obce a
obecních budov, vybudování vodovodu v celé obci a vlastních dvou vrtů, vybudování čistírny odpadních vod a kanalizace ve dvou etapách v celé obci, prakticky všechny domy jsou připojeny, 2 místní komunikace a chodníky, opravy školních budov, tělocvična, zdravotní středisko, park, rybníky a jiné, celkem investice cca za 100 miliónů korun. A pokud se
díváme kolem sebe, zjistíme, že je to obdobné i v jiných obcích a městech. Teď to můžete srovnat s tím, co se udělalo za
40 let budování lepších zítřků.
Jak se dále nyní dozvídáme, v té době se prakticky nekradlo (vznikl nový trestný čin – rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví), „korupce nebyla vůbec žádná“, vyráběli jsme naprosto konkurenční světové zboží na strojích z první
republiky případně z Rakouska-Uherska, všechno se prodalo, naše zemědělství bylo světové atd. atd. Náš domácí hrubý
produkt (HDP) byl vyšší než v současnosti, jak jsem slyšel od soudruhů z KSČM. A to se na vesnicích většinou budovalo
v akci Z, to znamená, že většina práce byla zdarma a podle toho také vypadala kvalita. Tak se jen ptám, kam se poděly ty
peníze za léta 1948 - 1989, které jsme vydělali světovou produkcí a nikdo je nerozkradl ani nevytuneloval?
Nejnižší důchod byl 190,00 Kč měsíčně (slovy jedno sto devadesát korun), mateřská dovolená při prvním dítěti byla
jen 6 měsíců, rodinné přídavky na 1 dítě byly 90,00 Kč, žádné jiné dávky nebyly, později při druhém dítěti mohla být
žena doma 3 roky za 500,00 Kč měsíčně. Můj otec šel do důchodu v roce 1970 a jeho důchod činil 910,00 Kč, na konci
roku 1989 měl důchod 950,00 Kč, za dvacet let se mu zvýšil (valorizoval) o 40,00 Kč a že by byly ceny celou dobu „stálý“, jak zpíval v písni Waldemar Matuška, o tom jsme si mohli nechat zdát. Je pravdou, že se tehdy nezdražovalo, jen se
upravovaly ceny, vždy ale směrem nahoru. I takový byl život v dobách, na které někteří nostalgicky vzpomínají, jak bylo
za „komančů“ všechno lepší.
Já myslím, že většině z nás stačilo srovnání, když jsme poprvé v roce 89 nebo 90 vyjeli do Rakouska nebo do Západního
Německa.

CO NOVÉHO V MŠ BŘEŽANY
Jana Surovcová
Pro školní rok 2013/2014 jsme zapsali celkem 56 dětí s celodenní docházkou. Děti se k nám sjíždí z obcí Pravice(11),
Mackovice (14), Jevišovka (2), Jaroslavice (1), Hrušovany nad Jev.(1), Litobratřice (1), Čejkovice (6) a zbylých 20 dětí je
z Břežan.
Opět pracujeme podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání - Dvanáct je měsíců a každý z
nich....- zaměřeného na lidové zvyky a tradice a na ekologii a zdravý životní styl. Na žádost rodičů byly smíšené třídy
opět rozděleny na třídy podle věku dětí, takže ve třídě Pastelek je 28 dětí ve věku 2,5 - 4,5 let a ve třídě u Trpaslíků je 28
dětí ve věku 4,5 - 7 let. Z toho je 20 dětí předškolního věku a půjdou k zápisu do ZŠ. V každé třídě máme jedno dítě se
speciálními vzdělávacími potřebami a byli nám k nim přiděleni asistenti pedagoga na 4 hodiny denně.
Nově budeme pracovat s dětmi předškolního věku a jejich rodiči při Edukativně stimulačních skupinkách, které jsou
přípravou na úspěšný start v základní škole.
Opět bude na škole probíhat logopedická prevence a to pod vedením preventistů Jany Surovcové a Marie Fajmonové a
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odborné logopedické chvilky pod vedením klinického logopeda Mgr.Veroniky Vérostové. Ve třídě u Trpaslíků bude na
přání dětí i nadále probíhat kroužek vaření pod vedením Jany Surovcové a někteří zájemci budou docházet do kroužku
flétniček pod vedením Marie Fajmonové.
Také letos plánujeme spoustu akcí a to nejen pro naše děti, ale i pro veřejnost. Takže nás opět uvidíte při Dušičkovém
průvodu, na Lucie, u rozsvěcování vánočního stromu, při adventním jarmárku, při obdarovávání seniorů v době adventu, o masopustu, při vynášení Moreny, pálení čarodějnic, Dni dětí a možná i při jiných příležitostech.
Už teď se na Vás moc těšíme.

OSR BŘEŽANY
Občanské sdružení rodičů při Základní škole a Mateřské škole Břežany oznamuje všem rodičům, že
Čertovská veselice, která je zapsána v kalendáři pro tento rok (2013) se pro nezájem v loňském roce (2012) ze strany
rodičů – NEKONÁ.
Dále oznamujeme všem zájemcům , že druhý ročník Adventního jarmárku se uskuteční současně s rozsvěcováním Vánočního stromu u OÚ Břežany. Zájemci o prodejní místo se nahlásí v MŠ u paní Surovcové.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PROJEKTU V ZŠ BŘEŽANY
Mgr. Jitka Čermáková
Posledního srpna 2013 skončil v naší škole projekt dotovaný EU „INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT“, reg. Č. projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1836
Třicet měsíců práce bylo ukončeno, teď už zbývá jen dokončit monitorovací zprávu. Jaký projekt byl a co naší škole
přinesl?
Především umožnil hned v prvopočátku proškolit všechny pedagogy v tvorbě prezentací, proškolit učitelky 1. stupně
v přírodovědné gramotnosti a umožnil nám zahájit studium angličtiny pro pedagogické pracovníky.
Z finančních prostředků jsme zakoupili notebooky pro pedagogy, vybavili jsme počítačovou učebnu pracovními
stolky, židlemi a PC sestavami. Také jsme pořídili interaktivní tabuli na 1.stupeň.
Během třiceti měsíců bylo pedagogy vytvořeno a v praxi ověřeno celkem 300 prezentací do českého jazyka a literatury, angličtiny, dějepisu, fyziky, zeměpisu, němčiny, výtvarné výchovy, přírodovědy a přírodopisu, do prvouky, vlastivědy
a hudební výchovy, 216 pracovních listů pro výuku čtenářské gramotnosti v přírodovědných předmětech a pro zdokonalení čtení s porozuměním. Všechny vytvořené digitální učební materiály slouží k oživení, zatraktivnění a zkvalitnění
výuky ve všech předmětech. Všechny materiály jsou uloženy na webových stránkách školy.
Díky těmto materiálům je výuka pro žáky názornější, umožní učiteli ukázat žákům i oblasti, věci, příklady, které by
doma hledali na internetu.
Umožní používat ukázky z děl filmových tvůrců, umožní nahlédnout do krajů a zemí, kam se jen stěží podívají, umožní
dětem podívat se , jak věci fungují apod.
Projekt skončil, ale my v něm budeme pokračovat i nadále – budeme využívat již vytvořené materiály a tvořit nové,
které ověříme v praxi.
Děkuji všem pedagogům, kteří se na realizaci podíleli, za aktivní a pozitivní přístup, zodpovědnost a lásku k práci
učitele.
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BŘEŽANSKÉ DÝŇOVÁNÍ 2013
Jana Surovcová
Tak jako každý rok, také letos jme se sešli, poslední pátek v měsíci září, v parku pod platany, abychom tam vyřezali
a vydlabali dýně a vytvořili z nich pěkné strašáky - dýňáky. Počasí nám přálo a i když to vypadalo že se nás zřejmě moc
nesejde, skutečnost byla naprosto jiná. Kolem půl šesté už byl park plný vyřezávajících a vydlabávajících rodičů, běhajících a řvoucích dětí a chichotajících se děvčat z druhého stupně základní školy. Konvice vařila v jednom kuse vodu na
kafíčko, kelímky se plnily limonádou pro uřícené děti a práce šla všem pěkně od ruky. Někteří si přinesli dýně malinké,
některí větší, jiní třeba žádné, ale přesto přišli. Nicméně na dýni, kterou dětem do školky věnoval pan Rachůnek, neměl
nikdo. Oproti obří dýni, která nyní zdobí zahradu naší školky byly všechny dýně pod platany jako hrášky. To ovšem
vůbec neubralo na jejich nádheře po dokončení dýňování. To ostatně můžete posoudit sami po shlédnutí přiložené
fotografie. A než se setmělo, byli dýňáci vyfoceni, odneseni před domovy dětí, uklizený park a my, pořadatelé, jsme byli
spokojení a měli jsme příjemný pocit z tohoto pěkného pátečního podvečera. Tak doufám, že se za rok dýně opět urodí,
vyrostou víc než letos a že se zase za rok sejdeme a to ještě ve větším počtu než letos.

DUHOVÝ DEN NA ZÁMKU V BŘEŽANECH MÁ JIŽ DLOUHOLETOU TRADICI.
Simona Vršková
I letos na konci června se opět otevřely brány zámku rodičům, kamarádům, sponzorům a všem ostatním, kteří se
přijeli podívat, jak to vlastně na tomto zámku chodí… A měli se opravdu na co těšit.
Celá akce s bohatým doprovodným programem začala již v dopoledních hodinách, kdy sem zavítali první nedočkaví
hosté. Od rána byly zpřístupněny veškeré prostory našeho zámečku, včetně přilehlého okolí, byly otevřeny všechny terapeutické dílny ( rukodělná, dřevařská, výtvarná, tkalcovská a keramická) a nahlídnout bylo možné také do psychorelaxační místnosti či wellness terapie. Nesmíme zapomenout na naše hospodářství se spoustou zvířecích obyvatelů, které se
stalo dějištěm hlavního bodu v programu- vystoupení „Letem pohádkovým světem“ v podání našich šikovných klientů
a zvířátek. Kromě bouřlivého potlesku nechyběly ani slzy v očích nejednoho diváka.
Hlavní nádvoří zámku se mezitím proměnilo v nefalšovaný jarmark se vším všudy…ve stáncích se prodávalo opravdu
vše, co vás jenom může napadnout - od keramických misek a květináčů, krásně malovaných koček ze dřeva, přes pletené
košíky, ručně tkané koberce až po z lásky dělané maličkosti, které potěší oko i srdce každého. Zájemci o tvoření si mohli sami vyzkoušet malování na trička, zdobení srdíček ubrouskovou technikou
nebo malbu voskem. Svou finanční pomocí zde mnoho lidí přispělo k nákupu
pomůcek a materiálu do všech rukodělných dílen, za což jim upřímně děkujeme.
Velký dík patří samozřejmě všem vystupujícím, kteří se na programu sponzorsky podíleli, tj. dechové kapele „Amatéři“ a pěveckému sboru „Mužáci z
Tasovic“. Hudba a zpěv k zábavě prostě patří a na Jižní Moravě to platí dvojnásob. A aby to bylo dokonalé, nesmí chybět dobré víno. A to je ta pravá třešnička
na dortu! Letos poprvé bylo možné navštívit zámecké sklepení, které až dosud
bylo veřejnosti uzavřeno. Každý milovník tohoto moku zde mohl ochutnat různá vína od malovinařů z okolí, kteří zdarma poskytli vzorky v hojném množství,
tedy i jim patří velké poděkování!
Slunečné
počasí,
krásné prostředí zámku,
zajímavý program, plno
zábavy a v neposlední řadě
dobří lidé, to může znamenat jediné – už teď se těšíme na příští rok, až se opět
všichni uvidíme!
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DUŠIČKOVÝ PRŮVOD VESNICÍ
Jana Surovcová
MŠ vás všechny zve na 4. dušičkový průvod vesnicí, který se uskuteční v sobotu 2.11.2013. Sraz bude v 18.00 hod
u obecního úřadu. Zakončením průvodu bude opět rozsvícení svíček na rodinných hrobech na místním hřbitově. S
sebou dušičkové světlo. Halowenské obleky a masky vítány.
Současně prosím všechny spoluobčany o rozsvícení svíček před svými domy, aby děti měly dušičkové putování o to
krásnější. Děkujeme !!!

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO - ZÁMEK BŘEŽANY PŘEDSTAVIL NOVĚ OTEVŘENÝ DENNÍ STACIONÁŘ
Simona Vršková, Zámek Břežany, p.o.
Den sociálních služeb letos připadl na 4. září a zámek Břežany se již
počtvrté této celodenní akce zúčastnil. Náměstí ve Znojmě se od ranních hodin začalo plnit stánky, kde se představili různí poskytovatelé
sociálních služeb se svými činnostmi. Náš zámek zde měl také svůj
koutek a připojil se tak např. ke Speciálním školám, Domovům důchodců, charitám a spoustě dalším.
O zajímavou podívanou zde nebyla nouze. Návštěvníci si mohli nechat
změřit krevní tlak, nebo vyzkoušet jízdu na invalidním vozíku. Celou
akci doprovázel pestrý program završený vystoupením zpěvačky Heidi Janků a velký úspěch měla také naše malá „ZOO“. Přímo uprostřed
náměstí bylo možné povozit se na koních za asistence pracovníků hipoterapie, pokochat se pohledem na domácí zvířátka a také si pohladit
hodné pejsky či svérázné prasátko Pigy.
Nejen krásné výrobky našich klientů, ale také vynikající mrkvové šátečky ze zámecké kuchyně lákali kolemjdoucí k zastavení a proto byl u břežanského stánku po celý den hlouček lidí. Pověření zaměstnanci ochotně odpovídali na veškeré
dotazy týkající se nabízených služeb a především je informovali o naší nejnovější službě - Denním stacionáři zámku
Břežany, který je otevřený teprve od 2.9. Ti, kteří nikam nepospíchali, si mohli vyzkoušet zajímavou techniku zvanou
enkaustika, což je malba horkým voskem a vytvořit si tak obrázek na památku.
Věříme, že spousta lidí si odtud odnesla nemálo důležitých informací a nevšední zážitek umocněný krásným počasím,
k čemuž snad přispěl i náš zámeček.
Příští rok se opět těšíme nashledanou!
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V BŘEŽANECH JE NOVÝ DENNÍ STACIONÁŘ
Eva Vašinová – text, Michaela Poláčková - foto
Začátek školního roku byl v Břežanech velkým zážitkem. Proběhlo zde totiž slavnostní otevření Denního stacionáře
pro osoby se zdravotním postižením. Díky této službě mají uživatelé možnost trávit jejich volný čas aktivně, plnohodnotně a kvalitně a to dle jejich individuálních možností, přání a požadavků. Momentálně službu Denní stacionář využívají 4 klienti. Vzhledem k tomu, že je kapacita určená pro 7 klientů, stále jsou k dispozici volná místa.

ÿ(-.29,&(
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Milan Sedlačík, starosta obce
Na zasedáních po jarním schválení rozpočtu, bylo zastupitelstvo obce svoláno starostou na dny 30.června a 8.září.
Jedním z hlavních předmětů jednání na těchto schůzích bylo nakládání s majetkem obce. Na základě žádostí občanů byl
schválen odprodej a pronájem některých obecních pozemků nebo jejích částí. Obec získala do vlastnictví další zemědělské pozemky, dle zákona o převodu některých historických pozemků z vlastnictví státu. Tyto pozemky byly schváleny
k pronájmu zemědělskému družstvu Čejkovice-Oleksovice. K odprodeji byly schváleny některé nepotřebné pozemky
v obci i mimo zastavěné území obce. Zastupitelstvo se také zabývalo výstavbou čistírny odpadních vod pro splaškovou
kanalizaci v obci. Vzhledem k nesouhlasu majitelů sousedních pozemků s výstavbou čistírny, na pozemku k tomu určeném, zastupitelé projednali jiné varianty. V této záležitosti odsouhlasilo zastupitelstvo výkup pozemků od soukromých
majitelů za potokem. S přesunem místa pro výstavbu čistírny, souvisí také změna územně plánovací dokumentace a
dodatečná změna části územního rozhodnutí pro výstavbu kanalizace. Z těchto důvodů bude počátek zahájení výstavby
čističky posunut na konec roku 2014 za předpokladu, že změnu odsouhlasí veškeré dotčené instituce a úřady. Zastupitelstvo také schválilo účetní závěrku za rok 2012, rozpočtová opatření , vyřazení některého drobného majetku obce a zrušení pohledávek místním stavebníkům, kteří ukončili výstavbu rodinných domků. Zastupitelstvo také pověřilo starostu
obce o zjištění možností nákupu některých nemovitostí do vlastnictví obce. Jedná se o dům č.p. 23 a pozemky související
s fotbalovým hřištěm.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
1. Firma E-on oznamuje že dne 31.10.2013 bude do naší obce přerušena dodávka elektrické energie a to od 7
do 16 hodin.
2. Obecní úřad oznamuje, že volební místnost pro volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konané
ve dnech 25. a 26. října, bude umístěna v budově obecního úřadu Čejkovice č.p. 4.
3. Odběratelé vody z obecního vodovodu, kteří doposud neuhradili vodné za minulé období, nechť se dostaví
neodkladně uhradit platbu do kanceláře obecního úřadu.

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ
Obecní úřad stále zaznamenává stížnosti na nezodpovědné majitele psů. Stížnosti jsou jak ze strany majitelů domů,
tak ze strany místního fotbalového klubu. Některým majitelům připomínáme, že v naší obci je v platnosti obecně závazná vyhláška, která upravuje pohyb psů po veřejném prostranství. Dle této vyhlášky musí mít v zastavěné části obce osoba
venčícího psa na vodítku. Dále je také povinností uklízet výkaly. Zdá se, že mnozí toto nepochopili a dále obtěžují svým
chováním své spoluobčany. Vyzýváme také majitele psů, aby se zdrželi vypouštění svých psů na místní fotbalové hřiště.
Fotbalový klub vydává nemalé prostředky na údržbu zelené plochy a udržuje ji v čistotě. Psí exkrementy mohou způsobit
na hrací ploše také nepříjemné zranění hráčů. Obecní úřad má za to, že v naší obci je mimo zastavěnou část obce a plochy fotbalového hřiště dost prostoru pro volné vypouštění psů. Opakované přestupky na tomto úseku veřejného pořádku
bude obec monitorovat a pokutovat v přestupkovém řízení, pokud nedojde k nápravě.

HODY V ČEJKOVICÍCH V OBRAZE
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
obce ze dne 6.9. 2013
ZO Mackovice schválilo:
Koupi Mackovického rybníka p.č. 552 a hráze rybníka na pozemku p.č. 550/1, p.č. 550/2 a p.č. 113/5 v k.ú. Mackovice
za stanovenou kupní odhadní cenu 659.970, dle znaleckého posudku č. 1136-13/2013 ze dne 17.6.2013.
Vystoupení z DSO DANÍŽ, Hnanice, Znojemská 113, 669 02 Znojmo a zařazení správního území obce Mackovice
do území působnosti Integrované strategie území regionu MAS Hrušovansko na období 2014-2020 realizované místní
akční skupinou Hrušovansko a členství obce Mackovice v MAS Hrušovansko.
Odložení investiční akce stavební úpravy části OÚ na knihovnu a lékařskou ordinaci na příští rok v rámci rozpočtu
2014 a v případě prodloužení VPP provedení zhotovení příčky v bývalé jídelně pro novou knihovnu.
Rozpočtové opatření obce Mackovice číslo 3/2013 a 4/2013.
Dodatek ke smlouvě o dílo „Místní komunikace a chodníky Mackovice - trasa B“.
Rozpočty a celoroční hospodaření, závěrečné účty včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2012 svazků DSO DANÍŽ, DSO NIVA a ZSO HRUŠOVANSKO.
Zrušení výkupny železa obce Mackovice k 30.9.2013.
Záměr pronájmu části nemovitosti p.č. 253/1 v k.ú. Mackovice - místnost za pódiem sálu za účelem zkušebny hudby.
ZO Mackovice zamítlo:
Poskytnutí finančního příspěvku pro mažoretky Sluníčka Božice.
Pořádání plesu TJ Kohoutů Mackovice v kulturním domě v měsíci únoru 2014
ZO vzalo na vědomí:
Stav financí obce.
Práci kontrolního a finančního výboru obce za I. pololetí 2013 a kontrolu účinnosti vnitřního řídícího a kontrolního
systému obce za I. pololetí 2013.
Žádosti o zaměstnání v rámci VPP v roce 2014, žádost o prodloužení pracovního poměru VPP v roce 2013.
Zpětný odkup nemovitosti od firmy TEMA, s.r.o. - sál a přísálí
Dne 9.9.2013 odkoupila obec Mackovice od firmy TEMA, s.r.o., Brno, dle kupní smlouvy a na základě souhlasu ZO
Mackovice ze dne 31.5.2013, budovu na pozemku p.č. 253/1 a pozemek p.č. 253/1 o výměře 419 m2 za ujednanou kupní
cenu 400 000,-Kč.

SETKÁNÍ SENIORŮ
Dámský klub Mackovice
... stáří je jako dobré víno. Má správný buket, zralou chuť a s léty
přibývá na dokonalosti ...
V sobotu 31.8.2013 se po letech uskutečnilo v naší obci
„Setkání seniorů.“ Nádherné počasí přímo vybízelo k tomu
přijít si popovídat, pobavit se a odpočinout si od starostí všedních dnů. Připraveno bylo bohaté občerstvení i malý dárek
pro každého seniora. K příjemnému poslechu, ale i k tanci
hráli manželé Šuráňovi z Břežan. Country tancem se představil taneční soubor žen Damněnky.
Z reakcí přítomných bylo vidět, že se sobotní odpoledne vydařilo a proto věříme, že to byl začátek krásné tradice.
Poděkování patří všem, kteří se na přípravě této akce podíleli
a také Obecnímu úřadu Mackovice a bývalému Svazu zahrádkářů za finanční zajištění.
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KOHOUTI INFORMUJÍ
Jiří Kubíček ml.
Dne 10.8.2013 se po 3 dlouhých letech, vrátil dospělý fotbal v Mackovicích do mistrovských soutěží. Ze zájmu spoluobčanů je opravdu vidět, že fotbal u nás chyběl. V probíhající podzimní sezóně 2013/2014 se nám zatím výsledkově
vůbec nedaří. Na našem kontě máme pouze 1 bod za remízu 2:2 v Šanově. Některá utkání (Dyjakovice, Čejkovice) z naší
strany nebyla vůbec špatná, naopak totálně jsme propadli v zápasech s Miroslaví C a Velký Karlovem. Naší nepěknou
vizitkou je bohužel přístup některých hráčů k utkání. Musíme věřit, že i toto se postupně bude lepšit. Nutno podotknout,
že nám na hřišti určitě citelně chybí dva naši zranění hráči Josef Hrnčář a Jaroslav Masařík. Nezbývá nám nic jiného než
dohrát podzim a na jaře začít sbírat více bodů.
V podzimní části máme také po spojení s mužstvem Božic dvě mládežnická mužstva. Mladším žákům(hrávají svá
domácí utkání v Božicích) se zatím příliš nedaří a s 1 bodem jsou na předposledním místě tabulky. Naopak přípravka
podává velmi dobré výkony. Ročník 2003 je opravdu silně obsazen v našem mužstvu a tak jsme zatím na 4.místě. Prohráli jsme pouze s Horními Kounicemi a Jiřicemi. Střelecky přípravku táhne Roman Beníček ml.
V letních měsících se nám také úspěšně podařilo zorganizovat dvě akce v naší vesnici. Na fotbalový turnaj a hlavně
na hody vyšlo konečně počasí, obě akce byly výborně nachystané a můžeme říci, že i zdařilé. Jen je škoda, že se jak do
příprav, tak i do pomoci na daných akcích nezapojilo více fotbalistů. Ti, kteří pomohli si zaslouží velký dík.

MEMORIÁL ZDEŇKA KROUTILÍKA A ZDEŇKA ANDRÝSKA
Jiří Kubíček ml.
Fotbalový oddíl TJ Kohouti Mackovice také v letošním roce a to dne 13.7.2013 uspořádal tradiční, vzpomínkový
Memoriál Zdeňka Kroutilíka a Zdeňka Andrýska.
Tento fotbalový den byl zahájen dopolední turnajem přípravek. Vítězství si vybojovalo mužstvo Jiřic, před Prosiměřicemi a Mackovicemi.
Turnaj mužů sliboval velmi vyrovnané zápasy. V prvním utkáním porazilo domácí mužstvo Béďa team Přerov 4:1. Ve
druhém zápasem zvítězil favorit turnaje, tým Drásova nad Fc Bukvice Brno 6:0. Po dvou utkání následovala hodinová
přestávka, kterou vyplnilo utkání hráčů nad 35let Mackovice-Přímětice, domácí svému soupeři podlehli 1:6.
Zápas o 3. místo se stal kořistí Béďa teamu po vítězství 3:1 nad FC Bukvice Brno.
Ve finále dokázal domácí tým doslova udolat Drásov 1:0 a obhájil tak loňské prvenství.
Večer se poté všichni zúčastnění pobavili při taneční zábavě s rockovou kapelou CRAZY.
Memoriál se i v roce 2013 stal velmi vydařenou akcí.
MACKOVŠTÍ KOHOUTI NEZAPOMĚLI NA SVÉHO
BÝVALÉHO DLOUHOLETÉHO HRÁČE,
TRENÉRA, FUNKCIONÁŘE
pana ANTONÍNA HRNČÁŘE
A POPŘÁLI MU K JEHO KULATÝM NAROZENINÁM.

PLOD MONSTERY NA OBECNÍM ÚŘADĚ V MACKOVICÍCH
Renata Telekiová
V měsíci září uzrál plod pokojové rostliny Monstera, která je umístěna nad schodištěm Obecního úřadu v Mackovicích. Již asi před půl rokem jsme si všimli zvětšující se šišky, která vykukovala ze středu rostliny. Postupně se začal plod
otevírat, až došlo k jeho úplnému uzrání. Voněl krásně po banánu a ananasu. I přesto, že je plod Monstery jedlý, raději
jsme neochutnali. Tuto rostlinu nám darovala před několika lety paní Javorová z Mackovic a během této doby zvětšila
Monstera svůj objem nejméně o trojnásobek.
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Krátké seznámení s Monsterou:
Název: Monstera deliciosa
Pěstování: Monstera je liánovitá rostlina z Panamy a jižního Mexika,
kde se po stromech šplhá až dvacet metrů vysoko. Mladá Monstera má
srdčité listy. Pokud ji pěstujeme na světlém a nepříliš suchém místě,
vytváří další listy s hluboce vykrajovanými okraji. Ve velmi dobrých
podmínkách jsou listy velké a v čepeli mají oválné otvory.
Péče o Monsteru: Pěstování Monstery je snadné. Roste dobře i v polostínu a dobře snáší suchý vzduch. Nejlépe roste na světlém a vlhkém
stanovišti bez přímého slunečního světla. V létě Monstera potřebuje
více vody a pravidelné přihnojování, v zimě je nutné zálivku omezit.
V našich podmínkách Monstera vykvete jen málokdy. Plod Monstery
chutná po banánu a ananasu. S výjimkou zralého plodu jsou všechny
části Monstery jedovaté.

KROJOVANÉ HODY 2013
Jiří Kubíček ml.
Letošní krojované hody, které se v naší obci konaly 27.7. a
28.7.2013 a nesly se v oslavách 40. výročí této akce, můžeme
hodnotit jako velmi povedené. Počasí, které nám tuto akci
kazilo v minulých letech, se konečně umoudřilo, hodový víkend byl doslova tropický. Přípravy, zdobení hřiště, nácviky
probíhaly celý týden.
Ranní hodová mše, předání hodového práva starostou obce
i samotné zavádění krojované chasy po vesnici, vzbuzovalo mezi občany velký nebývalý zájem. Odpolední program
velmi překvapil úctyhodnou návštěvností. Cimbálový soubor Denár ze Znojma
výborně zahrál známé
lidové hity, vystoupení mažoretek ZŠ a MŠ Božice, stejně jako vystoupení malé
krojované chasy, zanechalo velký ohlas. Potěšila také výstava fotek z historie krojovaných hodů, návštěvníci si při pohledu na fotografie, zavzpomínali na dobu, kdy
sami zaváděli. Večerní zábavu, kterou provázelo velké teplo (tropická noc) a štípání
komárů, navštívilo na 400 lidí. Skvělý výkon kapely Víkend z Hostěradic roztančil
většinu návštěvníků. Nezklamala ani malá a velká krojovaná chasa svým hodovým
předtančením. Jednoznačně zlatým hřebem celého večera, bylo taneční překvapení
malé krojované chasy. Sobota se co do návštěvnosti a počasí, si troufám tvrdit, vydařila jako nikdy.
Neděle poznamenána ještě větším teplem než sobota byla už slabší. Návštěvníků
notně ubylo. Je to jistě velká škoda, ale po náročné sobotě toho všichni měli určitě
dost.
Vyzdvihl bych velkou a hlavně malou krojovanou chasu, která i přes tropické počasí vydržela a poctivě zaváděla po vesnici a bavila celý večer.
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Moc děkuji všem, kteří se jakkoliv podíleli na letošních krojovaných hodech: lidem, kteří obsluhovali ve výčepu, lidem
u vstupného, velký dík patří také maminkám -členkám Dámského klubu, které výborně nacvičily a připravily malou
krojovanou chasu.
Všichni z Vás, kteří jste k nám zavítali, dámy a pánové si troufám tvrdit, že toho určitě nelitujete a v dobrém budete na
naše 40. KROJOVANÉ HODY vzpomínat.

HODY V MACKOVICÍCH - PODĚKOVÁNÍ JIŘÍMU KUBÍČKOVI ML.
Anežka Kašparová a spoluobčané
Děkujeme panu Jiřímu Kubíčkovi ml. za moc hezké pořádání hodů v Mackovicích, které se konaly ve dnech 27. a
28.7.2013 na místním hřišti. Hody se velmi vyvedly především díky panu Jirkovi Kubíčkovi, který vše zorganizoval a po
celou dobu akce měl pro každého úsměv na tváři. Již nyní se těšíme na hody v příštím roce!

PODĚKOVÁNÍ PANÍ VĚRCE POKORNÉ
Maminky, děti a Obecní úřad Mackovice tímto děkuje paní Věrce Pokorné z Mackovic za doprovod
dětí do MŠ Břežany, který prováděla bezproblémově téměř sedm let. Poděkování jí patří také za skvělou komunikaci s dětmi a MŠ Břežany.

JEDNOTA, spotřební družstvo, Moravský Krumlov
COOP MACKOVICE
http://www.jednotamk.cz

+420 515 277 140
Maloobchodní prodej potravin a smíšeného zboží.
Nabídka ovoce, zeleniny, mléčných výrobků, lahůdek a čerstvého pečiva.
OTEVÍRACÍ HODINY
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

5:30 – 11:00
5:30 – 11:30
5:30 – 11:30
5:30 – 11:30
5:30 – 11:30
6:00 – 9:00
zavřeno
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Jaroslav Vitouch, starosta obce
USNESENÍ Č. 5/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZO PRAVICE DNE 27. 6. 2013
-ZO schvalují Závěrečný účet a celoroční hospodaření obce Pravice za rok 2012
-ZO schvalují výplatu dividend za akcie u České spořitelny za rok 2012
-ZO souhlasí s podepsáním smlouvy s E.ON o zřízení práva odpov. věcnému břemenu
-ZO souhlasí s uzavřením smlouvy s JMP na pronájem plynárenského zařízení
-ZO schvalují hodnotící komisi k veřejné zakázce „Splašková kanalizace Pravice“
-ZO schvalují komisi pro otevírání obálek k veřejné zakázce „Splašková kanalizace Pravice“
-ZO souhlasí s vrácením stavebních pozemků na stavbu RD pro nedodržení smlouvy
-ZO schvalují sestavený pořadník pro přidělení obecních bytů
-ZO nesouhlasí s proplacením faktury obci Břežany
-ZO schvalují dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.7/2012–akce Novostavba obecních bytů Pravice
-ZO schvalují uzavření smlouvy a zvýšení nájmu honebních pozemků v oboře Pravice

usn.č.22/2013
usn.č.23/2013
usn.č.24/2013
usn.č.25/2013
usn.č.26/2013
usn.č.27/2013
usn.č.28/2013
usn.č.29/2013
usn.č.30/2013
usn.č.31/2013
usn.č.32/2013

USNESENÍ Č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZO PRAVICE DNE 15. 8. 2013
-ZO souhlasí s vypovězením Smlouvy o stavebním spoření s ČMSS
-ZO schvalují Smlouvu o nájmu bytu
-ZO schvalují Zřizovací listinu č.1/2013 příspěvková organizace Mateřská škola Pravice
-ZO schvalují příspěvek na opravu kostela v Pravicích ve výši 10.000,-Kč
-ZO schvalují zvýšení min. mzdy pracovníků VPP
-ZO schvalují příspěvek na úhradu nákladů na hudbu ve výši 10.000,- na hody

usn.č.33/2013
usn.č.34/2013
usn.č.35/2013
usn.č.36/2013
usn.č.37/2013
usn.č.38/2013

VÝSTAVBA DOMKŮ V PRAVICÍCH
Je tomu rok co obec Pravice začala s výstavbou rodinného dvojdomku.
Celou dobu mohli občané Pravic sledovat, jak stavební práce pokračují. Letos na jaře začaly dokončovací práce dvojdomku a s tím i terénní
úpravy s výsadbou zeleně, které prováděli zaměstnanci obecního úřadu.
Dne 24. 8. 2013 měli občané možnost nahlédnout do interiéru rodinného domku. Místní občanky přichystaly pro návštěvníky občerstvení. Po
výběrovém řízení se do dvojdomku nastěhovali v září noví nájemníci.

24

3UavLFH
ODBAHNĚNÍ PRAVICKÉ NÁDRŽE
Ať se nájemníkům líbí v novém domku. Přeje obecní úřad Pravice.
Nádrž v Pravicích byla vybudovaná 22. 6. 1974, vznikla vydlážděním
bývalého rybníku za účelem zadržení dostatku vody pro protipožární
ochranu obce. Za mnoho let se na dně nádrže nahromadily usazeniny
a to až do 30cm. Před pár lety v obci vznikla myšlenka nádrž vyčistit.
Uskutečnilo se i několik pokusů, bohužel s těžkou technikou, která se
v podloží bořila. Na jaře tohoto roku se tedy Pospíšil Petr a Vitouch Vladimír rozhodli vyčistit nádrž za pomoci dobrovolných hasičů a občanů
Pravic vlastními silami. Dne 1. srpna se začalo s vypouštěním, vyčerpáváním a odvodněním bahna. Čištění převážně probíhalo vlastními silami za použití kotoučů a lopat. Samozřejmě se však občasně zapojila lehká technika pro rychlejší a snazší vyvážení bahna.
Do díla se pustilo 31 občanů a to i dětí a pracovníci VPP. Tímto bychom chtěli
poděkovat rodině Vérostové a rodinám Hodaňovým za poskytnutí zázemí a
prostředků pro odčerpání vody. Obci Pravice a jejím pracovníkům za velkou
a obětavou pomoc při čištění a občanům, kteří jakkoliv přispěli při odbahnění Pravické nádrže: Bludský Luděk, Bludský Patrik, Bodisová Aneta, Čunderle
Marek, Dusík Daniel, Juzek Kamil, Kostka Josef, Kratochvíl Jiří, Kudla Jiří, Kunertová Tereza, Lukuvka Josef, Nachtman
Petr ml., Obořilová Karolína, Páteček Ladislav, Pospíšil Dominik, Pospíšil Petr st.,
Pospíšil Petr ml., Streška David ml., Streška Leoš, Strešková Andrea ml., Studenka
Jakub, Studenka Miroslav ml., Sváček Ladislav, Vérosta František, Vitouch Vladimír, Zámečník Jiří st., Zámečník Jiří ml., Zvonek Petr, Zvonková Simona a ostatním, kteří se podíleli. Nebylo to vůbec lehké a přes všechnu nepřízeň stále dotékající
spodní vody a počasí se podařilo nádrž téměř úplně odbahnit a vyčistit.
V tuhle chvíli je nádrž napuštěná vodou a skončili jsme s prácemi s vírou,
že v příštím roce budeme na nádrži opět pracovat a snad za větší účasti
spoluobčanů i nádrž vyspravit do
původního stavu. Teď už se jen těšíme na zimu a zimní radovánky
na zamrznuté vodní ploše, která je
díky tomuto mnohem větší.

NAŠI JUBILANTI
Říjen:
Horák Pavel
Patočková Zdeňka
Vago Ludvík
Surovec Miroslav
Surovcová Ludmila
Bilková Milada
Vaňková Věra
Horák Karel
Švancara Miroslav

63 let
63 let
64 let
65 let
66 let
66 let
69 let
70 let
73 let

Listopad:
Novotná Květoslava
Balšínková Vlasta
Režný Antonín

61 let
75 let
79 let

Prosinec:
Formanová Ludmila
Zámožný Evžen
Smittal František
Bartolčic Ondřej

61 let
62 let
76 let
94 let

OÚ přeje vše nejlepší k narozeninám, hodně zdraví a dlouhá léta mezi námi.
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Ing. Bronislav Prudký, starosta obce
V červenci proběhlo mimořádné veřejné zasedání, na němž jsme projednali a schválili:
- Mimořádný členský příspěvek MAS znojemské vinařství
- Dodatek k nájemním smlouvám na obecní byty
- Přidělení obecního bytu
- Licenční smlouvu s OSA
- Smlouvu o výpůjčce kontejnerů na tříděný odpad
Řádné zasedání proběhlo 1. srpna a i na tomto zasedání zastupitelé rozhodovali a mimo jiné schválili:
- Uzavření mandátní smlouvy se společností VIA ALTA Třebíč
- Zadávací dokumentaci a výzvu na akci technologie kompostárny a svozu BRO
- Podmínky prodeje stavebních pozemků
- Žádost OS Hasiči Velký Karlov o poskytnutí dotace
V měsíci září se pak konalo další mimořádné OZ na němž jsme projednali a schválili :
- Připomínky k doplňku posudku vlivu BPS na životní prostředí
- Členství obce v MAS Hrušovansko
- Podání žádosti o pokácení topolů v MŠ
Příští řádné zasedání OZ se koná 5.12.2013 jako již tradičně v zasedací místnosti OÚ od 18,00 hod a všechny občany
srdečně zvu.

BIOPLYNOVÁ STANICE (BPS) VELKÝ KARLOV
Cyril Špalek
Dne 11.9.2013, v sále kulturního domu na Velkém Karlově se konalo veřejné projednávání vlivu BPS na životní prostředí. Účastníky projednávání byli: zadavatel zpracování a zpracovatelé, dotčené samosprávné celky, dotčené správní
úřady a veřejnost. Laicky řečeno, vysvětlovaly se odbornými firmami zpracované návrhy na zajištění chodu BPS, s co
nejmenším negativním dopadem na životní prostředí včetně připomínek dotčených celků, úřadů a veřejnosti. Připomínek předem podaných písemně nebo ústně při konaném projednávání.
V úvodním vystoupení pracovník ministerstva životního prostředí, který zasedání řídil, zdůraznil, že účelem tohoto
projednávání není vyústění jakéhokoliv rozhodnutí. v kladném ani záporném smyslu.
Veřejného projednávání jsem se zúčastnil a rád bych se podělil o některé dojmy. Předem ale upozorňuji, že mám na problematiku BPS poněkud odlišné názory než část občanů nejen Velkého Karlova, ale také i jiných okolních obcí. Považuji
BPS jako zdroj smysluplné likvidace biologického odpadu, který zřejmě nebude nikdy zcela bez zápachu.
Velký Karlov nebyl nikdy něco jako lázeňský objekt, kde došlo k zásadnímu a trvalému zhoršení ovzduší, neúměrnému
zvýšení dopravy s negativním dopadem na cenu nemovitostí. Je to bohužel jenom pěkná vesnice uprostřed polí mimo
hlavní dopravní tepny.
Zápach a přidám obavy ze zvýšené dopravy to je prakticky problém odporu k provozu BPS a chápu, že postižení jsou
především občané Velkého Karlova. Obec je BPS nejblíže, navíc ve směru převládajících západních větrů. Na druhé
straně obec vznikla jako sídliště zaměstnanců statku s rozsáhlou živočišnou výrobou, jiným zápachem navíc velkým přesunem hmoty krmiv z pole do nedalekých stájí a zpětným vývozem hnoje na pole. Nemluvím o provoze rostlinné výroby
a přesuny jejich hmot obilí umělých hnojiv apod.
Domnívám se, že argumenty odporu jsou v mnoha směrech přehnané až nesmiřitelné, ve svém důsledku připouštějící
kategorický zákaz provozu snad i jeho fyzickou likvidaci. Jistě přeháním. Ale neslyšel jsem o nějakém případu onemocnění, které by bylo dáváno do souvislosti s BPS. Podobně úprk obyvatel z Velkého Karlova nebo odpor k přistěhování
není adekvátní dané situaci.
Přidám perličky z přednesených námitek v rámci diskuze. Interpretace bude ne zcela přesná, výrazově odpovídající jen
přibližně:
my tady BPS nepotřebujeme, my ji tady nechceme. - My nechceme to co tady vlastně ani nemáme. My neseme jen občasné negativní důsledky provozu BSP nejintenzivněji
pan starosta nám tu obec dal trochu do pořádku – obec ze souboru postavených domků museli nejprve udělali jeho
obyvatelé a na této bázi teprve úspěšně pokračuje pan starosta s kolektivem zvolených zastupitelů.
kritika zpracovatelů dokumentace, posudků, pracovníků MŽP za laxní přístup k řešení nedostatků BPS ovlivňující zdra-
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ví nás občanů, ceny našich nemovitostí. Jste přece placeni z našich peněz placení z mých peněz. – trochu silné kafe
vození siláže ve velkém množství na BPS ničí silnice v Božicích – údajně byla vožena do Dyjákovic, což nebylo nijak,
nikým vyvraceno. Není to první případ, kdy se na provoz BPS svedly prohřešky jiných.
zajímavá diskuze na téma VŽP (vedlejší živočišné produkty) a jejich zpracovávané množství případně jejich úplný zákaz
zpracovávání. Tady jsme namočeni snad úplně všichni. Protože v průběhu doby do této kategorie ve smyslu jatečných odpadů
z normálních porážek jsou zahrnovány také prošlé potraviny z obchodů, nezužitkované potraviny ze stravovacích zařízení a
dokonce i hnůj, kejda a močůvka. Co zbude na zpracovávání?
Možná je to článek, který vydráždí mnohé. Co se dá dělat. Ať ateista, zakončím biblickým: „Hoď kamenem, kdož jsi bez viny!“

PODZIMNÍ DÍLNIČKY
Soptíci
V sobotu 28.10.2013 pořádali Karlovští Soptíci v hasičské zbrojnici II. Podzimní dílničky. Pro všechny byly přichystané předlohy pro inspiraci a různý
materiál na tvoření. Děti pak samostatně i s pomocí rodičů (prarodičů) vytvářeli strašidýlka z dýní, dřeva či kukuřice. Zvířátka hlavně z kaštanů a žaludů.
Věnce a svícny z přírodního materiálu a barevných papírů. Nadšení dětí přešlo
i na rodiče, kteří nezůstali pozadu. Upustili uzdu ze své fantazie a začali si samostatně vytvářet. Všechny výtvory byly nádherné a velmi originální. Věříme, že to bylo příjemně strávené odpoledne pro všechny zúčastněné stejně jako
pro nás SOPTÍKY.
Další dílničky „VÁNOČNÍ“ se uskuteční v neděli 24.11.2013 opět v 15 hod
v hasičské zbrojnici. Těšíme se na další společné tvoření. Soptíci

Obec Velký Karlov
zve děti i rodiče na

Mikulášskou nadílku
a rozsvícení vánočního stromu
V neděli 7.12. 2013
od 15 hod v kulturním sále
od 17 hod rozsvícení stromu
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NOHEJBALOVÝ TURNAJ 2013
PeťaS a Jířa
Zdravím všechny sportovní fanoušky a ostatní lidi. Chtěl bych Vás tímto článkem informovat, že se první sobotu
v měsíci září konal v naší obci Nohejbalový turnaj. Troufám si říci, že je to již tradiční turnaj, kdy letošní ročník měl své
jedenácté pokračování. Nohejbalový turnaj bývá pravidelně pořádán v květnu.
Letos nám to však nevyšlo, ale nic špatného nebylo ani na tomto termínu, ba
naopak. Pořadatelům se podařilo na tento den objednat krásné letní počasí, kdy
po celý den svítilo slunce. Díky němuž bylo na hřišti ale i s přispěním výkonu
hráčů pořádné teplo. Sportovního klání se zúčastnilo celkem 8 týmů. Jednotlivé
týmy jsou tradičně tvořené ze třech hrajících hráčů. A tak se na hřišti setkaly nejen týmy mužů, smíšené týmy, ale také jedno družstvo tvořené z žen. Mně jako
nehrajícího hráče, pořadatele a přihlížejícího diváka rozesmál hned zápis týmů.
Turnaje se účastnilo třeba družstvo
s názvem „ To je jedno, Hydranti nebo Brzdy“. Nenechte se zmást jejich názvy,
protože na hřišti bylo vše jinak a svým názvům nedostály. Nebudu uvádět výsledkovou listinu turnaje. Sluší se však zmínit umístění na bedně. Tento ročník
2013 vyhrálo družstvo pánů od Znojma pod názvem SMS 169 (číslo znamená součet věku pánů). Tito pánové se
našeho turnaje účastní již pravidelně
a krom krásných cen si odvezli nový
putovní pohár pro vítěze. Na druhém
místě se umístil smíšený tým tvořený dvěma muži a ženou, mající anglický název, v překladu Mstitelé. Na třetím
krásném místě se umístil tým našich matadorů s názvem Vražedné pobřeží. Při
vyhlašování výsledků se dostalo ocenění všem týmům nádhernými cenami, ale
také uznáním a velkým potleskem. Chtěl bych poděkovat všem pořadatelům,
realizačnímu týmu obstarávající občerstvení a blaho hráčů i diváků a také sponzorům. Věřím, že se přítomným turnaj líbil, tak jako mně a těším se na další
ročník. Sportu zdar.

TENIS
PeťaS a Jířa
Zdravím všechny sportovní fanoušky. Chceme Vás informovat, že v sobotu dne 27.7.2013 se konal v naší obci již tradiční, prázdninový tenisový turnaj čtyřher. Celý turnaj provázelo tropické vedro, které nás bičovalo spalujícím sluncem
a výhní na kurtu. Avšak od sportovních výkonů nás počasí neodradilo. Turnaje se účastnilo pět párů, z toho 2 smíšené. Vzhledem k výkonu a umění účastněných, nebylo rozdílů
mezi mužským či smíšeným párem. Po překrásných výměnách
a také po nervově drásajících bojích vzešel v odpoledních hodinách vítěz turnaje. Nebudeme zmiňovat, kdo jmenovitě vyhrál
toto klání, či se umístil na stupni vítězů. Dle našeho názoru,
jakožto zúčastněných vyhrál každý, kdo si přišel zahrát a užít si
tento den. Tímto chceme poděkovat organizátorům akce, kteří
se starali o naše pohodlí, dodržování pitného
režimu a také sportovcům. Již nyní se těšíme
na další ročník a jiné
podobné akce pořádané v naší obci. Sportu
zdar.
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Nabízím Vám:
Návštěvu obchodního
zástupce u Vás
Výběr materiálu v naší vzorkovně
Zdarma výpočet spotřeby materiálu
Podrobnou cenovou nabídku
Spolehlivou dopravu na stavbu
Montážní návody
a technické poradenství
Realizaci zkušenou ﬁrmou
Možnost vrácení nepoškozeného
materiálu
Dlouhodobé záruky
Zákaznickou kartu výhod Colemánie

Váš obchodní zástupce:
Dušan Bilíček mobil: 725 675 623
ředitel obchodního centra Ing. Jiří Dolníček, mobil: 725 675 616
OBCHODNÍ CENTRUM BRNO
Moravanská 224/98, 619 00 Brno-Přízřenice, tel.: 547 214 950

11 x

v České republice

17 let
na trhu

36 000

položek v nabídce

www.coleman.cz

prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

4000

trvale skladem

Bazárek u Mlýna
Božice 356

tel.: 730120110
Najdete zde oblečení dovoz Anglie a Německo. Hlavně na děti, ale i na dospělé.
Next, HM, Topolino, Disney, Adidas a další …

PROVOZNÍ DOBA:
Po
9.00 – 15.00 17.00 – 19.00
Út
9.00 – 15.00 17.00 – 19.00
St
9.00 – 15.00
Čt
9.00 – 15.00 17.00 – 19.00
Pá
9.00 – 15.00 17.00 – 19.00
So
8.00 – 12.00 nebo dle tel. domluvy
Ne
dle tel. domluvy
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! AKCE platí do 15.11. - fasádní lepidlo S\WHONJ132,-.Ā AKCE !




! AKCE platí do 15.11. - polystyren fasádní [[FP  118,- .ĀPAKCE !
tel.: 515 277 028; email: stavebniny@cekstav.eu
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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

Břežanské dýňování

Nové byty v Boroticích

Čejkovické hody

Mackovické hody

Nový dvojdomek v Pravicích

Mackovické hody

Noviny Niva č. 3/2013 – ročník XII. – náklad 650 výtisků – povoleno OkÚ Znojmo pod reg. zn. 371300199
Uzávěrka č. 4/2013 bude 9. prosince 2013. Vydává DSO Niva se sídlem v obci Božice.
IC Infoniva tel.: 515 257 010, e-mail: info@infoniva.cz, novinyniva@centrum.cz
Vedoucí redakce: Jiří Čada
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