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Mikroregion Hrušovansko
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Cyklovýlet regionĤ

Jirka JirkĤ, Mikroregion Hrušovansko
Mikroregion Hrušovansko se v sobotu 15. záĜí 2012
zúþastnil „Cyklovýletu regionĤ“ spoleþnČ se zástupci
regionĤ Mikulovsko, Land um Laa a Rudice. V letošním
roce byl poĜadatelem cyklovýletu rakouský region Land
um Laa. Sraz úþastníkĤ byl v rakouské obci Wildendürnbach, kde probČhlo slavnostní zahájení a spoleþný start
cyklovýletu, který vedl do Nového PĜerova, odtud po
nové cyklostezce do Mikulova a dále pĜes hranice zpČt
do rakouské obce Wildendürnbach na kopec s vinnými
sklípky Galgenberg, kde se regiony utkaly v disciplínách:
lukostĜelba, ochutnávka vín, natahování koštýĜem a bČh
sklepní uliþkou. Pro úþastníky cyklovýletu bylo zajištČno
obþerstvení po celý den i upomínkové triþko.
Mikroregion Hrušovansko ve všech soutČžích vybojoval
1. místo a celkovČ obsadil 1. místo v soutČži regionĤ. Poþasí bylo pĜíjemné, pĜátelská atmosféra výborná a všichni
se již tČší na pĜíští rok, kdy Cyklovýlet regionĤ probČhne
v obci Rudice u Moravského krasu.
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SLOVO STAROSTY
Karel Hala, starosta obce

Ve tĜetím þtvrtletí letošního roku pokraþovaly práce na kanalizaci. Jak si mohli obþané všimnout, v nČkterých ulicích
zapoþaly i opravy komunikací po výkopech. Tyto práce budou urþitou dobu narušovat pĜístup k jednotlivým domĤm,
a tak bych touto cestou rád požádal obþany o trpČlivost. Myslím, že tyto nepĜíjemnosti budou vyváženy opravenými
cestami, které byly ve vČtšinČ pĜípadĤ ve velmi špatném stavu. Cesty budou v rámci kanalizace opraveny podle stavu
pĜed stavbou kanalizace, vždy by tento stav mČl být lepší než pĜed stavbou. VČtšina obþanĤ by Ĝekla, že bychom mČli
tyto cesty udČlat kompletnČ vþetnČ obrubníkĤ a podobnČ, toto však není souþástí stavby kanalizace a vše co je navíc,
bychom museli zaplatit z vlastních zdrojĤ. Vzhledem k ¿nanþním prostĜedkĤm, které obec musí vynaložit na II. etapu
kanalizace je toto nereálné a obec by se musela znaþnČ zadlužit.
V nejbližší dobČ by se mČla zprovoznit þást kanalizace, která je již hotova a není závislá na pĜeþerpávacích stanicích.
Toto by umožnilo propojení asi 30 rodinných domĤ ještČ v letošním roce. Ostatní domácnosti budou muset poþkat až na
zaþátek pĜíštího roku, kdy by tak byly Božice (mimo Zámlýní) kompletnČ odkanalizovány.
V minulých dnech bylo provedeno kolaudaþní Ĝízení na akci „Vodovod a kanalizace Nad hĜištČm“. Tato akce tak
zakonþila doplnČní vodovodních ĜádĤ ve tĜech lokalitách, které byly postaveny v uplynulých dvou letech. RovnČž po
dvou letech vyĜizování byla úspČšnČ dokonþena plyno¿kace ulice Za školou. Samotná stavba trvala asi týden, ale administrace témČĜ dva roky. Jediným kladem této stavby je, že nám byla cena díla proplacena ve výši 78,6 %, což není u
prodejĤ tČchto zaĜízení malá þástka.
Radou Obce Božice bylo rozhodnuto o cenách palivového dĜíví, cena se mírnČ zvýšila na 700 Kþ za m3 + DPH 14
% u metrového tvrdého dĜíví a 500 Kþ + DPH za m3 u vČtví. DĜíví se bude stejnČ jako loni prodávat pouze obþanĤm
s trvalým bydlištČm v Božicích a v omezeném množství.
Velkým problémem v souþasnosti se stává vandalismus a krádeže, toto se bohužel nevyhnulo ani naší obci. PostupnČ
tak byla pomalována nová kapliþka v Zámlýní, ukraden kovový erb s nápisem na hrobČ preláta a velké škody byly zpĤsobeny graf¿ti na rĤzném obecním a jiném majetku. Tato trestná þinnost byla oznámena na policii v Hrušovanech nad
Jevišovkou, a tak se snad podaĜí dopadnout pachatele.
Zastupitelstvo zasedalo v letních mČsích jednou, a to v pátek 3. srpna 2012 a projednalo a chválilo tyto body:
dokonþené a zaĜazené investice do užívání v hodnotČ 281.161,- Kþ (vodovod nad I. MŠ a plyn v ulici za školou)
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Božice
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOŽICE
JiĜí ýada, místostarosta obce••

Zastupitelstvo zasedalo v letních měsích jednou, a to v pátek
3. srpna 2012 a projednalo a chválilo tyto body:
dokončené a zařazené investice do užívání v hodnotě
281.161,- Kč (vodovod nad I. MŠ a plyn v ulici za školou)
• prodej pozemku parc. þ. 2404 v k.ú. ýeské KĜídlovice p.
Z. Leinveberovi
• prodej plynárenského zaĜízení spoleþnosti JMP Net, s.r.o.
(plyn za školou)
• prodej bytové jednotky þ. 2 v þ.p. 395 za cenu 490.314,- Kþ
p. L. Hrdliþkové
• pĜijetí dotace z rozpoþtu Jihomoravského kraje ve výši
200.000,- Kþ na opravu hasiþské Tatry
• pĜijetí dotace z rozpoþtu Jihomoravského kraje ve výši 80.000,- Kþ na úroky z úvČrĤ
• rozpoþtové opatĜení þ. 2/2012
• smlouvu o zĜízení práva odpovídajícího vČcnému bĜemeni s E.ON Distribuce a.s. na pozemek parc. þ. 860/16 PK
v k.ú. ýeské KĜídlovice
Dále zastupitelstvo vzalo na vČdomí zprávu starosty o þinnosti rady obce a úþetní závČrku BĜežanské dopravní spoleþnosti za rok 2011.

JAK JSME V BOŽICÍCH VOLILI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA?
Volte pravý blok – www.cibulka.net
7 hlasĤ (2,14 %)
Sdružení nestraníkĤ
6 hlasĤ (1,84 %)
VČci veĜejné
6 hlasĤ (1,84 %)
Suverenita – Blok Jany Bobošíkové
6 hlasĤ (1,84 %)
TOP 09 a Starostové pro Jihomoravský kraj
6 hlasĤ (1,84 %)
Strana svobodných obþanĤ
5 hlasĤ (1,53 %)
ýeská pirátská strana
5 hlasĤ (1,53 %)
DČlnická strana sociální spravedlnosti
4 hlasy (1,22 %)
Nezávislí
2 hlasy (0,61 %)
Strana soukromníkĤ ýeské republiky
1 hlas (0,30 %)
Národní socialisté – levice 21. Století
1 hlas (0,30 %)
Republikánská strana ýech, Moravy a Slezska

Jak jsme v Božicích volili do krajského zastupitelstva?
Zapsaní voliþi:
1.176
Poþet vydaných obálek:
333
Poþet platných hlasĤ:
326
Úþast voliþĤ:
28,32 %
Komunistická strana ýech a Moravy
95 hlasĤ (29,14 %)
ýeská strana sociálnČ demokratická
78 hlasĤ (23,92 %)
KĜesĢanská a demokrat. Unie – ýeskosl. strana lidová
28 hlasĤ (8,58 %)
Obþanská demokratická strana 25 hlasĤ (7,66 %)
Strana práv obþanĤ – Zemanovci
22 hlasĤ (6,74 %)
Strana zelených
12 hlasĤ (3,68 %)
Moravané
9 hlasĤ (2,76 %)
Nezávislí demokraté
7 hlasĤ (2,14 %)

Z POLICEJNÍCH SVODEK

1 hlas (0,30 %) Policie ýR

V pátek 5. Ĝíjna o pĤl jedenácté v noci zatelefonoval na linku 158 mladý muž a oznámil krádež vozidla v obci Božice.
Se Škodou Felicia prý pĜijel na chvíli ke kamarádovi a zaparkoval pĜed domem. Auto neuzamkl a klíþe nechal zasunuté ve spínací skĜíĖce. Když se za necelou pĤlhodinu vrátil, vĤz na místČ nebyl. Po pĜijetí oznámení jsme se zamČĜili na
uvedené vozidlo. Pár minut pĜed pĤl dvanáctou jsme tento vĤz na jiném místČ v obci zahlédli. Jeho Ĝidiþ však na pokyn
k zastavení nereagoval a ujíždČl dál. V terénu nakonec zespodu utrhl motor a tím byl nucen zastavit. Vyšlo najevo, že
se auta zmocnil devatenáctiletý mladík ze Znojemska, který byl posilnČn alkoholem. V krvi mu proudilo 1,21 promile
této návykové látky. Nyní je dĤvodnČ podezĜelý z neoprávnČného užívání cizí vČci a ohrožení pod vlivem návykové
látky. Podle trestního zákoníku mu hrozí až dva roky odnČtí svobody.
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V obci Božice koncem mČsíce záĜí Ĝádil neznámý sprejer. Na rĤzných místech pomaloval a postĜíkal veĜejnČ prospČšná zaĜízení. Používal þernou, þervenou a modrou barvu. Poškodil plastové kontejnery na odpad, betonové elektrické
sloupy, rozvodní skĜínČ, dopravní znaþky, reklamní tabule a vnČjší plochy oplocení soukromých nemovitostí. ZpĤsobená škoda je vyþíslena na zhruba deset tisíc korun. Obþané, pokud máte informace, které nám pomohou vandala co
nejdĜíve dopadnout, volejte na linku 158.
Koncem záĜí došlo na hĜbitovČ v obci Božice ke krádeži. Neznámý pachatel se zmocnil ozdobné þásti z žulové desky
na hrobce. Jedná se o devadesát let starý mosazný odlitek s erbem a nápisy o velikosti þtyĜicet krát šedesát centimetrĤ.
Obci tím vznikla škoda dvacet tisíc korun. PĜípadem se zabýváme a po odcizené vČci i pachateli pátráme. Za krádež mu
podle trestního zákoníku hrozí až dva roky odnČtí svobody.
PodaĜilo se nám objasnit krádež železa v obci Božice, ke které došlo ve druhé polovinČ kvČtna. Tehdy se neznámý
pachatel dostal do areálu jedné ¿rmy a ze tĜí neuzamþených hal odcizil tĜi plastové pĜepravky. V nich pak odnesl rĤzné
drobné souþástky. Bylo to napĜíklad þtyĜicet závlahových pukĤ nebo spojovací matice. Zmizel i disk k orbČ. Majitel
vyþíslil zpĤsobenou škodu na dvacet tisíc korun. Na základČ veškerých informací je z této krádeže dĤvodnČ podezĜelá
padesátiletá žena ze Znojemska. Figuruje i v mnoha dalších pĜípadech, kdy železný šrot mizí na zahradách i v zemČdČlských areálech. NČkolikrát byla pĜistižena majiteli pĜímo pĜi þinu, když se chtČla zmocnit starého železa hodnoty ĜádovČ
sta korun. Odcizené vČci odváží osobním autem. Všemi jejími pĜípady se i nadále zabýváme.
V souvislosti s touto kauzou opČt upozorĖujeme obþany, aby si staré železo odvezli do sbČru sami. Bućte rychlejší
než troufalí pachatelé nebo si vše ĜádnČ zabezpeþte.

BOŽICKÁ DRAKIÁDA
Mgr. Ladislav Nevrkla

Pod názvem 1. podzimní setkání pĜipravilo Rodiþovské
sdružení pĜi základní škole a božiþtí hasiþi zábavné odpoledne
pro dČti a jejich rodiþe. Na bývalé krosové dráze se ve þtvrtek
27.9.2012 pouštČli draci, opékaly se špekáþky, dojít mČlo i na hry
a hru na kytaru. ZajištČno bylo obþerstvení. Tak to aspoĖ stálo na
pozvánkách a plakátech.
Od malých i velkých návštČvníkĤ jsem slyšel, že to bylo pĜíjemné, klidné setkání, daleko od silnice a od civilizace, takže se
tam dČti mohly do sytosti vydovádČt. Jedna malá dvojice (kluk
- holka) mi Ĝíkala, že jim drak nechtČl lítat, jiný školák opáþil, že
tam byl jen na þumendu, létající pĜedmČt si s sebou nebral. „Místo je to pČkné, ale vítr tam nefoukal a draci nelítali,“ posteskla si
jedna z úþastnic. Nakonec se podaĜilo vzlétnout þtyĜem drakĤm,
nejlepší patĜil rodinČ Suchánkových. Za pomoci dČdy Griebauma vzlétlo i „dráþe“ Marka Kroþila. „DČti si to urþitČ
užily, do setmČní bČhaly tam a zpátky a snažily se seþ jim nohy staþily, aby jim ten drak vzlétl!“ konstatovala další z
úþastnic. Kdo se unavil, mohl si zakoupit špekáþek k opeþení. Obþerstvení bylo zajištČno hasiþi. „Hasiþi taky krásnČ
udržovali oheĖ, atmosféra byla dobrá, díky burþáku, vydrželi jsme do pozdních hodin,“doplnila její kolegynČ. „Jo a zapotili jsme se i my dospČlí, jak jsme tam bČhali, tam a zpátky :-)!“ dodala ještČ ta první. „Bylo fajn, že jednou za rok
nČkteĜí udČlali nČco pro své dČti,“ znČlo unisono ode všech.

SMÍŠENÝ PċVECKÝ SBOR BOŽICE BILANCUJE

Jan Svoboda, sbormistr Božického smíšeného pČveckého sboru a PČveckého sdružení VítČzslav Novák ve ZnojmČ
Smíšený pČvecký sbor Božice prožívá nelehké personální období. Není momentálnČ ve stavu, o kterém by šlo Ĝíct, že
je ideální. Chybí zcela zpČváci v tenoru, v altech se také musíme poohlédnout po lepším Ĝešení a v sopránech bychom
rádi uvítali více hlasĤ. Basy se drží, ale þas je i zde neúprosný a dobrou, mladší posilu ke stávajícím þlenĤm bychom
rádi uvítali. Berte proto moje slova, prosím, jako pozvání ke spoleþnému zpČvu v tom nejlepším možném spoleþenství,
totiž kvartetu lidských hlasĤ. Neznám osobnČ pĤsobivČjšího ansámblu, než je soubor tvoĜený kombinací vysokých a
hlubokých mužských a ženských hlasĤ-smíšený sbor, pĜi vší úctČ ke sborĤm mužským a ženským. V smíšeném sboru
se projevují všechny lidské a životní kontrasty, je schopen ovládnout a zmocnit se paradoxĤ, dokáže vyslovit bolest,
smutek, radost, lásku, všechny krásy i strasti života, i nadČje.
Kdysi jsme se uþívali, že když národu a lidem v nČm bylo zle a my dnes vidíme kolem sebe, že situace ve státČ a ve
svČtČ není rĤžová a ještČ hodnČ dlouho navzdory laciným pĜedvolebním slibĤm optimální nebude, že se lidé vraceli ke
svým koĜenĤm, hledali pĜirozenost svých projevĤ a k jednomu z nejkrásnČjších a nejpĜirozenČjších lidských projevĤ
patĜí zpČv. Mnozí na tento svrchovanČ lidský projev rezignovali a my bychom byli rádi, kdyby se situace otoþila a vy,
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obþané Božic a okolí zaþali opČt zpívat. VČĜte mi, se zpČvem
je svČt mnohem, mnohem radostnČjší a život optimistiþtČjší.
Najdete nás každou stĜedu v 19.00 hod. v sálku ZUŠ, naproti
Základní škole a nebojte, že neumíte noty, to po Vás nikdo
chtít nebude, všechno, co potĜebujete, je chuĢ, hlas a sluch,
ostatní Vás nauþím. Co nabízíme? Dobrou partu bez klevet,
soustĜedČnou práci i zábavu, posezení u vínka a docela obyþejné zazpívání si. Ovšem až poté, co se odvede sborová
zkouška.
Co jsme za letošní rok absolvovali? VČtšinou spolupracujeme s PČveckým sdružením VítČzslav Novák ve ZnojmČ,
kde se podílíme na jejich koncertech, na oplátku nám „nováci“ vypomáhají pĜi našich povinnostech zde, napĜíklad pĜi
pĜíležitosti posvČcení Bílého kĜíže, nebo otvírání hrabČcí studánky. První velký spoleþný koncert jsme absolvovali 8.4.
v chrámu sv.Mikuláše ve ZnojmČ – koncert Velikonoþní, kde jako sólistky vystoupily naše žákynČ v ZUŠ Aneta Komínková a Stanislava Zifþáková na pĜíþné Àétny.Hned poté jsme zpívali na dvou „Nocích“: KostelĤ v ProsimČĜicích a
Jaroslavicích 1. 6. 2012, týden dĜíve se uskuteþnil krásný koncert v DomČ umČní na znojemském Nám.TGM v rámci
Noci muzeí. V þervenci jsme se podíleli na úspČšném vystoupení PSVN v rámci Znojemského hudebního festivalu,
kdy jsme 13.7 dvakrát zpívali široký repertoár od klasických skladeb sborových po lidovou píseĖ v kapli sv. Václava.
Osmého záĜí jsme dvakrát vystoupili na Slavnostech chleba ve Slupi, na hlavním podiu s témČĜ hodinovým
pásmem lidových písní, zejména o vínu a pak pĜi mši sv. a následnČ po skonþení mše pĜed oltáĜem jsme si vyzkoušeli
þást repertoáru, který nás þekal za þtrnáct dní. 15.9. jsme spoleþnČ se Znojemským komorním orchestrem a chrámovým
sborem od sv. KĜíže zazpívali na závČr Znojemského historického vinobraní ve slavnostnČ vyzdobeném chrámu sv.
Mikuláše, který ten den absolvoval kardinálskou mši sv. z úþasti kardinála M.Duky. Zde zaznČly tĜi skladby: Ave verum
od W.A.Mozarta, Händelovo Canticorum iubilo z oratoria Juda Makabejský a þást Bachovy kantáty Jesu bleibet menie
Freude. Vrcholem letošní sezony byla cesta na 4. roþník Zvolenského setkání pČveckých sborĤ. OdjíždČli jsme 22. 9., a
ještČ týž veþer jsme absolvovali reprezentativní galakoncert
za spoluúþasti vynikajícího Smíšeného sboru slovenských
uþitelĤ. Druhý den byl ve znamení návštČvy lázní Sliaþ, kde
jsme zazpívali témČĜ hodinový koncert duchovní hudby a po
návštČvČ svČtového unikátu, dĜevČného artikulárního kostela
v obci Hronsek jsme odjeli zpČt do vlasti. 30. 9. už byl Vranov nad Dyjí pomyslnou teþkou za bohatým programem a
po vynikajícím pohoštČní na faĜe, kterou spravuje p. Dunda,
jsme se rozjeli domĤ s tím, že hned další zkouška se bude
už týkat Vánoc, koled, adventních skladeb a hlavnČ znovu
Rybovy ýeské mše vánoþní.
Tak snad byl výþet dostateþnČ výmluvný, pozvání k
dalším obdobným krásným hudebním zážitkĤm
platí i teć, na konci mého þlánku.

ZÁKLADNÍ UMċLECKÁ ŠKOLA VE ZNOJMċ – POBOýKA BOŽICE
školní rok 2012-2013 Hana a Jan Svobodovi, uþitelé ZUŠ v Božicích

Letošní rok je sedmnáctým školním rokem, který v
Božicích zaþíná. Jsme tu, abychom poskytovali základní
hudební vzdČlání pro všechny dČti, které projeví zájem a
jsou vzdČlávání v hudbČ schopny talentem, nadáním a pílí.
Je dobré si uvČdomit, že jsme jednou z pČti obcí v bývalém
okrese Znojmo, kde výuka hudby probíhá dennČ v nČkolika oborech a je také nutné vzít v úvahu to, že za souþasné
ekonomické situace kraje a státu to není samozĜejmá vČc.
Jsme rádi, že se v letošním prvním a pĜípravném roþníku
opČt ve vČtším poþtu objevily dČti z Božic a to z obou

školek, ne vždy tomu tak bylo. Zaþínáme opČt s plným
stavem, to je 43 dČtí, z toho v pĜípravném roþníku je letos
15 žákĤ.
Vyuþujeme hru na klavír, pĜíþnou a zobcovou Àétnu,
housle a violu. Naše výuka není formou jakéhosi kroužku, který je veden formou skupinové výuky, kdy pĜi poþtu
žákĤ a þase výuky je s podivem, ževĤbec kdy dojde k individuálnímu kontaktu vyuþujícího se žákem. Žáci jsou vyuþování jednotlivČ, maximálnČ v nČkterých nástrojích a po
omezenou dobu mohou být vyuþováni dva v jedné þtyĜicet
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pČt minut trvající hodinČ. Od prvního do pátého roþníku je
ještČ povinným pĜedmČtem hudební nauka a individuálnČ
podle druhu nástroje ještČ od vyšších roþníkĤ komorní hra.
Z toho vyplývá, že v rámci jednoho školného žák navštíví
naši školu tĜikrát za týden a stráví pĜi výuce 135 minut.
Co nás v letošním roce þeká? Žáci budou i nadále pronikat do tajĤ instrumentální hry a pĜitom se
budou prezentovat i na veĜejnosti. Budou se pĜipravovat i
na soutČž v komorní hĜe dechových
nástrojĤ, která probČhne v lednu ve ZnojmČ. Prvním koncertem bude koncert Vánoþní, který se uskuteþní v sálku
ZUŠ dne 10.12. v 17,00 hod.
Naši žáci se budou podílet v rámci výuky komorní hry i
na pĜedvánoþním Setkání pĜi þaji a dobré
náladČ, které poĜádá Božický smíšený pČvecký sbor a kde
se opČt jako v loĖském roce pĜedstaví malý
žákovský orchestĜíþek, který doprovodí zpČváky. Rádi
opČt zahrajeme našim spoluobþanĤm
v DomovČ seniorĤ, uskuteþní se v termínu, který je ještČ
nutné dohodnout s Ĝeditelstvím domova.
Vybraní žáci, stejnČ jako v loĖském roce, budou spoluúþinkovat na koncertech znojemského
PČveckého sdružení VítČzslav Novák, a to na nejménČ
dvou jejich koncertech hned v úvodu nového
roku a to ve ZnojmČ v pravoslavném kostele a v evangelic-

kém kostele v Miroslavi.
PĜipravujeme rovnČž koncerty pro mateĜské školky a þekáme, s jakým ohlasem se naše nabídka setká.
Zveme proto všechny, kterým není hudba cizí a jsou zvČdaví na naše malé muzikanty, na naše akce,
budete o nich informování formou plakátĤ a hlášení obecního rozhlasu.
25. listopadu 2012 Rozsvícení vánoþního stromu
6. prosince 2012
Beseda s dĤchodci

„PěIJMI PEýEġ DARģ DUCHA SVATÉHO!“
Ing. Rudolf Žilík

Letošním rokem v církvi vrcholí pĜípravy na jubilejní 1150. rok pĜíchodu vČrozvČstĤ Cyrila a MetodČje do naší vlasti
(863 – 2013). V rámci tČchto pĜíprav byl v církvi vyhlášen rok 2012 jako rok biĜmování. ýasto je tedy pozornost v rĤzných þláncích i webových poutaþích obrácena právČ na tuto svátost. Dovolte tedy, vážení a milí þtenáĜi novin Niva, i
mnČ vČnovat se tentokrát tomuto tématu.
Svátost biĜmování spolu se sv. kĜtem a eucharistií, tvoĜí základ kĜesĢanského života. Bez nich není kĜesĢanský život v plnosti myslitelný. Svátost kĜtu a biĜmování se pĜijímají jen jednou za život. Kon¿rmace, jak biĜmování nazývá
po svém latina, znamená v latinČ posilu vČĜících na prahu dospČlosti.
A tak i když je hranice dnes snížena na 12 let, má asi nejþastČji nejvČtší význam pro život þlovČka právČ v dospČlosti.
Oproti sv. kĜtu pĜi udČlování biĜmování žádná voda neteþe. BiĜmovanec je pomazán olejem pĜi slovním vybídnutí: „PĜijmi peþeĢ darĤ
Ducha svatého.“ Pomazání olejem ve starodávné biblické symbolice
má své bohatství významĤ. Olej je znamením hojnosti a radosti, dČlá
mrštným (mazání zápasníkĤ); je znamením uzdravení (hojí pohmoždČniny a rány) a dává prĤchod kráse, zdraví a síle. Pomazáním dostává biĜmovanec jakési „oznaþení“, peþeĢ Ducha svatého. „PeþeĢ“ také
má svou bohatost významĤ. Je symbolem osoby, její autority a jejího
vlastnictví nČjakého pĜedmČtu (vojákĤm se vtiskovala peþeĢ jejich
vĤdce; peþetí se ovČĜoval právnický úkon, peþeĢ na dokumentech zaruþovala pravost; peþeĢ v urþitých pĜípadech kryla nČjaké tajemství;
jistou formou peþeti je dnes razítko tĜeba nČjaké statutární organizace, nebo dokonce jistým druhem peþeti je dnes vlastnoruþní podpis).
Ale proþ pĜejali významy „oleje“ a „peþeti“ i kĜesĢané? No, nebylo
by to kĜesĢanství, kdyby nemČlo potĜebu jasnČ, trefnČ a výstižnČ vystihnout jisté a konkrétní (duchovní) skuteþnosti. U „oleje“ „hojnost
a radost“ vČští Boží postatu hojnosti a plnosti radosti. BiĜmovaný má
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možnost žít plnČ a radostnČ - úþastnit se na vnitrobožském životČ. U mazání zápasníkĤ - „mrštnost, vyklouznutelnost,
tČžkou uchopitelnost“ je smysl pĜesunut do roviny boje s Ćáblem a jeho stoupenci. Bez pomazání je na tom každý kĜesĢan dost bledČ. „Uzdravení“ – olej þistící rány a podporující hojení - pĜenesenČ naznaþuje symboliku Ježíšovy „zdravotnické a pĜednČ lékaĜské péþe“ o všechny své bojovníky, vojáky. A „krása, zdraví a síla“ – Ježíš díky svému Duchu
sám je dokonalý a krásný (boho)þlovČk ze všech hledisek. Všichni biĜmovaní tedy mají díky pĤsobení téhož Ducha
(svatého) možnost být také takoví.
V „peþeti“ sílí (od sv. kĜtu) neviditelné znamení pravosti a pĜíslušnosti ke kĜesĢanství, pomazání Kristovým Duchem,
nositelství Ducha Kristova. To také pĜináší s sebou i Ĝadu požadavkĤ na biĜmovance: v síle Ducha svatého stále hloubČji
zakoĜeĖovat v Božím synovství, být pĜíkladným údem církve, stále pevnČji se spojovat s Kristem, šíĜit a bránit víru jako
opravdový KristĤv svČdek a bojovník, nestydČt se za svĤj kĜíž, myslet zdravČ více na druhé než sebe, být nespokojený,
když se dČje kĜivda, atd. V tom všem biĜmovanci (oznaþenému „peþetí“) ochotnČ a vstĜícnČ touží pomoci Duch svatý:
Duch moudrosti a rozumu, Duch rady a síly, Duch poznání a zbožnosti, Duch báznČ Boží. „PeþeĢ“ je tedy, mĤžeme Ĝíci,
jakýmsi „magnetem“, „lákadlem“ na Ducha svatého a zároveĖ zárukou Boží pomoci, že v každé zlé situaci, v níž se
kĜesĢan ocitne, je BĤh ochoten pomoci. Boží touha þlovČku všestrannČ pomáhat je obrovská, nevýslovná, neomezená,
nekoneþná, prostČ Boží.
Možná se zeptáte: „Proþ je ale tĜeba toliké pomoci Ducha svatého; není þlovČk s to sám i bez pĜijetí svátosti biĜmování být dobrým kĜesĢanem?“ OdpovČć zní: „Není.“ BĤh velice dobĜe zná celou situaci þlovČka, jak po hĜíchu prvním,
tak po hĜíchu osobním. Vidí velmi dobĜe a ostĜe i onu „mdlost“ (duchovních) sil þlovČka. Proto mu zase nabízí trefnou
a úþinnou pomoc, lék který zabírá. (JistČ je ovšem v první linii nutná volní aktivita každého þlovČka, jinak lék nikdy
nezabere.) BĤh, Duch svatý, však nikdy nikoho neznásilĖuje, jen jemnČ vybízí. A vlastnČ, popravdČ Ĝeþeno, je to On,
kdo pĜedchází každé lidské konání dobra v podobČ ozvČny Svého hlasu – hlasu Ducha svatého v nitru každého þlovČka.
ýteme-li Nový Zákon, všimneme si, co vše konali za života sám Pán Ježíš a následnČ i jeho uþedníci, první obdržitelé
darĤ Duha svatého v plnosti. V síle Ducha svatého uzdravovali, vyhánČli zlé duchy, hlásali neohroženČ Boží slovo, Boží
zákon, napomínali, vydávali rĤzná svČdectví, trpČli, atd. ProstČ þinili jeden zázrak za druhým. A Kristus chce úþast na
„provozování“ zázrakĤ dopĜát spolu s Bohem Otcem a Duchem svatým úplnČ všem, kdo o nČ stojí, všem bez rozdílu.
TČch je i dnes pČknČ dlouhý a široký, velký zástup. PĜidejte se k tomuto zástupu i Vy. A budou se pak dít i ve Vašem
duchu a v síle Vašeho ducha na Zemi zázraky.

ANENSKÁ ZÁBAVA A FOTBALOVÉ ODPOLEDNE
Mgr. Ladislav Nevrkla

Zifþák, Karel Vávra, JiĜí ýada
Druhý zápas Rezerva Božice - FK Lechovice 2:1 (1:0)
pĜinesl rovnČž dobrý fotbal. Jádrem našeho týmu byli dorostenci, vþetnČ tĜí posil z BĜežan, ale obČ naše branky
vsítil jediný starší hráþ našeho týmu Roman Šob starší.
Fanoušci ocenili fotbalové kousky naší velké fotbalové
nadČje Lukáše Svobody i spolehlivé výkony našich opor
Martina Zedníþka, Slávy Urbana, Rudy ýížka þi MatČje
Zifþáka v brance. V závČru byli hosté z Lechovic lepší a
zle dotírali na naši branku, vítČzství jsme však se štČstím
uhájili. Sestava: MatČj Zifþák - Michal Kutlák, Tomáš
Tóth, Jakub Strádal, Pavel Grégr, Roman Šob, Martin
Zedníþek, Ruda ýížek, Karel Vávra, Lukáš Svoboda, Sláva Urban, Roman Šob st.
Oþekávaný souboj TJ Sokol Božice - Tatran Moraviþany
1:1 (1:0) splnil naše oþekávání tak na 80%. Do stoprocentní spokojenosti pĜedevším chybČlo v našem týmu nČkolik
hráþĤ, s nimiž se poþítá do základní sestavy. NČkteĜí nenastoupili z dĤvodĤ pracovních þi dovolených, jsou však
hráþi, kteĜí se zatím ještČ nerozhodli. PĜitom bylo zcela
zjevné, že jejich místo v naší sestavČ by bylo jisté a že by
se zcela urþitČ zaĜadili mezi naše opory. Tréninky probíhají pravidelnČ pod vedením nového trenéra Viktora Luskaþe. Náš tým nastoupil v kombinované sestavČ a zahráli si
i ti, kteĜí do kádru „áþka“ momentálnČ nepatĜí. Ve velmi

Hráþi i poþetný Fans Club Tatranu Moraviþany to vyjádĜili pĜesnČ: jak my sem pĜijedeme, tak prší! SamozĜejmČ.
Je to škoda, ale jak jsem se na vlastní oþi pĜesvČdþil, nemusí to být nepĜekonatelnou pĜekážkou. HodnČ pomĤže,
když se lidi chtČjí bavit.
Co tedy Ĝíct k nové podobČ tradiþního fotbalového termínu? PlnČ podporuji myšlenku „fotbalového odpoledne“ namísto bývalého turnaje. Z mnoha dĤvodĤ. TĜeba i
z toho, že se pro pĜíští rok dá pĜemýšlet o tom, kdo s kým
si bČhem odpoledne zahraje. I všechny tĜi letošní zápasy
byly fotbalové a dívatelné. Škoda jen, že pĜíznivcĤ Moraviþan, kteĜí tuto akci pojímají jako velkorysý rodinný výlet, bylo témČĜ po celé odpoledne více než našich. TČžko
soudit, proþ si božiþtí diváci nenašli svou cestu na božické
hĜištČ v hojnČjším poþtu.
V úvodním zápase zvítČzili naši žáci nad Miroslaví 5:3
(3:0), ale je tĜeba poctivČ pĜiznat, že o našem úspČchu rozhodlo trio Roman Šob, MatČj Zifþák (hrál v poli) a Tomáš
Tóth. Hráli jsme celý zápas (i se stĜídáním) v deseti, Miroslavští nastoupili spíše s týmem mladších žákĤ. Ale zápas
byl zajímavý, zvlášĢ když Miroslav zaþala dotahovat - ze
4:0 na 4:3 a stĜídající Roman Šob dával „pojistku“ minutu
pĜed koncem. Zápas s pĜehledem Ĝídil Karel Hala.
Sestava: Robin Šotkovský - Tomáš Tóth, Radek Šob, David Hájek, Radek Horáþek, Roman Šob, Petr ěihák, MatČj
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dobrém svČtle se pĜedstavil nový hráþ pĜedstoper Marek
Chýla (z Hrušovan n. J.) a stĜedový záložník Evžen Egner.
Zadní Ĝady ve složení ZdenČk Chrenovský, Viktor Luskaþ
a Lukáš Chromý (další posila) pracovaly velmi spolehlivČ, stejnČ jako náhradní gólman David Mareš. Kdybych
mČl vybrat naši nejlepší trojici, byla by následující: Marek - Evžen - Pacík! OsobnČ však musím konstatovat, že
snaživý výkon, mnohdy na hranici svých možností, podali
všichni a vyložených slabin jsme ani v této improvizované
sestavČ nemČli. Že obþas vázla souhra, nebo že se hráþi na
nových postech tu více, tu ménČ sehrávali, bylo asi zákonité. KaždopádnČ jsme se shodli na tom, že náš výkon byl
povzbudivý a nadČjný a že bychom v našem týmu velmi
pĜivítali i zbývající váhající hráþe, aby se nemuseli zajišĢovat další „zahraniþní“ posily. Sestava Božic: David
Mareš - ZdenČk Chrenovský, Viktor Luskaþ, Lukáš Chromý - Marek Chýla - Kuba Zifþák, Tomáš Kudliþka, Evžen
Egner, Marian Vávra - Mirek Klíþ, Jan Szabó. StĜídali:

Vlasta Žilík, Dan, Roman Šob a Martin Zedníþek (ten mČ
v celém turnaji velmi pĜíjemnČ pĜekvapil).
HrozivČ se þernající mraky a silný vítr ovlivnily nejen
závČr zápasu (viz foto), v nČmž jsme taky inkasovali vyrovnávací branku, ale i pĜipravenou Anenskou zábavu.
Následující déšĢ pak vedl k úvahám, zda zábavu vĤbec
spustit þi ji (podobnČ jako loni) pĜedþasnČ ukonþit. Nakonec se hrálo (velmi dobrá skupina Klaxon JindĜicha
Bulína), tanþilo, jedlo, pilo a hodovalo a myslím, že se
konþilo až ve dvČ v noci. A dokonce došlo i na pĤlnoþní
pĜekvapení. Takže podČkování patĜí i skupinČ hodovníkĤ,
kteĜí obČtavČ pĜerušili svoje úþinkování na mackovických
hodech a na hodinku se pĜesunuli do Božic.
Tak zase za rok, s více fanoušky, s více návštČvníky zábavy a se spolehlivČjším a pĜíjemnČjším poþasím!

PODċKOVÁNÍ
TJ Sokol Božice dČkuje ¿rmČ Lékárny Hytych s.r.o. za poskytnutý sponzorský dar ve formČ vybavení lékárniþek pro
všechny družstva.

BOROTICE

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
ZdenČk Bobok, starosta obce

nalizace pro veĜejnou potĜebu dochází ke snížení biologického zneþištČní stejnČ jako u septikĤ. U kanalizace pro
veĜejnou potĜebu ukonþených ýOV pak nastává stejný
problém se snížením biologického zatížení odpadní vody
pĜitékající na ýOV. Je tedy nutné v tomto pĜípadČ obdobnČ
aplikovat ustanovení § 18 odst. 4 zákona o vodovodech a
kanalizacích, a to vzhledem k výše uvedenému. To znamená, že není dovoleno do kanalizace pro veĜejnou potĜebu
ukonþené ýOV, vypouštČt odpadní vody þištČné domovními ýOV. Pokud fyzická osoba jako odbČratel vypustí do
kanalizace odpadní vody pĜes septik nebo žumpu v pĜípadČ, kdy je kanalizace ukonþena þistírnou odpadních vod,
jedná se o pĜestupek podle § 32, odst. 4. Písm. f zákona
o vodovodech a kanalizacích, za který mĤže být uložena
pokuta až do výše 100000,-Kþ. Dále je nutno upozornit, že
odpadní vody (vody použité v obytných, prĤmyslových,
zemČdČlských, zdravotnických a jiných stavbách, zaĜízeních nebo dopravních prostĜedcích, pokud mají po použití
zmČnČnou jakost- složení, teplotu, jakož i jiné vody z nich
odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo
podzemních vod) lze vypouštČt do povrchových, nebo
podzemních vod pouze na základČ povolení vodoprávního úĜadu. Toto rovnČž platí pro vypouštČní odpadních vod
do pĤdních vrstev, z nichž by mohly do vod podzemních
vniknout.

Zastupitelstvo obce se sešlo 17.8.2012 a projednávalo tyto
body:
• výbČr ¿rmy na veĜejnou zakázku „B.j.4 PB-VB Borotice“
• rozpoþtové opatĜení þ.3 a þ.4
• bezúplatný pĜevod pozemkĤ mezi obcí a PF ýR
koupČ pozemkĤ p.þ. 67/1,67/2,67/3 k.ú. Borotice n/ Jevišovkou
• výmČna oken a vchodových dveĜí v pĜízemí budovy OÚ

Výstavba kanalizace

V souvislosti s výstavbou kanalizace v Boroticích, bychom Vás rádi upozornili na nČkteré problémy a povinnosti s tím spojené. Podle ustanovení § 18 odst. 4 zákona
þ. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veĜejnou potĜebu a o zmČnČ nČkterých zákonĤ ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (zákon o vodovodech a kanalizacích), není
dovoleno vypouštČt odpadní vody do kanalizace ukonþené
þistírnou odpadních vod pĜes septiky a žumpy. DĤvodem
zákazu jsou problémy vznikající pĜi þištČní odpadních
vod s biologickým zneþištČním menším než pĜedstavuje
kapacita þistírny odpadních vod vyjádĜená populaþním
ekvivalentem (poþtem ekvivalentních osob) podle § 16
písmeno e) vyhlášky þ.428/2001 Sb., kterou se provádí
zákon o vodovodech a kanalizacích. ýištČním odpadních
vod v domovních ýOV pĜed jejich vypouštČním do ka-
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Borotice
PROý SE NAPOJIT NA VEěEJNOU KANALIZACI
Jednou provždy se obþan zbaví starostí jak likvidovat odpadní vody (OV) – nyní je možné vypouštČt OV do vodotČsných jímek (nepĜipouští se septiky), odkud je tĜeba OV
vyþerpat a následnČ odvézt na ýOV, za to obþan zaplatí
a je povinen doložit doklad o likvidaci OV. Pokud by tak
neuþinil, je v kompetenci obce, krajského úĜadu a v neposlední ĜadČ ýeské inspekce životního prostĜedí (ýIŽP) toto
naĜídit, jinak by následovaly postihy. Doklady o likvidaci
mĤžou být požadovány za tĜi roky zpČtnČ.
Projekt na zĜízení kanalizaþní pĜípojky je možno Ĝešit

hromadnČ pro celou obec, dochází tímto k úspoĜe nákladĤ
na projekt,pokud by si projekt zajišĢoval obþan sám, napĜ.
pozdČji po vybudování hlavní kanalizace.
PodobnČ dojde k úspoĜe, pokud by se hromadnČ vyĜizovalo povolení ke stavbČ kanalizaþní pĜípojky.
Pokud by se obþan rozhodl vybudovat pĜípojku pozdČji,
bude ji hradit v plné výši.
V dobČ realizace veĜejné kanalizace je možno po dohodČ
využít zhotovitele veĜejné kanalizace ke zhotovení zemních prací, ale i na realizaci celé pĜípojky.

POHÁR STAROSTY V POŽÁRNÍM SPORTU
Dne 28.9.2012 probČhla v naší obci soutČž požárního
sportu o „Pohár starosty“, kde se zúþastnilo sedm družstev
mužĤ a tĜi družstva žen. Za krásného poþasí se tato soutČž
vydaĜila až na nČjaké incidenty, které se doufáme nebudou více opakovat. UmístČní družstev: první místo obsadilo družstvo Božic – junioĜi, druhé družstvo Pravic, tĜetí
družstvo BĜežan, þtvrté Božice – star. garda, páté Borotice,
šesté Šanov, sedmé Oleksovice. UmístČní ženských družstev bylo. První se umístnily Božice – seniorky, BĜežany,
Božice – juniorky.

BYTOVÁ VÝSTAVBA
Dne 21.9.2012 bylo
pĜedáno staveništČ
„B.j.4 PB-VB Borotice“ k výstavbČ nového
objektu. Byly zapoþaty
zemní práce a výstavba
je plném proudu. Doufáme, že se nám zdaĜí
splnit daný termín
výstavby a v obci tím
dostanou možnost þtyĜi
rodiny k bydlení.

KNIHOVNA V BOROTICÍCH
Knihovna je umístČna v prvním patĜe budovy obecního úĜadu. V Ĝíjnu loĖského roku probČhla v knihovnČ revize
provedená zamČstnanci MČstské knihovny ve ZnojmČ. Se schválením zastupitelstva bylo z knihovny vyĜazeno 541
knih. Z knižního fondu, který dnes þítá 1 545 svazkĤ, si mohou vybrat dospČlí, dČti i mládež. KromČ toho jsou ještČ
do knihovny zasílány knihy z MČstské knihovny ve ZnojmČ, které jsou prĤbČžnČ výmČnou aktualizovány. Knihovna
využívá knihovnický program Lanius a kromČ knižního fondu je k dispozici pro návštČvníky také poþítaþ a kopírka s
tiskárnou.
Knihovnu mĤžete navštívit v novou otevírací dobu- každý pátek od 15:00-17:00 hodin. Navštívit nás mĤžete také na
internetové stránce: www.borotice.knihovna.cz
Na konci srpna probČhlo v knihovnČ se staršími dČtmi posezení s pohádkami pod názvem „Pojćte s námi za pohádkou...“. DČti soutČžily a plnily úkoly, které si pro nČ pĜipravily pohádkové loutky, díky þemuž si mohly pĜipomenout
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nČkteré pohádky a jejich hlavní hrdiny. PĜitom volnČ využívaly internet a knihy v knihovnČ. Nakonec dostal každý za
úþast diplom a sladkost.

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI OBýANÉ
þervenec, srpen, záĜí

Frlausová Anna65 let
Havlíþek JiĜí
Binder Josef
Opletal František
Jaþianský Michal
Baláž Emil

Wunsche Miroslav 65 let
66 let
66 let
69 let
69 let
84 let

Vítková Marie
Balážová Zdena
JeĜábek Vladimír

73 let
81 let
81 let

JubilantĤm pĜejeme ještČ mnoho spokojených a šĢastných let.

Bġ%¤!.9
Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA V BěEŽANECH
Josef Rebenda, starosta obce

Zastupitelstvo obce BĜežany se sešlo na jednání dne 3. þervence, kde byli þlenové zastupitelstva seznámeni paní
Ĝeditelkou ZŠ a MŠ BĜežany s personálním obsazením školy, s þinností školy, úpravami a opravami školních budov.
Dále zastupitelstvo obce schválilo dotaci z Programu obnovy venkova Jihomoravského kraje, vybralo ¿rmu Alerion
ke zhotovení symbolĤ obce a rozhodlo podat žádost o dotaci na snížení prašnosti v obci ze SFŽP a povČĜilo starostu
jejím vyĜízením. Na dalším zasedání se zastupitelstvo obce sešlo 25. záĜí, kde jmenovalo 2 nové þleny školské rady
za obec, a to p. Novosáda a p. Telekiovou. Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemkĤ p.þ. 3698/65 a p.þ. 3698/66,
dále schválilo zámČr prodat pozemky p.þ. 8975 a þ.p. 8976, schválilo pracovníky na VPP od 1. Ĝíjna do konce roku.
Byla podána informace o ukonþení pozemkových úprav a zastupitelstvo obce schválilo bezplatný pĜevod pozemkĤ þ.p.
8959, 8960, 8961, 8622, 8627 a 8628 z Pozemkového fondu ýR na obec BĜežany a povČĜilo starostu obce vyĜízením
žádosti, dále zastupitelstvo obce schválilo kalendáĜ na rok 2013 a pĜíspČvek na opravu stĜechy kostela v BĜežanech ve
výši 50 000,00 Kþ. Byla podána informace o dotacích a podaných žádostech, o tĜídČní odpadu a nabídce ¿rmy AVE, o
BĜežanských rybnících a žádosti obce na jejich privatizaci formou odkoupení a o volbách do Krajského zastupitelstva
Jihomoravského kraje ve dnech 12. a 13. Ĝíjna 2012. Zastupitelstvo obce uložilo starostovi zpracovat nájemní smlouvy
na obecní pozemky, zajistit provoz komunitní kompostárny v BĜežanech tak, aby odpovídal podmínkám dotace a pĜipravit nájemní smlouvu se Statkem BĜežany, spol. s r.o.
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BĜežany
BěEŽANSKÉ HODY 2012
Mgr. Josef Rebenda

Letošní BĜežanské krojované hody ve dnech 25. 26.
srpna poĜádala TJ BĜežany spoleþnČ s krojovanou chasou a
až na déšĢ v sobotu v noci se vydaĜily. PĜi slavnostní nedČlní
mši svaté byly posvČceny nové symboly obce – znak a prapor. ChtČl bych všem organizátorĤm podČkovat za pĜíjemné
chvíle a pĜipomenout hody nČkolika fotogra¿emi.

LETNÍ TÁBOR NA ŽELETAVCE VE ZBLOVICÍCH
Mgr. Josef Rebenda

Letos se opČt uskuteþnil letní tábor pro dČti z naší obce a okolních obcí, tentokrát od 7. þervence do 21. þervence na
Želetavce, nedaleko od Bítova. Letos jsme si postavili celý vlastní tábor – stany s podsadami, kuchyni, jídelnu a latríny.
I když nám poþasí tolik nepĜálo, vydaĜil se velmi dobĜe a vČĜím, že se všem úþastníkĤm, jak dČtem tak i vedoucím velmi
líbil a budou na nČj rádi vzpomínat. Tábora se zúþastnilo 28 dČtí a 7 dospČlých vedoucích, kteĜí zajišĢovali chod tábora,
jednak program a pak samozĜejmČ kuchyni a další þinnosti. Všichni vedoucí zde byli ve svém volném þase a pracovali
zadarmo, proto mohla být cena za pobyt 1 700,00 Kþ. Celý tábor opČt provázela hra, tentokrát to bylo z pohádky do
pohádky. Vyrazily jsme také na výlety na hrad Bítov a Cornštejn a lodí po Vranovské pĜehradČ na Vranov. KromČ her a
výletĤ tu však byly pro táborníky i urþité povinnosti, noþní hlídky, pomoc v kuchyni, pĜíprava táborových ohĖĤ a další
nutné práce pro dobrý chod tábora. ChtČl bych proto podČkovat všem dospČlým – paní Kuncové, JuĜeníkové, Podané,
Vlþkové, Kroþilová, panu Podanému a Kroþilovi, kteĜí zajišĢovali bČh tábora i jeho program. Velký dík patĜí také rodiþĤm a pĜíznivcĤm tábora, kteĜí nám pomohli s dovozem a odvozem vČcí a se stavČním a bouráním tábora.

NOVELA ZÁKONA O ROZPOýTOVÉM URýENÍ DANÍ
Mgr. Josef Rebenda

V loĖském roce v mČsíci záĜí naše zastupitelstvo obce podpoĜilo petici na zmČnu zákona o rozpoþtovém urþení daní a
také nČkolik z nás starostĤ z DSO Niva a Hrušovansko (3 starostové) bylo tento návrh podpoĜit na demonstraci v Praze.
Nakonec naše snažení bylo úspČšné a novela zákona bude od pĜíštího roku platit. Považujeme to za dobrý zaþátek a budeme se snažit, aby do obcí pĜišlo více penČz pĜímo a ubylo všelijakých dotací. Co se týká obce BĜežany, podle propoþtu
ing. TesaĜe, odborníka na rozpoþty obcí, by to mohlo být 1 milion 300 tisíc korun navíc proti letošnímu roku. Obec
urþitČ tyto peníze navíc vhodnČ využije, napĜ. na opravy místních komunikací, chodníkĤ, školských zaĜízení apod., tedy
na investiþní výdaje. Vzhledem k tomu, že brzy probČhnou komunální volby, chtČl bych pĜipomenout, že náš souþasný
hejtman pan Hašek, byl zásadnČ proti této zmČnČ zákona o daních a dČlal vše pro to, abychom ji – obce a starostové
nepodporovaly. Proto nebudu volit ani jeho, ani jeho stranu – sociální demokracii.
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KULTURNÍ AKCE V BěEŽANECH
30. 11. 2012
1. 12. 2012
4. 12. 2012
16. 12. 2012

–
–
–
–

Slavnostní rozsvícení vánoþního stromku
ýertovská veselice pro dČti ve sportovní hale v BĜežanech
14. roþník Mikulášského turnaje ve stolním tenise
Adventní koncert v zámecké kapli v BĜežanech

ŠKOLNÍ ROK 2012 - 2013 V MŠ BěEŽANY
Jana Surovcová

V letošním školním roce máme zapsaných celkem
52 dČtí. DČti se k nám sjíždČjí nejen z okolních vesnic
-konkrétnČ: z Mackovic k nám jezdí 14 dČtí, z Hrušovan nad Jev. 2 dČti, z LitobratĜic 2 dČti, z Pravic 12 dČtí,
z ýejkovic 4 dČti a 1 dítČ z Dyjákovic. RozdČleni jsme
do dvou tĜíd, z níž jedna se jmenuje Trpaslíci a dochází
do ní dČti ve vČku 2,5 až 6,5 let. Druhá tĜída Pastelka má
vČkové složení 2,5-5 let. Jsme pomalinku ,,mezinárodní školka“. Ptáte se proþ? Protože u nás najdete nejen
vietnamskou holþiþku Aniþku, ale také ukrajinskou holþiþku Dániku a chlapeþka Philipka,který má maminku
þešku a tatínka angliþana. Takže mimo dČtské žvatlání
a patlání mĤžete uslyšet nČkolik slovíþek jak ve vietnamštinČ, tak v angliþtinČ, tak v ruštinČ. Ach ta jazyková
bariéra!!!
Také v letošním roce plánujeme spoustu akcí nejen pro dČti a rodiþe, ale i pro veĜejnost. OpČt se uvidíte s našimi dČtmi
u DýĖování pod platany, na Dušiþkovém prĤvodu vesnicí, u RozsvČcování vánoþního stromu, na ýertovské veselici,
na Lucie, pĜi obdarovávání seniorĤ, pĜi Maškarním prĤvodu, Vynášení Moreny, Pálení þarodČjnic, na lampionovém
prĤvodu a jiných akcích týkajících se lidových tradic a zvykĤ.
Se seniory se setkáme znova na BesedČ s dĤchodci, navštívíme Sbor dobrovolných hasiþĤ BĜežany, v období Adventu
navštívíme Zámeckou kapli a BĜežanský kostel,nČkolikrát zabloudíme do školy na návštČvu za kamarády. SamozĜejmČ
nevynecháme návštČvy Jihomoravského divadla ve ZnojmČ, plaveckého bazénu v Hrušovanech nad Jev. A kdo ví? TĜeba vymyslíme, zorganizujeme a prožijeme jiné, nové, dobrodružství.
Na konci þervna 2013 se rozlouþíme s 11ti pĜedškoláky. A kdo to letos je? Pokuste se je identi¿kovat na fotogra¿i.
A pokud se vám po našich mrĖatech zasteskne, neostýchejte se a pĜijćte do naší školiþky na návštČvu. Všichni jste u
nás vítáni.

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Eva Vašinová

MČsto Znojmo, Komunitní plánování sociálních služeb
Znojemska uspoĜádali 5. záĜí 2012 na Horním námČstí ve
ZnojmČ již 3. roþník Dne sociálních služeb aneb jeden svČt
pro všechny.
Tento den byl urþen nejen široké veĜejnosti, ale i dČtem,
rodinám, seniorĤm, osobám v tíživé životní þi sociální situaci a osobám se zdravotním postižením. Na Znojemském
Horním námČstí se pĜedstavily organizace nabízející sociální služby v regionu Znojmo, služby nabízející potĜebnou pomoc a vše s touto problematikou spojené. Celkem
se zúþastnilo 23 organizací, mezi nČž patĜil i náš Domov.
NávštČvníci mČli možnost dozvČdČt se mnoho pĜínosných
informací, nechat si zmČĜit krevní tlak, vyzkoušet si kompenzaþní a zdravotní pomĤcky, , zhlédnout ukázku první
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pomoci, ale také vystoupení taneþních, hudebních a divadelních skupin, vyzkoušet si práci s asistenþním psem, vyrobit
si nejrĤznČjší výrobky. Zámek BĜežany nabídl všem návštČvníkĤm Dne sociálních služeb nejen krásné hudební vystoupení a pohádku O kozím království, které sklidily opravdu velký potlesk, ale také možnost svézt se na koních þi potČšit
se zvíĜátky z bĜežanského hospodáĜství. Sladkou teþkou tohoto bohatého kulturního programu bylo vystoupení Petra
Bendeho.

MORAVŠTÍ DOMORODCI
Eva Vašinová

Jedno sobotní odpoledne na nádvoĜí Zámku BĜežany, Domova pro osoby se zdravotním postižením, vystoupila
skupina „Moravští domorodci“, spolu se svými pĜáteli z relaxaþního kurzu bubnování na djembé, kteĜí nás na nČkolik
okamžikĤ pĜenesli do doby, kdy se ještČ zpívalo a tanþilo kolem ohĖĤ a kdy lidé lovili potravu vlastníma rukama. BČhem tohoto opravdu kouzelného vystoupení nás seznámili s hrou na velmi zajímavé hudební nástroje, jako napĜ. djembé, didgeridoo, perkuse, brumle, tibetské misky, šamanský buben, ústní harfa, kytara a fujarky. Tato úžasná odpolední
muzikoterapie nadchla všechny úþastníky pĜedstavení natolik, že mnozí si hru na africké nástroje museli vyzkoušet.

O POHÁR STAROSTY OBCE BěEŽANY
Jakub Gondek, SDH BĜežany

Dne 23. 6. 2012 jsme organizovali historicky první noþní závody u
nás v BĜežanech.
Sjelo se k nám celkem devatenáct závodních družstev, tĜináct družstev mužĤ a šest družstev žen.
My, domácí závodní družstvo mužĤ jsme s prvním þasem bohužel neuspČli a na druhý pokus jsme získali þas 33.67s, þímž jsme obsadili v
pĜíþce bohužel až deváté místo. Naše domácí družstvo žen skonþilo
v pĜíþce na þtvrtém
místČ, s prvním þasem 38.52s a druhým
29.71s, který toto
umístČní zajistil.
NicménČ i pĜes spoustu komplikací, které nás potkaly, jsme se umístili a jsme za to rádi. Ale hlavnČ jsme strávili veþer nejen dČláním nČþeho, co nás baví, ale hlavnČ s kamarády a lidmi, na které se mĤžeme
spolehnout a se kterými je nám dobĜe. A o tom to vlastnČ celé je.
ZávČrem chceme tímto podČkovat všem sponzorĤm a organizátorĤm
tČchto závodĤ, kteĜí se na nich jakkoliv podíleli.

ÿEJKOVICE

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Milan Sedlaþík, starosta

V letních mČsících se zastupitelstvo obce ýejkovice sešlo na svých zasedáních ve dnech 1. þervence a 9. záĜí. Na
tČchto schĤzích se mimo jiné také zabývalo žádostmi obþanĤ, kteĜí žádají odkoupení nČkterých pozemkĤ ve vlastnictví obce. Jedná se vČtšinou o pozemky, které sousedí s domy nebo pozemky žadatelĤ. Seznam pozemkĤ je vždy pĜed
schválením vyvČšen jako oznámení zámČru obce, odprodat majetek. Toto oznámení je vyvČšeno na informaþní tabuli
u obecního úĜadu, nebo také na webových stránkách obce. Zastupitelstvo také schválilo zadání nové územnČ plánovací dokumentace, která po zpracování a schválení nahradí stávající materiál. Návrh tohoto územního plánu bude ještČ
podroben schvalovacími procesy a také veĜejným projednáním, jehož termín bude zveĜejnČn. Na tomto veĜejném projednání mohou obþané a jiné instituce podávat návrhy a pĜipomínky. Ukonþení a koneþné schválení územního plánu
se oþekává bČhem pĜíštího roku. Na zasedáních bylo také schváleno rozpoþtové opatĜení þ.3, 4, 5, 6/12 a rozpoþtový
výhled na roky 2013 a 2014.
1. V souþasné dobČ probíhá v naší obci výstavba dČtského a sportovního víceúþelového hĜištČ. V dobČ vydání této tiskoviny budou obČ stavby pravdČpodobnČ dokonþeny. Základní informace o provozování dČtského hĜištČ jsou umístnČny
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na informaþní tabulce uvnitĜ areálu. HĜištČ je veĜejnosti pĜístupné po celý den. Co se týká sportovního hĜištČ naproti
obecního úĜadu, na toto vydá zastupitelstvo provozní Ĝád. HĜištČ je urþeno pro sportovní hry jako malá kopaná, tenis,
volejbal, nohejbal a basketbal. Stavbu provádí f. LINHART spol. s.r.o., kterou vybrala ve výbČrovém Ĝízení komise, složená z þlenĤ zastupitelstva obce.
Celkové náklady stavby jsou 1.305.775,- Kþ, vþetnČ DPH.
2. Obecní úĜad upozorĖuje odbČratele vody z obecního vodovodu, kteĜí doposud neuhradili odebranou vodu za minulé období, aby se dostavili na obecní
úĜad tuto úhradu provést. NČkteĜí obþané nemají také uhrazeny poplatky za
likvidaci odpadĤ. Tyto také žádáme, aby splnili svoji povinnost.
3. Obecní úĜad opČtovnČ upozorĖuje obyvatele, že nebezpeþné odpady se
v naší obci sbírají svozem dvakrát za kalendáĜní rok. Stále zaznamenáváme
vhozené pneumatiky, elektrospotĜebiþe, televizory do kontejnerĤ, které k tomuto nejsou urþeny. Žádáme obþany, aby nebezpeþné odpady shromažćovali
doma a v den svozu je pĜistavili pĜed dĤm. Jedná se pĜedevším o veškeré elektrospotĜebiþe vþetnČ poþítaþĤ,
televizorĤ ledniþek, praþek,
drobných elektrických náĜadí. Dále obaly od barev, vyjeté oleje, autobaterie, pneumatiky. Svozy se provádČjí
vždy v jarních a podzimních
mČsících, (duben, Ĝíjen).
z ÿejkovických hodś

z ÿejkovických hodś

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KNIHOVNY
V prázdninových mČsících probČhla generální oprava vnitĜních prostor
na obecním úĜadČ, ve kterých je umístČna místní knihovna. Byly provedeny nové omítky, strop s osvČtlením a položila se nová podlahová krytina.
CelkovČ se tak prostory knihovny prosvČtlily a zútulnily. Nakonec pĜijćte
posoudit sami. PĜíležitost mít urþitČ budete. V následujících týdnech se
plánuje v místní knihovnČ nejen již tradiþní pohádková noc pro dČti, ale
také pĜednáška pĜedsedy Znojemské astronomické spoleþnosti Ing. Radka
DĜevČného, vþetnČ prohlídky noþní oblohy astronomickým dalekohledem
a jistČ zajímavé diskusi o reálných þi nereálných hrozbách z vesmíru spojených s datem 21. 12. 2012. Termíny akcí budou vyhlášeny v místním
rozhlase.

MACKOVICE

KROJOVANÉ HODY
VČra Pokorná

Tak jsme mČli v Mackovicích…………..krojované hody. Nebyla jsem si jistá, jak je správnČ nazvat. Martinské, jak
se jim Ĝíkalo prve, už to nejsou, protože na Martina už se dávno nekonají. A nemĤžu Ĝíct ani tradiþní, protože jak známo,
tradiþní hody se poĜádají každý rok vždy ve stejnou dobu, nám se to podaĜilo teprve druhým rokem. Ovšem, co není,
mĤže být. Co si ale troufám tvrdit s jistotou, že to byly ty nejhezþí a nejpovedenČjší hody za posledních nČkolik let.
Aby taky ne, když se omladina tak snažila. „Malá chasa“ vypadala ve svých krojích nádhernČ. Všem jim to moc slušelo
a bylo vidČt, že si to náramnČ užívají. A „velká chasa“ jakoby chtČla tČm malým ukázat, jak se to má správnČ dČlat. Tentokrát nedovolili, aby je sluníþko a taky nČjaká ta skleniþka umoĜila (tak jako loni), ale v pohodČ a dobré náladČ, pČknČ
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upravení a s úsmČvem na rtech vydrželi až do veþera.
I na hĜišti to bylo odpoledne moc pČkné. Mužská krojovaná kapela, která tam vystupovala, se moc pČknČ poslouchala.
PostupnČ se k nim pĜidávala malá i velká chasa, zpívali spolu a ti malí se u toho tak správnČ nakrucovali…………..
I vystoupení na koních bylo novinkou a myslím, že se líbilo nejenom dČtem,
ale snad všem, kteĜí ho sledovali.
Veþer se nám poþasí, snad jako každý rok, pokazilo, vítr nám chtČl odnést
stan, taky zapršelo, ale nebylo to tak hrozné, bylo teplo a tak se na veþerní
vystoupení pĜišlo podívat docela dost lidí. A že bylo na co koukat. Malá i
velká chasa to jaksepatĜí roztoþila, všem pĜedvedli suprovČ nacviþený nástup,
svižný, s novými prvky, prosta paráda.
Nevím jak ostatním, ale mnČ se letos hody moc líbily a už se tČším na ty
pĜíští, teć už snad tradiþní, s malou a velkou chasou, hudbou a sluníþkem a

snad jednou i bez deštČ.

KROJOVANÉ HODY 2012

TJ Kohouti Mackovice a SDH Mackovice

Krojované hody, které se konaly ve dnech 27.7.-29.7. 2012, se
staly v naší obci zajisté nejvČtší a nejpovedenČjší kulturní událostí za
posledních nČkolik let. PĜípravy byly þasovČ i organizaþnČ nároþné,
ale nakonec se ukázalo, že námaha nebyla zbyteþná.
Ve þtvrtek byla pĜivezena a nazdobena hodová máje, vysoká témČĜ
20 metrĤ. Zástupci mikroregionu Hrušovansko postavili na hĜišti stan
o rozmČrech 20 x 12 metrĤ, to pro pĜípad, že by bylo nepĜíznivé poþasí.
V pátek, když byla vztyþena máje, zapoþaly pĜípravy veþerní zábavy. Páteþní zábava nebyla u nás v minulosti zvykem, ale i tak se na
ní dobĜe pobavilo více než 60 platících návštČvníkĤ a to pĜi písních v
podání kapel Dead Illusion a Crazy rock. Je škoda, že tato akce nepĜilákala více lidí, protože letní veþer k takové zábavČ
pĜímo vybízel a zúþastnČným se tato akce moc líbila.
Velkým oživením letošních hodĤ byli nejmladší krojovaní hodovníci, kteĜí i pĜes velmi teplé poþasí vytrvali a s
hodovou chasou prošli celou vesnici. Odpolední program pokraþoval vystoupením mužského folklórního pČveckého
souboru Mužáci z BĜezí u Mikulova. Jejich pomalé, ale hlavnČ svižnČjší lidové písnČ nenechaly nikoho z pĜítomných
chladným a trojhlasý zpČv prý bylo slyšet široko daleko. Dalším zpestĜením sobotního odpoledne byla ukázka þtverylky na koních a to v podání sympatických dam ze Zámku v BĜežan. O zábavu na sobotní veþer se postarala skupina
Víkend z HostČradic. PĜestože poþasí bylo pro tuto noc deštivé, návštČvníkĤm(cca 350 platících)to na náladČ neubralo
a dobĜe se bavili a tanþili až do ranních hodin.
Poslední hodový den - nedČle - patĜila sportu. Odpoledne se konalo u nás historicky první fotbalové utkání mezi „týmy“
Horní Mackovice a Dolní Mackovice. Zápas skonþil vítČzstvím Horních Mackovic - skóre 3 :2. Odpoledne a následnČ i
veþer byl zakonþen veselým zpČvem a tancem za doprovodu dua ZdenČk a Michal.
Z ohlasu všech zúþastnČných byla patrna spokojenost a þetné konstatování, že se nám tato hodová slavnost velmi podaĜila.

MACKOVIýTÍ KOHOUTI INFORMUJÍ
JiĜí Kubíþek ml.

PevnČ vČĜíme, že tomu bude i pĜíští rok a hody v Mackovicích se stanou pevnou tradicí jak tomu je i v ostatních vesnicích.
Po úspČšnČ zvládnutém uspoĜádání Memoriálu Zd.Kroutilíka a Zd.Andrýska a spolupoĜádání Krojovaných hodĤ
2012, zaþala i pro naše nejmenší fotbalové nadČje mistrovská sezona.
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V letošním roce po spojení s celkem LitobratĜic, jsme do okresní soutČže pĜihlásili mužstvo mladších žákĤ a také
mužstvo pĜípravky. Mužstvo mladších žákĤ reprezentují chlapci narození po 1.1.2000 a dívky narozeny po 1.1.1999.
Zápasy se hrají s poþtem hráþĤ 7+1 na pĤlku hĜištČ na branky o rozmČrech 2x5m. Za mužstvo pĜípravky mohou nastupovat chlapci narozeni po 1.1.2002 a dívky narozeny po 1.1.2001. Hráþi hrají v poþtu 5+1,branky jsou stejné jako u
mladších žákĤ a hĜištČ má rozmČr 25x40m.
Do mistrovských utkání mladší žáci vstoupili prohrou 1:8 s mužstvem JezeĜan(branka: Balcar MatČj). Následovala
porážka 0:4 v Bohuticích. Ve 3.kole se nám podaĜilo koneþnČ bodovat a s mužstvem Horních Kounic jsme se rozešli
smírnČ 2:2(branky:RĤžiþka, Surovec Patrik).
PĜípravka, jejíž zápasy se vČtšinou hrávají turnajovým zpĤsobem zaþala svou pouĢ fotbalovou sezonou porážkou 4:3
s mužstvem JezeĜan(branky: Talášková Natálie, KovaĜík OndĜej, Piálek Dominik) a porážkou s mužstvem Polánky
14:2(branky:2KovaĜík). Historicky prvního vítČzství jsme se doþkali v následujícím kole, kde se nám podaĜilo po výborném výkonu zvítČzit 2:0 v Horních Kounicích(branky:2 Beníþek Roman ml.).
MomentálnČ náš kádr disponuje 18 hráþi. V dnešní dobČ už není fotbal pouze mužskou záležitostí, není tedy divu, že
za náš oddíl nastupuje 8 velmi šikovných dČvþat. Naše dČvþata rozhodnČ nehrají mezi ostatními chlapci podĜadnou roli.
Tréninky probíhají dvakrát týdnČ, takže pĜípadní noví zájemci jak ze strany chlapcĤ, tak i dívek, mĤžou kdykoliv pĜijít
mezi nás.

FOTBALOVÝ TURNAJ 2012
JiĜí Kubíþek ml.

Dne 21.7.2012 se uskuteþnil každoroþní Memoriál Zd.Kroutilíka a
Zd. Andrýska. Tento turnaj je vzpomínkou na bývalé hráþe a funkcionáĜe, kteĜí již bohužel nejsou mezi námi.
Fotbalový den v Mackovicích zaþal dopoledním turnajem žákĤ. VítČzství si odvezli mladí fotbalisté z Jamolic,druhé místo obsadilo mužstvo Božic a tĜetí skonþili domácí Mackovice.
Turnaj mužĤ patĜil k nejvyrovnanČjším v celé historii. V zahajovacím utkání porazilo domácí mužstvo, po 2 brankách Lukáše Kroþila,
Béća team PĜerov 2:1. Ve druhém utkání nedalo mužstvo LitobratĜic
šanci Drásovu a zvítČzilo zaslouženČ 3:0. Hodinovou pauzu poté vyplnilo utkání hráþĤ nad 35let. V utkání tzv.starých
gard, domácí stará garda KohoutĤ nestaþila na mužstvo PĜímČtic a podlehla mu 0:2. VítČze utkání o 3.místo musely urþit
až pokutové kopy, úspČšnČjších v nich bylo mužstvo Béća teamu PĜerov. Na fotbalisty z Drásova tak zbylo nepopulární
4.místo.
Finálový zápas patĜil za poslední léta k nejlepším utkáním, které se odehrály na našem trávníku. Favorizované LitobratĜice šly jako první do vedení, za domácí tČsnČ pĜed koncem 1.poloþasu vyrovnal Miroslav Andrýsek. Druhý poloþas
hraný za neustálého deštČ zaþal velkým náporem LitobratĜic. Domácím KohoutĤm se však podaĜilo zásluhou Michala
Kacetla dostat do vedení 2:1.
LitobratĜice ještČ zvýšily svĤj nápor a po sérii pĜímých a rohových kopĤ vyrovnaly na 2:2. Poslední slovo však pĜece
jen patĜilo šĢastnČjším domácímu celku. Jaroslav MasaĜík svým výstavním volejem rozhodl o historicky prvním vítČzství TJ KOHOUTI Mackovice na domácím turnaji. PĜi vyhlášení pĜevzala všechna mužstva poháry za koneþná umístČní. Došlo také na vyhlášení nejlepšího hráþe turnaje, tím se stal JíĜí MasaĜ z LitobratĜic. Cenu pro nejlepšího brankáĜe
obdržel Josef HrnþáĜ, který mČl velký podíl na vítČzství domácích KohoutĤ.
Atmosféru turnaje nenarušil ani déšĢ, který bohužel pĜíliš neustál a snášel se na návštČvníky i pĜi veþerní taneþní zábavČ se skupinou VICOMT.

PRAVICE
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 27.6. 2012
Jaroslav Vitouch, starosta obce

Memoriál Zd.Kroutilíka a Zd.Andrýska se v roce 2012 mimoĜádnČ vydaĜil. Troufám si tvrdit, že po letech rozzáĜil
tváĜe všech fotbalových pĜíznivcĤ domácích Mackovic. Že by se zaþínalo pomaliþku blýskat na lepší þasy?
Projednali a schválili:
PovČĜují starostu obce k zahájení jednání v pĜevodu pozemkĤ – cesta k Eminu zámku
Souhlasí se zákazem stanování v parku u hasiþské zbrojnice a KD
Oplocení dČtského hĜištČ provedl starosta obce spolu s pracovníky VPP

16

Pravice
Schválili závČreþný úþet obce za rok 2011 bez výhrad
Souhlasí s posunutím zahájení stavby RD
Souhlasí se zĜízením pĜístĜešku s podmínkou
Souhlasí s pĜijetím dividend ýS za rok 2011
Souhlasí s podepsáním smlouvy s fa EON – vČcné bĜemeno
Schválilo dodatek þ. 1 – IDS JMK
Schválilo dohodu o provedení práce

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 29.8. 2012
Projednali a schválili:
ZO schválilo rozpoþtové opatĜení þ. 1/2012
ZO schvalují prodej pozemku p.þ. 3094/25 o výmČĜe 300m2 10Kþ/m2 panu P.V Pravice
ZO schvalují bezúplatný pronájem þásti poz. p.þ. 3094/4 o výmČĜe 126 m2 a þásti poz.p.þ. 2613/5 o výmČĜe 55m2 paní
V.S. Pravice
ZO schvalují zamČstnání 1 prac. VPP od 1. 10. 2012 na dobu 1 roku. Mzdové náklady hradí ÚP
Od 1. 10. do 10. 10. 2012 mohou obþané podat na OÚ žádost o tČžbu palivového dĜeva, cena 50,- Kþ/1m3. Týká se
obþanĤ, kteĜí nemají žádné dluhy vĤþi obci.
ZO schvalují pĜijetí dotace od DSO NIVA z Programu rozvoje venkova ve výši 32.654,-Kþ na poĜízení dlouhodobého
drobného majetku obce.
ZO schvalují Smlouvu o nájmu pozemkĤ DSO Rekultivace skládky Pravice na dobu
od 29. 8. 2012 do 31. 12. 2020
Obec Pravice obdržela rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP na akci výstavba splaškové kanalizace Pravice
V obci byla zahájena stavba 2malometrážních bytĤ. PĜedpokládáme, že tyto byty budou dokonþeny v termínu do konce
dubna 2013. Zájemci o koupi nebo pronájem bytu si mohou vyzvednout Žádost na OÚ Pravice, nebo na webových
stránkách obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci a základní složení komise pro otevírání
a hodnocení nabídek na veĜejnou zakázku na stavební práce „Novostavba obecních bytĤ B.j. 4 PB-VB Pravice“, která
bude zadána ve zjednodušeném podlimitním Ĝízení.
Složení komise:
Ing. Šalamon ZdenČk
Náhradníci:
Vitouch Jaroslav
Baigl Lubomír
Strešková Andrea
Vitouch Petr
Zvonek Jaroslav

VCHOD DO HěBITOVA
Když se pĤjdete projít po Pravicích smČrem ke hĜbitovu, všimnete si, že na místním hĜbitovČ nedávno probČhla realizace vchodu.
Vstup na hĜbitov byl nerovný, blátivý a pro mnoho lidí nebezpeþný. Proto se zastupitelstvo rozhodlo pro tuto realizaci. Celá akce
probČhla bez pomocí strojĤ. Dnes jsou schody na hĜbitov hotové.
Doufáme, že budou sloužit ke spokojenosti obþanĤ.

HASIýSKÉ ZÁVODY
Sluneþné sobotní dopoledne 18. srpna bylo možné strávit sledováním požárního sportu v Pravicích. V této soutČži se
zúþastnilo 13 družstev mužĤ a 6 družstev žen z jihomoravského kraje. Zaþalo se s pĜípravami v ranních hodinách, chystalo se obþerstvení a buchty, které napekly ženy hasiþĤ a obþanky Pravic. Tímto jim dČkujeme. Praviþtí hasiþi zahájili
soutČž, obþané, kteĜí se byli podívat mohli vidČt, jak muže tak ženy v požárním sportu. Poté co od soutČžily všechny
družstva následovalo pĜedávání pohárĤ a vČcných cen. Všem dČkujeme za úþast a dobrou náladu.
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HASIýSKÉ ZÁVODY

ýIŠTċNÍ POTOKA
Koncem srpna se na žádost Obecního úĜadu zaþal þistit potĤþek, který protéká naší obcí. Byl tak zanešený bahnemm, zarostlý kosatci a rákosím, že nebyla vidČt voda. Potok þistí ¿rma
povodí Dyje a Moravy pĜi této pĜíležitosti jsme zaþaly þistit
požární nádrž na které se podíleli zamČstnanci obecního úĜadu, obþané kteĜí na obci vykonávají veĜejnou službu a þlenové
SDH. Za to jim všem dČkujeme. DČkujeme také panu Miroslavu Vráblíkovi, který nám pomohl se svojí technikou vyþerpat
vodu z nádrže, aby se dalo odstranit bahno. Nádrž by jsme chtČli vyþistit do zimy.

POZVÁNKA

Pravická chasa

Vás zve
na tradiþní Pravické hody,
které se konají 27. 10. 2012
v Kulturním domČ.
Zaþátek 20:00h.
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NAŠI JUBILANTI
ěíjen
Horák Pavel
Patoþková ZdeĖka
Vago Ludvík
Surovec Miroslav
Surovcová Ludmila
Bilková Milada
VaĖková VČra
Horák Karel
Švancara Miroslav
JĤzek František

62 let
62 let
63 let
64 let
65 let
65 let
68 let
69 let
72 let
79 let

Listopad
Novotná KvČtoslava
Balšínková Vlasta
Režný Antonín

60 let
74 let
78 let

Prosinec
Formanová Ludmila
Zámožný Evžen
Smittal František
Bartolþic OndĜej

60 let
61 let
75 let
93 let

OÚ pĜeje vše nejlepší k narozeninám, hodnČ zdraví
a dlouhá léta mezi námi

6%,+µ +!2,/6
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Ing. Bronislav Prudký, starosta

Na období prázdnin nebylo plánováno žádné zasedání OZ a Ĝádné zasedání se uskuteþnilo v pravidelném termínu a
to 6. 9. 2012. V žádném pĜípadČ to však neznamená, že by se na obci v období prázdnin nepracovalo, spíš naopak, pokraþovaly zahájené investiþní i udržovací práce na majetku obce. Pro tyto þinnost bylo pĜed prázdninami nutné svolat
dvakrát mimoĜádné zasedání.
Jedním z dĤležitých bodĤ záĜijové schĤze bylo stanovisko obce k dokumentaci vlivu zámČru úpravy bioplynové stanice na životní prostĜedí. Tento bod byl projednáván v úvodu schĤze a po více než hodinČ a pĤl zastupitelé jednohlasnČ
schválili vyjádĜení, jež bylo zasláno na ministerstvo ŽP. Další bod programu – schválení zápisu textu do obecní kroniky
byl na základČ možnosti získat dodateþné informace odložen na pĜíští zasedání. NáslednČ byly projednány žádosti obþanĤ o pĜidČlení bytĤ a obþanského sdružení Karlovská chasa na poskytnutí ¿n. prostĜedkĤ. Zastupitelé rovnČž jednohlasnČ schválili zastavovací studii s regulativy pro individuální bytovou výstavbu a zadávací dokumentaci vþetnČ výzvy
oslovených ¿rem na pĜipravovaný projekt: „Velký Karlov – obnova ploch veĜejné zelenČ- lokalita þ. 1“. Na závČr podal
starosta informace o postupu prací na probíhajících investicích v obci.

OBNOVA PLOCH VEěEJNÉ ZELENċ
Ing. Bronislav Prudký, starosta

Obþas slyším od návštČv, že máme hodnČ a pČkné zelenČ
v obci. Nemyslím si, že by to nebyla pravda, ale souþasnČ jsem
pĜesvČdþen, že pČkných zákoutí není nikdy dostatek, navíc
stávající zeleĖ si vyžaduje pravidelnou údržbu i revitalizaci.
V tomto duchu jsme pĜed dvČma lety zapoþali s úpravou parku.
Park, do té doby témČĜ nenavštČvován obþany je dnes pĜíjemným místem pro odpoþinek a díky nČkolika herním prvkĤm i
cílem dČtí. Dá se Ĝíci, že projít kolem, aby nČkdo v parku nebyl,
je dnes již témČĜ nemožné. Se stejným pocitem sleduji dĜíve
nevyužitý prostor mezi víceúþelovým hĜištČm a „hromadou zeminy“, která vznikla pĜed desítkami let pĜi budování fotbalového hĜištČ. Je pravdou, že jsme se s touto hromadou hlíny sžily
a nikomu z nás nevadila, jak se Ĝíká „ohledČla se“ a vČtšinou
jsme ji již ani nevnímali. Pocit, o kterém chci mluvit, je ten, že
se podaĜilo vytvoĜit a zaþlenit do stávajícího prostoru nČco, co je témČĜ každý okamžik navštČvováno rodiþi s dČtmi i
mládeží, a co pĜirozenČ a smysluplnČ doplĖuje sportovní areál v centru obce.
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Ve stejném duchu se v souþasné dobČ pĜipravuje k revitalizaci plocha parþíku za novými bytovkami, která by
mČla probČhnout ještČ na podzim, nejpozdČji však na jaĜe
pĜíštího roku.
Dalším plánem, který je zatím pouze ve stavu studie a
pĜipravované projektové dokumentace je plocha vedle bývalé základní školy. Po dokonþení rekonstrukce ubytovny
pak náves a v neposlední ĜadČ zahrada MŠ. Sami vidíte, že
i co se údržby a revitalizace zelenČ týká je stále co dČlat.
Navíc o to nové je tĜeba se ještČ s vČtším úsilím starat a peþovat, aby nám všem co nejdéle sloužilo. VČĜím, že úmyslnČ rozbitá svČtla v parku byla a zĤstanou už jen špatnou
vzpomínkou, která se nebude tam ani jinde opakovat.

KRÁSNÝ DEN VÁM PěEJÍ MAŽORETKY
Jana Zifþáková, vedoucí mažoretek

Dne 29.9.2012 se naše mažoretky zúþastnily 1.postupové Mezinárodní mažoretkové soutČže IMC 2012/2013,
která se uskuteþnila v Ivanþicích. Této soutČže se zúþastnily tak jako pokaždé mažoretky v rĤzných kategoriích dČti,
kadetky, juniorky a seniorky. Naše mažoretky soutČžily v
kategorií kadetky ( dČvþata ve vČku 7-11 let) a juniorky
( dČvþata od 12- 15 let ). Kadetky jely na soutČž poprvé
a zkusily si co taková soutČž obnáší. A i když nevyhrály
tak získaly cenné zkušenosti pro pĜípravu na další soutČž.
Juniorky soutČžily v mini formaci a vybojovaly krásné
2.místo a postup do ¿nále, které se uskuteþní v kvČtnu
2013 v DubĖanech. MČly jsme zastoupení i v duu ( Diana Jaklová, Simona Simonyi ). DČvþata se umístila na 4.
místČ a zajistila si postup do ¿nále. V sólu za nás soutČžila Nikola Hrazdílková, která se umístila na 13.místČ ze 17
soutČžících.
Z této soutČže jsme si kromČ medailí a zážitkĤ pĜivezly
i nové zkušenosti a nápady na zdokonalení našich sestav.
ChtČla bych všem našim mažoretkám podČkovat za snahu a
dobĜe odvedenou práci jakou v tomto sportu pĜedvádČjí. A i
když si ne všechny pokaždé pĜivezou medaile jsou úžasné!
Nesmím také zapomenout podČkovat všem rodiþĤm,
kteĜí nás na tuto soutČž pĜijeli podpoĜit a fandit nám! Moc dČkujeme!

POZVÁNKA

Ing. Bronislav Prudký
PĜi pohledu z okna (krásnČ svítí sluníþko a vše se ještČ zelená) se mi tomu nechce moc vČĜit, ale souþasný pohled
do kalendáĜe je neúprosný. Aþ nemám rád zimu a její plískanice, bohužel se jí nevyhnu já ani vy. Proto mysleme
na to lepší co podzim a zima pĜináší a pĜijmČte mé pozvání dne 20. 10. na dýĖovou stezku, 3. 11. na drakiádu a
1. 12. na mikulášskou nadílku pro dČti a veþer na rozsvícení vánoþního stromu.
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TAK UŽ JE TO OPċT TADY
-šp-

Ptáte se co? No pĜece topná sezona. Zaþíná dle vyhlášky 194/2007 Sb. dnem 1. záĜí a konþí 31. kvČtna následujícího
roku.
Dodávka tepelné energie se zahájí v topném období, když prĤmČrná denní teplota venkovního vzduchu poklesne v pĜíslušné lokalitČ pod + 13 °C ve dvou dnech po sobČ následujících a podle vývoje poþasí nelze oþekávat zvýšení této
teploty nad + 13 °C pro následující den.
Tolik zákon. Na Velkém KarlovČ byla dodávka tepla zahájena 22.9.2012 po skonþené posezonní údržbČ nebo pĜípadných opravách zaĜízení CZT za úþelem odzkoušení provozuschopnosti zaĜízení. Další provoz mĤže být Ĝízen dle výše
uvedených zákonných smČrnic.
Vzhledem k letošnímu celkovému vývoji poþasí, které podstatnČ ovlivnilo výnosy vČtšiny pČstovaných plodin, zejména pak obilné slámy byly obavy jak bude zajištČn dostatek paliva po celou topnou sezonu. Nakonec se podaĜilo takĜka
nemožné a paliva je zajištČno dostatek. Také díky ušetĜené kvalitní slámČ z minulé topné sezony.
Všechny odbČratele tepla žádáme, aby si ve svém vlastním zájmu kontrolovali prĤbČžnČ funkþnost mČĜícího zaĜízení.
Jednoduše podle nárĤstu spotĜeby tepla odeþtem na displeji. PĜípadné poruchy vþas nahlásili.

NOHEJBALOVÝ TURNAJ VELKÝ KARLOV 2012
PeĢaS a JíĜa

Na konci mČsíce þervence se v naší obci uskuteþnil,
na místním více úþelovém hĜišti, již desátý roþník nohejbalového turnaje trojic. Celý sobotní den nás provázelo
krásné sluneþné poþasí, které pĜilákalo plno hráþĤ, ale i
divákĤ. Turnaj není nijak limitován, je tedy pravidlem,
že se turnaje úþastní nadšenci, jak mladí tak i staršího
vČku, ale také ženy. Letošního jubilejního 10. roþníku se
zúþastnilo celkem deset družstev, které svedly boj o krásný putovní pohár. Týmy byly
rozlosovány do dvou hracích
skupin, kde si zahrál, každý
s každým. Z každé skupiny
poté postupovala dvČ nejlepší družstva, která si to poté
rozdala o pĜíþky nejvyšší. Po
krásných zápasech v odpoledních hodinách vzešel vítČz.
VítČzem letošního roþníku
se stalo družstvo ze Znojma
s názvem SMS 166. Tito pánové jak sami Ĝíkají, již staršího vČku, ale plni sportovního elánu a zkušeností bývají
pravidelnými úþastníky našeho turnaje a jsem rád, že i letos dali pĜednost nám, pĜed zvuþnČjším turnajem. NechtČl
bych se zmiĖovat o celkových výsledcích turnaje, vždyĢ

všichni zúþastnČní si zaslouží velkou chválu, za pĜedvedené výkony a sportovní nadšení. ChtČl bych se však zmínit,
že turnaje se zúþastnilo družstvo žen, které pĜi jejich vystoupení mČlo plnou oporu z publika a pĜi pĜedvedeném
výkonu se doslova tajil dech.
Turnaje se zúþastnil i tým,
který mČl ve svých Ĝadách
mladíka malého vzrĤstu, ale
co se týþe výkonu rovnající
se dospČlému. OrganizátorĤm
se podaĜilo sehnat a nachystat
plno hodnotných a krásných
cen, které byly pĜedány všem
týmĤm. Dále byly pĜedány
ceny i v individuálních kategoriích. Za sebe a z ohlasĤ ve
svém okolí si myslím, že se
tak jako vždy i tento jubilejní
roþník povedl, kdy o tom mohou vyprávČt jak samotní hráþi, tak i osoby z publika, které
pĜi pĜipraveném obþerstvení
dokázaly vytvoĜit pČknou diváckou kulisu. Touto cestou
bych chtČl podČkovat všem
organizátorĤm, sponzorĤm a
osobám a již nyní se tČším na
další následující roþníky, kdy se bude bojovat o nový putovní pohár. Sportu zdar …..
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TENISOVÝ TURNAJ VELKÝ KARLOV 2012
PeĢaS a JíĜa

Dobrý den, zdravím všechny sportovní fanoušky, ale taky širší veĜejnost. ChtČl bych Vás informovat, že v polovinČ
mČsíce srpna se v naší malé obci konal, již po nČkolikáté tenisový turnaj þtyĜher. Turnaje se mohl zúþastnit každý, bez
jakéhokoliv omezení, i co se týþe vČku sportovcĤ. Ti co na místČ byli, vČdí o þem mluvím. Bohužel v uvedený den nevládlo zrovna teplé poþasí, které by pĜilákalo velký poþet zájemcĤ. Možná i to byl dĤvod menší úþasti sportovcĤ, však
na atmosféĜe turnaje to nezanechalo žádných vrásek, ba naopak. ZúþastnČní sportovci zanechali na tenisovém kurtČ jen
to nejlepší, z pohledu zanechaného výkonu a nadšení ze hry. Celá atmosféra turnaje se nesla v duchu rodinném, kdy nebylo nouze o veselé þi komické okamžiky. Nejenom já, ale i ostatní, kteĜí jsme se sportovního klání zúþastnili, mĤžeme
Ĝíci, že se turnaj opravdu povedl. BČhem turnaje bylo o úþastníky postaráno, co se týþe obþerstvení. Sportovci si odnesli
nejen krásné ceny, ale i plno zážitkĤ. Za perfektnČ strávený den, bych chtČl podČkovat poĜadatelĤm a dalším lidem, kteĜí
se postarali o možná již zabČhnutou tradici a další sportovní dČní v naší malebné obci.

INZERCE
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INZERCE

Stavebniny
ČEK

CEK stav
Splníme téměř všechna
vaše stavební přání!

stavebního materiálu
* prodej
kanalizačních trubek, kolen,
* prodej
odboček, spojek, poklopů…

* rozpočty staveb
* zateplení a revitalizace staveb
* realizace všech druhů staveb:
*

stavebního nářadí, železářství,
* prodej
prodej omítek, fasádních barev
* prodej malířských potřeb,
* barev, štětců

rodinné domy, bytové domy, nástavby
výstavba průmyslových a administrativních
budov a obchodních center

Velký důraz na spokojenost zákazníka
Naše krédo
= vysoká kvalita provedené práce

nabídky zateplení,
* cenové
fasád, střech

Stavebniny ČEK
Tel.: 515 277 028

tel.: 515 277 229, email: info@cekstav.eu
Čejkovice 102, PSČ 671 78

email: info@stavebninycek.cz
Čejkovice 102, PSČ 671 78

ČALOUNICTVÍ
sedacích souprav,
* Přečalounění
křesel, lavic, taburetů, stoliček
židlí, kuchyňských lavic
* Opravy
- sedačky, volanty
* Autočalounictví
velkého množství potahových látek,
* Prodej
kůží a koženek, vzorníky k dispozici
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Ostatní dle přání a domluvy se zákazníkem
provozovna: Čejkovice 102

tel.: 736 631 507

email: nhyblerova@seznam.cz

HasiĀské závody Borotice
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