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Mikroregion Hrušovansko ◆ Božice

%2æ,&(
SLOVO STAROSTY
Karel Hala, starosta obce Božice
Dostává se Vám do rukou první letošní vydání novin Niva. Vzhledem k tomu, že v naší obci začal vycházet i zpravodaj o dění v Božicích myslím si, že informovanost lidí se zvyšuje.
V prvních jarních měsících se pracovníci obce věnovali především údržbě veřejných prostranství, těžbě dřeva a stavebním úpravám na ubytovně. Od dubna jsme využili možnosti dotace na zaměstnávání a tak bylo přijato osm nových
zaměstnanců. Věřím, že se jejich práce projeví na vzhledu obce. Práce je stále dost a jen doufám, že nám ji nebudou
někteří lidé přidělávat odhazováním odpadků a neuklízením po svých psech. Já sám jsem se zúčastnil v pořadí druhého
úklidu naší obce a byl jsem nemile překvapen, kolik odpadků jsme našli na relativně malé části naší obce. Poděkování
patří všem, kteří věnovali svůj volný čas, a není jim lhostejné prostředí, ve kterém žijeme.
Letošní rok bychom mohli nazvat rokem výsadby nových stromů. Již v březnu byla osázena mýtina u posádky, koncem dubna byly vysázeny ořešáky na Pustině a začátkem května by vše měla završit Alej života a ovocná alej na kolonii.
Věřím, že se tímto vracíme do nedaleké minulosti, kdy se naše obec a její okolí vyznačovalo množstvím ovocných stromů
na veřejných prostranstvích.
Z úkolů pro letošní rok již bylo dokončeno propojení vodovodu za školou, oprava střechy na smuteční síni a rekonstrukce toalet na obecním úřadě. Největší investiční akcí letošního roku by měla být oprava komunikace pod masnou,
kde bylo zahájeno stavební řízení a v nejbližší době bude provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Samotné stavební práce by měli začít zřejmě v červenci.
V tomto článku jsem zmínil, že tento rok by se mohl nazvat rokem výsadby nových stromů, ale stejně tak bychom jej
mohli nazvat rokem kultury a oslav různých výročí. Začneme oslavou výročí osvobození, pokračovat budeme na kolonii,
dále máme 60 let založení kopané, 130 let hasičského sboru a v neposlední řadě kulaté výročí založení naší obce. Věřím, že
se občané v hojném počtu zúčastní těchto akcí a na tyto oslavy tímto zvu i všechny naše rodáky a občany okolních obcí.

BOŽICKÉ „UKLIĎME SI ČESKO“
Jiří Čada

V sobotu 18. dubna 2015 jsme se sešli u kapličky v Zámlýní, abychom společně uklidili místo před plánovanou výsadbou Aleje života. Ve slunečném, ale větrném odpoledni se nás potkalo asi 25, a práce nám šla rychle od ruky. Protože nás
bylo celkem dost, prostranství u kapličky bylo rychle uklizeno. Rozhodli jsme se proto s úklidem ještě chvíli pokračovat
a přesunuli jsme se k větrolamu za hřbitov, který byl plný odpadků. Nakonec se nám podařilo sesbírat opravdu velké
množství odpadků – celkem dva vrchovaté vozíky za osobní auto! Děkuji tímto všem účastníkům za velmi příjemně
strávené odpoledne a ochotu využít svůj volný čas pro zkrášlení okolí naší obce.

ALEJE ŽIVOTA
Jiří Čada, Bohuslav Bernard
Alej života je aktivita, jež myšlenkově startovala v rámci občanského sdružení Větvení, které se maximální měrou zasazuje o návrat stromů, alejí a lesů do přírody, ideálně ve starých českých odrůdách. „Alej života“ je koncept,
který míří na každého občana zainteresované obce. Podrobnější popis jsme si dovolili použít přímo z webových
stránek o.s. Větvení:
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Základní koncept alejí života počítá s tím, že založení
aleje života budou iniciovat zástupci obcí či jiní aktivní občané. Založení aleje života se stane obecní slavností spojenou s vítáním nových občánků. Alej života se může prodlužovat každý rok nebo u menších obcí v závislosti na počtu
ročně narozených dětí v několikaletých intervalech.
Aleje života v sobě spojují hned několik aspektů. Odkazují se na prastarou tradici rodových lip. V rámci aleje života tak v podstatě rodiče sází svému potomkovi ochranitelský strom, který mu zároveň bude připomínat jeho kořeny,
může se stát jeho životním spolupoutníkem; cesta léta založená alejí života pak může symbolizovat samotnou životní
pouť. Pokud budou rodiče se svým potomkem založenou
alej navštěvovat či se alej stane místem, kde se budou lidé scházet, posílí se vztah ke kulturní krajině i stromům. Alej
sama o sobě představuje esteticky hodnotný prvek, a pokud bude doprovázet například turistickou pěšinu, cyklostezku
či nefrekventovanou komunikaci, bude zvyšovat atraktivitu a přívětivost okolí obce.
I obec Božice s touto zajímavou aktivitou začíná aktivně pracovat. Již při výsadbě první (ovocné) aleje v roce
2014 začala hledat vhodné místo na založení božické „ Aleje života“, kde letos na jaře proběhne výsadba stromů – za
chlapce dub a za dívku lípa. A protože se v loňském roce
v Božicích narodilo hodně dětí, bude základ aleje velmi
bohatý.
V loňském roce se k uvedené aktivitě přidal i Krajský
úřad JMK spolu s o.s. Větvení a vyhlásil grant na výsadbu
uvedených „Alejí života“ s plánem konference k tomuto
tématu v termínu 10.- 11. 4. 2015. Za naši obec se této
konference zúčastnili Jiří Čada a Bohuslav Bernard.
Zpět k božické „Aleji života“. Výsadbu byla ve
spolupráci s občanským sdružením Větvení a za ﬁnanční podpory Jihomoravského kraje v rámci projektu Zdravý Jihomoravský kraj zrealizována v sobotu 2. 5. 2015. Začali jsme v 10 hod ovocnou alejí
ve skladbě třešně, švestky, jabloně směrem na Kolonii, kde bylo vysazeno celkem 44 stromů a od 14 hodin jsme
začali vysazovat 20 ks lip srdčitých a 20 ks dubů letních za děti narozené v roce 2013 a 2014 v cípu mezi kapličkou, Jevišovkou a cestou směrem do Zámlýní k mostu. Před samotným sázením stromům požehnal
P. Marek Orko Vácha. Každý občan má možnost si zakoupit kupon k výsadbě na webových stránkách o.s. Větvení http://www.vetveni.cz/daruj-strom/.

JE LIBO ŠMORN NEBO ZELŇÁČKY?
Mgr. Ladislav Nevrkla
Kdo přišel v úterý 5. května v podvečer do kina Marta, dozvěděl se leccos
zajímavého nejen o jídelníčku našich
předků. Poutavou přednášku Mgr. Jiřího Mačudy o tradiční stravě na Znojemsku a v dolnorakouském příhraničí
doplnily nejen obrazové prezentace,
ale také stejnojmenná publikace Tradiční strava pro každého účastníka
zdarma a velmi zajímavé občerstvení
připravené pořadateli.
Vše podstatné bylo řečeno a zbývající a doplňující údaje jsou patrné z připojených fotograﬁí. Ani se nám nechtělo domů, tak jsme se nechali unést jídelníčkem
našich babiček a prababiček.

4

Božice
LETOŠNÍ ČARODĚJNICE HLAVNĚ PRO DĚTI
Mgr. Ladislav Nevrkla

Na pálení čarodějnic se děti těšily vždycky, ale od roku 2011 má celý „čarodějnický program“ v Božicích jasné zadání:
Čarodějnice? To je hlavně zábava a radost dětí. Že k tomu ti nejmenší vytáhnou i svoje rodiče a prarodiče, je samozřejmě
napsáno v podtextu. Důležité je, že se na to všichni těší a baví se.
Lampionový průvod malých čarodějů a čarodějek se prošel od křídlovické Jednoty až na hřiště. Tam posléze vzplála
vatra s upalovanou čarodějnicí a pak došlo na špekáčky, limo i pivo (to samozřejmě pro dospěláky). Všude bylo najednou plno, a to i pod pódiem, kde se všem čarodějnickým učňům udělovala odměna v podobě svítících náramků. Těch,
kdo si přišli pro tuto velmi nápaditou odměnu, bylo tolik, že se nakonec posunul o několik minut i další program: ohňová show! Klidně mě doplňte, jestli jsem na něco zapomněl. Bylo to prostě příjemné, milé, zábavné a přátelské. Jednoduše
PRIMA!

PANNA MARIA  IDEÁLNÍ VZOR
zaslal Rudolf Žilík
Blíží se jeden z nejkrásnějších měsíců v roce, měsíc květen. Někteří z vás, čtenářů
novin Niva, si asi dobře pamatujete májové pobožnosti, kdy se chodívalo navečer do
kostela poděkovat Pánu Bohu za požehnání a dary a také prosit Jej prostřednictvím
Panny Marie.
Panna Maria byla sice prostá židovská dívka, ale byla však zahrnována zvláštními
milostmi, jako nikdy nikdo jiný. Díky tomu se jí nepovedlo od narození až po smrt
učinit žádný hřích. Zůstala neposkvrněná. Tímto puncem nebeské čistoty a atmosférou nezlomné důvěry v Boha se pak odívá každá její prosba, přímluva za nás. Jeden
jezuitský kněz to vyjádřil takto: „Jen Panna Maria dokáže předložit prosby Pánu na
zvlášť krásném a jemu milém podnose, jako nikdo jiný.“
Pro přiblížení podstaty a smyslu jejího života, nabízím úvahu P. Aleše Opatrného: »Maria - ideální vzor: Matka Kristova a Matka naše - Maria. Ona otevřela Bohu
svůj život docela. Ne v upachtěné supervýkonnosti, ale v bezmezné důvěře. Musela
naplnit úkoly a povinnosti chudé palestinské dívky a později matky. Ale v tom všem
a nad to všechno byla Boží. Plná milosti, Dívka Páně, která nechtěla nic, než aby se jí
stalo podle jeho slova. Služebnice, která nedělala jen to a ono pro Boha, ale která pro
něho byla ve všem, co žila. Její panenství tuto celou věc ještě víc zvýrazňuje a podtrhuje: ta, která neměla nic, ani svého muže, která neudělala po lidské stránce nic aktivního pro to, aby mohla přivést na svět Mesiáše, se právě Matkou Mesiáše stala. Bůh podtrhl svrchovanost a suverenitu
svého daru. Obdaroval chudou, bezvýznamnou dívku - Pannu tím, po čem toužily všechny izraelské ženy - mateřstvím
Mesiáše. Mariin život tak přinesl ten nejcennější plod - Mesiáše, Spasitele.
Jistěže se v tom nikdo z nás Marii nevyrovná a nemůže vyrovnat. Mesiáš nám byl darován jedinkrát, a to provždy. Ale
přece - každý z nás věřících může být plný Boha, plný Ducha Kristova. Každý z nás tedy může zcela reálně přinášet do
světa, v němž žije, do života, který spoluvytváří, Boží plnost, Boží přítomnost a moc, Boží lásku. A tak se náš život může
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stát plodným podobně, jako byl život Mariin. Plodný ne už naší neuvěřitelnou výkonností, ale plodný Bohem, který v
nás žije a působí. Tento svět není v podstatě chudý na výkonné pracovníky nebo na vynikající odborníky. Je ale značně
chudý na Boží lidi. A to je tedy úkol, který je nám vlastní, který za křesťany nikdo nemůže na sebe vzít.«
Žijeme ve světě, kde se žádá výkonnost na každém kroku, kde ale současně důvěra v Boha není v kurzu. A přitom
jedno závisí na druhém. Pokud nenecháme do tohoto vztahu vpouštět Boha, může to snadno skončit jen vyprahlostí,
vyhořelostí, zklamáním. A to nejsou ovoce Ducha, který od nás Pán a svět v posledku očekává, a co můžeme a máme
světu dávat. Víme, či tušíme, že pokud nebudeme napojeni na Pána, Krista, nemáme tomuto světu co dát. Stále budeme
jen stát prázdní jako Maria před početím.
Tužme být jako Panna Maria. A nechat se naplňovat Duchem svatým. A může nabýt, ba nabude náš život nový smysl.
Tuto touhu krásně a prostě vyjadřuje jedna paní učitelka takto:
Jak se ti mohu podobat?
Když budu prázdná nádoba
a skrze moje ticho se
zvuk Boha ve svět ponese.

Jak se ti jenom podobat?
Když budu sama chudoba
a na tom prostém oltáři
monstrance lásky zazáří.

Jak se ti, Panno podobat?
Když druhá božská Osoba
bude mým plodem, jen On sám…
Když Jeho světu zanechám.

Zdroj: úvaha P. Aleš Opatrný Stůl slova B, báseň Mgr. Olga Dedková, obr. I. Schwarzová.

XIV. BOŽICKÝ KOŠT
Josef Leisser, člen představenstva Družstva božických vinařů
O Velikonoční neděli 5. 4. 2015 se konal již čtrnáctý ročník místní výstavy vín,
která se nazývá Božický košt. Ten se stal již nedílnou součástí oslav Velikonoc a
vrcholem vinařského života v Božicích. Potěšující je, že jsme měli 225 vzorků, čímž
jsme vyrovnali každoroční počet vzorků. Tím se odlišujeme od mnoha podobných
výstav v okolí, kde se objevilo o třetinu až polovinu vzorků méně než bývá zvykem.
Čím je tento úspěch zapříčiněn? Především bych uvedl rozvoj vinařství v Božicích.
My, jako Družstvo, jsme složeni z 26 lidí a k tomu musíme připočíst další vinaře z Božic. Dalším faktorem je široká odrůdová skladba vín na našich vinicích,
která vede k tomu, že někteří dali i 10 vzorků. Tímto tedy děkuji všem vinařům
a spolkům z okolí, kteří nám poskytli vína na košt. Může se to zdát divné, vždyť
je to jen naše výstava, měla by tam být vína z Božic, od božických vinařů… Při
tomto pohledu se ale ztrácí možnost prodegustování a hledání nuancí jednotlivých
vzorků. Toho, jak se naše, spíše písčité, půdy liší od půd kypřejších, jak je lokalita a směr vinice důležitý, a především pohled na rozdílné umění vinaře, které se
dotváří diskuzemi ve sklípku s kamarády a „konkurence“ odjinud, jež představuje
svěží vítr v technice výroby vína a chutí z neznámých tratí. A tento trend byl znát
i na návštěvnících. Celá polovina lidí přišla odjinud než z Božic a bylo nás na 230
milovníků vína, kteří jsme se do sálu bez problémů vešli. Což je pro nás rekord a
další z milníků posledních let. K občerstvení byla bohatá nabídka jídel k utišení hladu, např. široká nabídka výborných
sýrů z místní Mlékárny Klíč. O příjemné chvíle se starala hudební cimbálová muzika Denár s primášem Adamem Egnerem. Děkujeme všem, co se jakkoli podíleli na přípravě a chodu koštu a těšíme se na setkání při skleničce dobrého vína
v našich sklepích na Božických otevřených sklepích 25. července 2015!
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BUDE NEBO NEBUDE  VSAĎTE SE
Marian Kvarda
Asi dvě čísla Nivy zpět bylo popsáno budování cesty od
Kolonie pod Starým Karlovem a dál na Šanovsko, potažmo
na Hrušovany nad J.
Jak bylo dříve napsáno, použilo se materiálu a to odpadového z vykufrování starých vozovek a potom z deponie
za Jevišovkou z výkopu kanalizace, tedy odpad.
A teď fakta: začátkem března byla dvakrát provedena hutnící zkouška. Tento test se záměrně prováděl v době mokra
a v místech, kde bylo podezření, že únosnost pláně není
taková, jak má být. Tedy v době testu nepřející.
Teď pro představu pro silnici třeba do Borotic, pokud
by se stavěla, stačí únosnost
45 MPA
Odtěžení pařezů, prohloubení a rozšíření úvozu.
Silnice hlavní a rychlostní – stačí únosnost 100 MPA
1. ÚSEK KOLONIE DVŮR
ROZCESTÍ POD STARÝM KARLOVEM, cca 1 km
ÚNOSNOST 170,8 MPA
ZHUTNĚNÍ 1,40
2. ÚSEK ROZCESTÍ POD ST. KARLOVEM
PO LES – HRANICE KATASTRU, cca 1 km
ÚNOSNOST 103,1 MPA
ZHUTNĚNÍ 1,64
Foto je z podzimu 2014, dnes už je tam vysázená alej stromů.
Několik stavitelů mi potvrdilo, že hodnota pláně s těmito I mimo záběr je jich celkem 219 kusů a má se pokračovat.
nadstandardně dobrými výsledky je asi 4,5 mil. Kč. Což je
téměř polovina nákladů ﬁnální vrstvy, která by stála asi o dotace a ﬁnance. Také strana Naše Božice preferuje tento
milión více. Ale i tam je možnost asi 1/5 nákladů ušetřit. záměr. Takže panuje shoda.
Takže celá tato akce vyšla na úplný pakatel, ale co naNutno dodat, že jsou pochybovači a ti jsou ochotni se
víc, se na ní vydělalo. Protože za uložení odpadu se platí, vsadit, že z toho nic nebude a mně považovat za …….. , že
a nebo za Jevišovkou by vyrostla nová hora Říp. Pro před- věřím volebním kecům, byť jsou stokrát na papíře. Konstastavu: do cesty se uložilo 2 500 až 3 000 m3 využitelného tuji: čas ukáže, jinak dám na zvonění.
materiálu, což je asi 400 nákladních aut Tatra nebo Liaz.
Něco na konec: doporučuji svezení po nové ostravské
Tedy hromada asi jako školní tělocvična.
dálnici zvláště v noci, to vidíte lochnesku, na to my nemáMožno konstatovat, že tahle fáze výstavby je více než me. Ale máme za mostem navezený přebytečný materiál
úspěšně hotová, přesto se dá ještě ledaco vylepšit.
k využití na opravy cest. A vyvezením tohoto materiálu by
Další deviza je v tom, že vedení obce Božic má ve vo- se dal pozemek za řekou (autodráha) opět zkulturnit do
lebním programu výstavbu cesty a ví, jak dosáhnout na původního stavu.

%2527,&(
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zdeněk Bobok, starosta obce
Zastupitelstvo obce se sešlo 23.1. 2015 a 27. 3.2015 a byly projednávány a schváleny uvedené body:
Zasedání ZO dne 23.1.2015
Schvaluje:
- program jednání
- darovací smlouvu obce Čejkovice.
- žádost p. Šperky na odkoupení části p.č.126 na výstavbu garáže.
- žádost manželů Vyhnánkových s podmínkou, že zaměření části pozemku a veškeré poplatky si žadatel uhradí na vlastní
náklady.
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- žádost p. Janečka o prodloužení termínu na odstranění materiálu z pozemku p.č. 1818 a 1817 do konce dubna 2015.
- zapůjčení jednoho kusu kontejneru na bioodpad.
- vyhlášku „Zákaz podomního prodeje“ a Tržní řád obce Borotice.
Vzalo na vědomí:
- zrušení žádosti o odkoupení pozemku p.č. 126- manželů Bartókových.
- žádost o ﬁnanční příspěvek žadatele Centrum volného času Mozaika
- prodloužení kontroly hospodaření obce za rok 2013 do konce ledna 2015.
Zamítlo:
- žádost o odkoupení části pozemku p.č. 65/1 paní J. Kotoulkové
Zasedání ZO dne 27.3.2015
Schvaluje:
- rozpočet na rok 2015
- zvýšení stočného
- veřejně prospěšné práce na rok 2015
- smlouvu o zřízení věcného břemene – kabelové vedení NN
- výpověď z pozemku p.č. 1688

JARO V NAŠÍ ŠKOLCE
Romana Lesová
Máme tu konečně příjemnější a
teplejší jarní dny, které nám umožňují i delší procházky rozkvetlou a
budící se přírodou. Po vleklých nemocech dětí jsme začali jezdit i na
výuku plavání do Relaxu v Božicích,
na který jsme se moc těšili. Současně s tímto se chytáme s předškoláky
navštívit i Základní školu a družinu
v Božicích, kterou budou zanedlouho navštěvovat, domluvili jsme i návštěvu místní knihovny. Maminkám
k jejich jarnímu svátku připravíme
zase pěkné vystoupení a společně s
rodiči plánujeme výlet do ZOO Hodonín a návštěvu Bonga v Brně. 25.
května pojedeme do MŠ Božice na
poslední vystoupení v tomto školním roce „Jak koťátko zapomnělo mňoukat“. Dále ještě plánujeme navštívit kravín v Božicích a také se pojedeme podívat do zámku v Břežanech na mláďata. V červnu přichystáme na rozloučenou předškolákům oslavu a společně s dalšími
odvážnými přespíme noc v mateřské školce. Věříme, že nám k tomu bude přát počasí a že si to hezky užijeme.

PODĚKOVÁNÍ ,,ŠÁRCE“
Jsem jedna z mnoha maminek, které se zúčastnily dětského karnevalu v Boroticích, který pořádala ,,MOZAIKA“.
Přiznám se, že po loňském karnevalu jsem šla celkem s obavami. Ale opak byl pravdou, byla jsem velice mile překvapena. ,,ŠÁRKA“, která celou akci moderovala, opravdu věděla, co děti chtějí a co je zaujme. Celé odpoledne bylo úžasné a
nikomu se nechtělo domů. Bylo vidět, že Šárka dětem rozumí a práce s nimi ji baví, dokázala zaujmout jak velké děti, tak
i ty nejmenší.
Ráda bych touto cestou poděkovala za sebe i za ostatní maminky ,,ŠÁRCE“ a holkám z Mozaiky za super akci.
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POSEZENÍ S DŮCHODCI
Zdeněk Bobok, starosta obce
V sále místního pohostinství se v pátek 17. dubna rozezněla hudba a smích, dovolili jsme opět všem přítomným
zapomenout na jejich strasti a neduhy. Pro nás všechny to
byla velká odměna za úsilí, které jsme vynaložili při chystání
této akce.

Všem se zde věnoval celý večer starosta obce, nejen při diskusi, ale i na parketu, kde prováděl jednu dámu za druhou.
K velké radosti se opět zúčastnily i ,,Ženy z Těšetic“, které
každoročně roztančí celý sál, letos okořenily své vystoupení
i vtipnou scénkou.
Kulturní výbor přichystal bohaté občerstvení, které měli přítomní zcela zdarma. Doufáme, že se tato tradiční akce
všem líbila a příští rok se opět sejdeme v tak velkém počtu.
Velké poděkování za všechny patří místním ženám, které letos bohužel přišly bez svých mužů a jako vzpomínku na ně
upekly cukroví, kterým pohostily všechny přítomné. Mají náš velký obdiv a dík.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015
Ve dnech 6. a 7. ledna se v ulicích naší vesnice rozezněl
zpěv ,,tříkrálových“ koledníků.
Sbírka probíhala pod záštitou Oblastní charity Znojmo,
kam od nás putovalo krásných 4666,-Kč. Tímto děkujeme
všem, kteří přispěli do kasiček i těm, kteří trpělivě obcházeli
dům od domu - jmenovitě Michala Pikartová, Václav Povolný ml., Aneta Podloucká a Filip Podloucký.

MASOPUST
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V sobotu 21.února rozjařené masky tančily v ulicích a zvaly všechny na večerní taneční zábavu, kde nám hrálo duo ,,ŽEHLÍCÍ PRKNO“. Součástí byla bohatá tombola a tradiční pohřbívání basy. Akce to byla opravdu vydařená. Touto cestou
velice děkujeme všem, kteří se zúčastnili, nebo jinak pomohli s touto akcí.

VYNÁŠENÍ ZIMY

Za celkem větrného a chladného počasí jsme vynesli
28. března ,,MORENU“, kterou jsme po vodě poslali nenávratně pryč a do vesnice jsme si donesli ,,JARO“ - krásně
nazdobené jarní větvičky, které jsme jako každý rok umístili u Mateřské školy. Paní učitelky ze školky nám tuto akci
zpestřily zpěvem a tanečkem s dětmi. Doufáme, že už se na
nás bude z oblohy usmívat sluníčko a zima zůstane ještě pár
měsíců pryč.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významné životní jubileum oslavili občané
Leden
Únor
Kosecová Blažena
66 let
Němec Jiří
Soukupová Gabriela
82 let
Podloucký Ladislav
Havlíčková Alena
67 let
Březen
Duben
Kašpírek Miroslav
75 let
Kazderová Libuše
Burget Zdeněk
69 let
Litavcová Judita
Opletalová Vlasta
69 let
Jačianská Božena
Pikartová Františka
70 let
Binderová Libuše
Onderková Anna
75 let
Taraba Pavel
Baláž Emil
86 let
Jubilantům přejeme ještě mnoho spokojených a šťastných let.
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Radost do obce vnesli
65 let
68 let

69 let
82 let
71 let
68 let
67 let

V měsíci prosinci
se narodila Pikartová Adélka

Borotice ◆ Břežany
„Dne 25.4.2015 proběhla v Břežanech Okrsková soutěž v požárním sportu,
které se zúčastnilo 6 družstev mužů a 2 družstva žen, kde se naše družstvo umístilo na 4. místě……

%ġ(æ$1<
ZPRÁVA O ČINNOSTI ZO
Jana Surovcová, starostka obce Břežany
V letošním roce se zastupitelstvo obce sešlo již 3x . V lednu schválilo souhlas s bezúplatným převodem pozemků p. č. 8714 a p. č. 8884 v katastrálním území Břežany u Znojma (Zelňačky) do vlastnictví obce, OZV č.1 /2015 O
kompostování, Provozní řád kompostárny a Zprávu o uplatňování Územního plánu Břežany. V únoru schválilo
zastupitelstvo obce Dohodu o narovnání s ﬁrmou TREPART s.r.o, která se podílela na akci bezbariérové chodníky,
dále Smlouvu příkazní na těžbu dřeva s ﬁrmou Karla Raboně , podání Prohlášení nájemníka na Státní pozemkový
úřad (kvůli odkoupení břežanských rybníků). Schválilo také směrnici č. 1/ 2015- Zadávání zakázek malého rozsahu. V březnu zastupitelstvo obce dodatečně schválilo rozpočtové opatření č. 2 z roku 2014, rozpočet obce na rok
2015 dle předloženého návrhu, OZV č.2/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Břežan. Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Břežany za rok 2014 a návrh rozpočtu pro rok 2015 dle předloženého návrhu, nařízení obce
Břežany č.1 /2015 – Tržní řád, na jehož základě je zakázán podomní prodej v obci. Vzhledem k tomu, že nebyl dokončen audit, nemáme zatím zpracovaný závěrečný účet obce za rok 2014. Závěrečný účet obce a účetní závěrka společnosti
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Břežanský vodovod s. r.o. bude předmětem jednání další schůze zastupitelstva obce Břežany. Mimo jiné proběhlo několik
jednání ohledně pozemků na SPÚ v Brně i ve Znojmě a jednání s ÚZSVM. Byla oslovena ﬁrma, která prohlédne v brzké
době stromy v parku a zjistí jejich stav, abychom předešli nebezpečí vyvrácení nebo zlomení. Po podání žádosti na Úřad
práce ve Znojmě byli naší obci přiznáni v rámci dotačního programu 4 pracovníci VPP, v letošním roce byli ze zájemců
vybráni paní Danková, paní Halášková, pan Polášek T. a pan Makiš F.

KARNEVAL
Jana Surovcová
Karneval je příjemným pokračováním masopustu. Děti vědí, že když se jde masopustním průvodem vesnicí, bude v brzké době následovat karneval v tělocvičně.
A my se snažíme to opravdu dodržet. Letos karneval vyšel na neděli 8. února, na
období chřipkové epidemie a tak jsme s hrůzou čekali, jaká bude účast. K naší radosti se sešlo přes sto dospělých a minimálně jednou tolik dětí. Nálada byla jako
vždy radostná- spousta her, soutěží, tance, běhání a vískání, foukání balonků, házení padákem, nákup a výběr tomboly, ve které bylo letos díky štědrosti některých rodičů a sponzorů přes 700 malých a 30 velkých cen. Samozřejmě největším lákadlem
byly dorty z cukrárny od Žáků a od paní Blanky Gregrové. Podávalo se svařené
víno, limonády, kafíčko, párek v rohlíku, vyráběla se cukrová vata a všechno klapalo
jako po drátkách. Akce jak má být. Myslím, že jsme se všichni opět pobavili. Nejen
děti a jejich rodiče, ale i všichni pořadatelé, tedy sdružení rodičů při základní škole
a mateřské škole Břežany. Ještě jednou chceme poděkovat všem sponzorům, kteří
věnovali ceny do tomboly a sladkosti do soutěže.
Vochomůrka

Fašank (Jana Surovcová)

FAŠANK
Jana Surovcová

Období fašanku patří v naší obci k jedné z nejoblíbenějších
tradicí. Nejenže se do této tradice zapojují členové místní jednotky
sboru dobrovolných hasičů, ale také děti z mateřské školy. Takže
hned dvakrát můžete slyšet hlahol masek a pokochat se pohledem
na pomalované tváře dětí i na nápadité převleky našich hasičů.
Škoda jen, že děti ze školky chodí v dopoledních hodinách, protože spousta občanů nemá šanci vidět, jak jsou děti v maskách
roztomilé, jak jim to sluší a především jak si masopustní průvod
užívají. Ale s tím bohužel nelze nic dělat. Zato hasiče může vidět
každý, kdo jen trošku chce. Těžko říct, který konec vesnice si užije
s jejich partou nejvíce legrace. Zda ta, kde začínají a jsou všichni
plni síly a střízliví, anebo ta poslední, kde jsou již unavení, přiopilí, upovídaní … Ale tak to je. To k tomu patří! Nakonec bez rozdílu - ať velcí či malincí, vždy po masopustním průvodu
všichni skončí v posteli a usnou tvrdým spánkem. Jen si to zkuste projít celou vesnici!!!

NAŠE VYDAŘENÁ ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Mgr. Lucie Martinková
V úterý 17. února 2015 jsme zamávali z autobusu rodičům a vydali se za zimním dobrodružstvím do Škrdlovic. Vlastně promiňte, na expedici, tedy jak říkají naši úžasní prvňáčci na „zimní dovolenou se školou“!
S velkým napětím jsme sledovali, zda v našich již dobře známých Škrdlovicích bude sníh. Vždyť jsme si vezli spoustu
„zimních dopravních prostředků“, se kterými jsme si plánovali užít opravdu báječnou zábavu. Naše očekávání se vyplnilo. Když jsme přijeli na místo, celý autobus se radostně rozezněl jásavými výkřiky: „Tady je tolik sněhu! Hurá!“
Celou dobu pobytu jsme měli velké množství her a soutěží s tématikou pohádkových postav, žijících v lese. Stavěli
jsme domečky pro pohádkové kamarády ze sněhu, zkusili si medvědí objetí, skoky do sněhu, vyhráli mnoho závodů a
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štafet na sněhu. Také se nám podařilo najít poklad, který
jsme si spravedlivě rozdělili, přestože byl zahrabán hluboko ve sněhu. Dále jsme navštívili krásnou putovní výstavu

IQ PARKU Liberec „Poznávej se, aneb dotýkati se exponátů
přísně přikázáno“ ve Žďáru nad Sázavou. Dobré jídlo a čisté ubytování v penzionu Vysočina nám kladné pocity ještě
umocnilo.
Za všechny hry a soutěže dostal každý sladkou odměnu
– kterou nás na školu v přírodě vybavily úžasné maminky
a babičky. Všichni si domů přivezli malou drobnost na památku.
Přála bych Vám vidět naše skvělé žáčky, hlavně žákyně –
prvňáčky, jak si poradili bez maminek. Přestože to je právě
jejich zásluha, neboť jsou to ony, které své děti vedou k samostatnosti!
Některým se ani nechtělo na konci týdne nastoupit do
autobusu domů. Příští rok se určitě do Škrdlovic zase rádi
vrátíme!
Sněhu zdar!

SESTRY SV. HEDVIKY ZVOU NA ZAHRADNÍ SLAVNOST
Sestry sv. Hedviky
V sobotu 2. 5. 2015 od 14 hodin byla v Břežanech na zahradě sester (v „Emauzích“) Zahradní slavnost. O co se jedná?
Podobná akce proběhla už v roce 2011. Tehdy do Emauz zavítal autor řady publikací vydaných u nás i v zahraničí Doc.
PhDr. ThDr. MUDr. Jaroslav Max Kašparů, Ph.D. Dr.h.c., který měl přednášku o lidských vztazích. Tentokrát k nám při-
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jela další významná osobnost – katolický kněz Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D.
Vystudoval obor molekulární biologie a
genetika na Přírodovědecké fakultě MU
v Brně, teologii studoval v Olomouci a v
Bruselu. Účastnil se několika výprav na
Antarktidu. Je přednostou Ústavu etiky
na 3. lékařské fakultě Karlovy univerzity.
Napsal několik knih (např. Tančící skály,
Poslední země, Probouzení), publikuje v
řadě odborných i populárních periodik,
zabývá se tématy evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky. Je znám
také z diskuzních pořadů v televizi. Nám v našem regionu je blízký tím, že slouží jako kněz v Lechovicích. Při Zahradní
slavnosti jsme měli možnost vyslechnout jeho přednášku na téma: „Bůh v mém životě“. Po přednášce odpovídal na dotazy účastníků. Součástí Zahradní slavnosti byl kromě přednášky také koncert křesťanské hudební skupiny „Adorare“
z Valašska a na závěr byla mše svatá pod širým nebem, kterou sloužil P. M. Vácha a hudebně ji doprovodila skupina
Adorare. Během akce byla možnost zakoupení knih Marka Váchy, CD a zpěvníků skupiny Adorare, brožurek či drobných
náboženských předmětů a v neposlední řadě také občerstvení. Podrobnější informace naleznete na www.hedvicky.cz.

KNIHA A JÁ  VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Mgr. Alžběta Sousedíková
V měsíci únoru a březnu probíhala na naší škole v Břežanech výtvarná soutěž na téma Kniha a já.
Nejprve porota vyhodnotila školní kolo a vybrala výkresy, které budou reprezentovat naši školu v celorepublikovém
ﬁnále v Brně v Lužánkách ve Středisku volného času.
Soutěže se zúčastnili téměř všichni žáci naší školy. A musím konstatovat, že všechny práce byly velmi povedené a
mohly hrdě zastupovat naši školu.
Ve 3. kategorii celostátního ﬁnále v Brně dostala žákyně 4. třídy Kateřina Šumichrástová ČESTNÉ UZNÁNÍ, což je velký
úspěch, protože naše škola je malá a obstála v konkurenci velkých městských škol z celé republiky.
Děkuji všem a těším se na další pěkné obrázky.

TÝDEN V LUHAČOVICÍCH
Eva Vašinová, vychovatelka v Denním stacionáři Břežany
Na konci února se klienti Denního stacionáře Břežany
spolu s klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením Břežany a tamějšími pracovníky vydali na Týdenní rekreační a wellness pobyt do Luhačovic. Na pozvání

sponzora pana Michala Kolaříka, majitele hotelu Vltava zde
mohli všichni strávit velmi příjemný pobyt. Po celý týden se
účastnili mnoha aktivit – např. procedur v Solné jeskyni, ma-
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sáží či plavání v Městské plovárně. Během týdne také nezapomněli ochutnat místní minerální vody a prozkoumat mnohá luhačovická zákoutí.„Velkým zpestřením zdejšího pobytu byl výlet do Vizovické čokoládovny, kde jsme se dozvěděli
o historii a výrobě čokolády, zhlédli ukázku výroby čokoládových ﬁgurek a pralinek a také ochutnali tuto vynikající
delikatesu. Přímo v Luhačovicích jsme si pak produkty právě z této čokoládovny mohli zakoupit v místní Čokolaterii.
Poděkování patří právě panu Kolaříkovi a také celému pracovnímu týmu hotelu Vltava, kteří se o nás celý týden velmi
dobře starali.“

JAK NEJLÉPE PEČOVAT O SVÉ ZOUBKY?
Mgr. Lucie Martinková
I v letošním školním roce se 1. třída ZŠ Břežany přihlásila do preventivního programu Zdravé zuby, který již několik
let pořádá DM drogerie. Prvňáci se seznámili s problematikou zubního kazu a naučili se, jak správně pečovat o své zuby.
V preventivním programu se nejprve dozvěděli, jak vzniká zubní kaz, pak zhlédli výukové CD se zábavně-vzdělávacím ﬁlmem „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“. Osvojili si správnou péči o zuby, správnou techniku čištění na maketě
umělého chrupu a uvědomili si důležitost preventivní zubní prohlídky. Žáci vyplnili pracovní listy. Své znalosti si také
ověřili na interaktivní tabuli.
Za odměnu obdrželi dárečky - preventivní taštičky a samolepky. Samolepku si mohou děti doma nalepit v koupelně,
aby měly správný postup čištění zoubků stále před očima. Za odměnu dostali balíček od DM drogerie se zubní pastou,
kartáčkem, žvýkačkami, a dokonce i přesýpacími hodinami, aby věděli, jak dlouho si mají čistit zoubky. Hodina se všem
dětem líbila. Největší radost měli žáci z dárečků, které jistě přispějí k lepší péči o zoubky.

ZÁMECKÁ KAPELA REPREZENTOVALA NA FESTIVALU
Eva Vašinová, vychovatelka na Zámku Břežany, p.o.
V jižních Čechách, ve městě Strakonice, se každé dva roky
koná již tradiční Mezinárodní hudební festival „ SALVE CARITAS SALVE VITA“ pro lidi se zdravotním postižením, na který
byla i letos opět pozvána Zámecká kapela ze Zámku v Břežanech u Znojma.
Celkem čtyřdenní hudební turnus obsahoval velké množství
zpěváků, kapel, tanečníků a hudebníků z různých sociálních
zařízení jak z České republiky, tak ze zahraničí. Mezi české interprety patřila např. kapela Křešičanka, Zámecká kapela z domova z Nezamyslic, Vega, Srdíčko Brno, DSS Háj, Osečanka,
Kopretina Černovice, aj. Ze zahraničních kapel to byla např.
Krtkovčatá ze Slovenska, Sancta Maria z Německa a Základní a
střední škola pro děti s narušením sluchu z Bulharska.
Zámecká kapela z Břežan vystoupila s celkem 4 písněmi
známých českých interpretů a sklidila opravdu velký úspěch. Se
svými písněmi se také v následujících dnech putovalo do okolních vesnic, přičemž Zámecká kapela měla tu čest vystupovat ve
Volyni, kousek od ﬁlmově známých Hoštic.
Večery vyplněné kulturním programem doprovázela živá hudba nebo diskotéka pod vedením DJ Miloše Zemena.
Zpestřením jednoho z večerů, bylo vystoupení B-boynig/
break dance Strakonice a extrémní show Freestyle BMX, při
němž nám tuhla krev v žilách, protože jejich představení bylo
opravdu plné adrenalinu.
Na slavnostním galavečeru vystoupila také taneční country skupina Osm a půl opice Strakonice a kouzelník Michal Kohout. V tento večer měl také proslov ředitel MěKS Strakonice, pan František Christelbauer a starosta města Strakonice
Mgr. Břetislav Hrdlička, kteří nám také slavnostně předali Pamětní list a upomínkové předměty.
„Festival hodnotím velmi kladně. Přineslo nám to velkou motivaci, spoustu nových přátel a hudební vzpruhu a inspiraci
do dalšího zpívání.
Ted už nám jen zbývá se do Strakonic těšit opět za dva roky.“
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Břežany
BŘEŽANŠTÍ JUBILANTI LEDEN  BŘEZEN 2015
(Jana Surovcová)

Zastupitelstvo obce od ledna do března navštívilo celkem 4 jubilanty. Mezi nimi pan Vlastimír Šteﬄ (75), Alžběta Mizeriková (85), Zdeněk Bobek (75) a pan farář ze Zámku Břežany - Josef Fiala (90).
Na přání rodiny jsme byli také gratulovat k významnému jubileu - diamantové svatbě Anně a Františkovi Bobkovým.
Všem jubilantům přejeme ještě jednou mnoho štěstí, zdraví, splnění všech přání a především hodně elánu do dalších let.
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Čejkovice
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Milan Sedlačík, starosta obce
Zastupitelstvo obce Čejkovice projednalo na svém zasedání dne 15.2.2015 ﬁnanční hospodaření obce za rok 2014.
V příjmech dosáhla obec částky 4.034.067,-Kč. Ve výdajích 3.149.923,-Kč. K 31.12.2014 měla obec na účtu 4.248.513,Kč. Zastupitelé vzali zprávu na vědomí. Hospodaření bude součástí závěrečného účtu obce, který se bude schvalovat na
příštích zasedáních. Dalším bodem zasedání bylo projednání a následné schválení rozpočtu obce na rok 2015. Po úpravě
byla schválena v příjmech částka včetně ﬁnancování 6.416.900,-Kč. Ve výdajích tatáž částka 6.416.900,- Kč. V rozpočtu
jsou zahrnuty výdaje potřebné na zajištění chodu obce a částka 2.800.000,- na zahájení realizace splaškové kanalizace.
Zastupitelstvo schválilo první etapu, a to výstavbu čistírny odpadních vod, pokud to bude možné a výhodné bez státní
dotace s podporou Jihomoravského kraje. Dále byly v rozpočtu navýšeny oproti minulým rozpočtovým rokům výdaje
na likvidaci odpadů v obci. Systém likvidace odpadů bude upřesněn novou obecní vyhláškou na základě novely zákona
o odpadech. Podrobnosti rozpočtu je možné nalézt na webových stránkách obce.
Informace obecního úřadu. Noviny NIVA vyjdou v tomto roce ve třech vydáních a budou dodány do každé domácnosti
v Čejkovicích zdarma.
Kulturní a sportovní akce jaro - léto 2015.
9. května rybářské závody na místním rybníce
20. června motosraz v areálu u koupaliště
11. července turnaj v nohejbale v areálu u koupaliště
18. července turnaj ve fotbale na fotbalovém hřišti
31. července 1- 2. srpna krojované hody

ZPRÁVA POLICIE ČR
Zpráva Policie ČR o stavu veřejného pořádku v obci Čejkovice pro rok 2014.
Přehled trestných činů: Neplacení výživného
-1
Krádeže, krádeže vloupáním
-2
Ohrožení pod vlivem náv.látky - 2
Přehled přestupků
Proti občanskému soužití -2
Přestupky v dopravě - 17
Policie ČR děkuje občanům obce za vzájemnou spolupráci v roce 2014. Nadále však žádá o ještě větší zapojení do
prevence páchané trestné činnosti, zejména klade důraz na informovanost o jakémkoliv nezákonném jednání ze strany
jiných osob, tak i pohybu podezřelých osob na území obce Čejkovice. Informace se podávají na lince 158, na tel. čísle
obvodní oddělení PČR Hrušovany nad Jevišovkou 515229164 nebo na linku „Anonymní svědek“ na tel: 974641641.

SETKÁNÍ SENIORŮ 2014
Duo Šohaji. Tak se jmenovala dvojce, která v závěru minulého roku potěšila svým vystoupením lidovými i populárními hudebními motivy naše seniory. Setkání se uskutečnilo již tradičně v sále restaurace U Želvy. Po programu této
poloprofesionální dvojice z Moravy, si účastníci pochutnali na dobré večeři. Tato
každoroční beseda mezi
sousedy a s místním zastupitelstvem je zajisté
jednou z oblíbených kulturních akcí v naší obci,
kterou pořádají starosta
se zastupiteli. S dárkem a
přáním do nového roku
se jistě těšíme na příští
setkání, kde se, věřím, ve
zdraví opět setkáme.
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Čejkovice ◆ Mackovice
Z EVIDENCE OBYVATEL
V roce 2014 se do naší obce přistěhovali 3 noví občané, 2 se odstěhovali a jeden občan zemřel. Narodilo se 5 dětí.
Průměrný věk v naší obci k 31. 12. 2014 byl 40,1 let. Celkový počet obyvatel ke stejnému datu byl 218, z toho 118 mužů.

HLEDÁNÍ VELIKONOČNÍHO POKLADU
(Mgr. Helena Šotkovská)
Sobotní odpoledne před Velikonočním pondělím se u čejkovických dětí neslo ve znamení hledání velikonočního
pokladu. Děti se spolu se svými rodiči vydaly hledat poklad po trase vyznačené šipkami. Na stanovištích označených
fáborky plnily za odměnu různé úkoly. Malé děti například hledaly čokoládová vajíčka, poznávaly číslice a zvířátka.
Hlavním úkolem pro školáky bylo na určených místech rozličnými způsoby získat indicie, které jim měly dát odpověď
na otázku: „Kde je velikonoční poklad ukrytý?“. Po obdržení všech jednotlivých indicií se dozvěděli, že poklad leží někde
na zahradě obecního úřadu. Aby hledání nebylo tak jednoduché, byl poklad navíc ukryt pod pařezem, kterých bylo na
zahradě rozmístěno opravdu dost. Děti to ale jen tak nevzdávaly, poklad nakonec objevily a vlastníma rukama vydolovaly ze země. Radost byla veliká a za odměnu každý dostal svůj velikonoční balíček s dobrotami. Odpočinek po „obtížné“
cestě za pokladem byl vyplněn dalšími soutěžemi, opékáním špekáčků a vypouštěním lampiónků štěstí. Za organizaci
děkuji všem dospělým, kteří se do této akce zapojili a připravili dětem pěkné sváteční odpoledne a podvečer.

0$&.29,&(
ČOV MACKOVICE
Vlastimil Balcar, starosta
Obecné zásady pro používání kanalizace:
kanalizace je určená pouze pro splaškové vody z domácností v žádném případě nelze svádět do kanalizace dešťové vody,
tuky, odpady z hospodářských budov, ropné látky, barvy, ředidla apod. rovněž je třeba zamezit možnosti vniknutí písků,
kamenů, textilií, kovů, skla, dámských hygienických potřeb, plen a ubrousků pro děti.
Kanalizaci a čistírnu odpadních vod provozuje naše obec sama a proto tímto žádáme občany, aby kanalizaci používali
opravdu jen pro vypouštění odpadních vod.V opačném případě dochází k nadměrnému opotřebování a ničení čerpadel
na ČOV a tím k nárůstu nákladů.
Děkujeme za dodržování těchto zásad pro používání kanalizace.

NOVELA ZÁKONA O ODPADECH Č. 229/2014 SB.
Vlastimil Balcar, starosta obce
V letošním roce dochází ke změnám v odpadovém hospodaření obce. Nakládání s odpady řešení nová obecně závazná vyhláška obce Mackovice č. 1/2015. Zásadní změna je v nakládání s bioodpadem a pro obce tímto vyplývající
povinnost bioodpad správně likvidovat. Naše obec má společnou komunitní kompostárnu s obcí Břežany a každý občan
Mackovic má možnost zdarma vyvést bioodpad přímo do kompostárny v Břežanech, ale samozřejmě ho může umístit
i u nás v Mackovicích do kontejneru na bioodpad, který je umístěn na parcele č. 134 (u panelové cesty – výjezd zadní
branou z bývalého statku), odkud bude průběžně odvážen do kompostárny v Břežaznech. Další změnou je povinnost
obce zajistit sběr kovového odpadu. Kovový odpad bude shromažďován na parcele č. 131 – na dvoře bývalé školy. Kdo
bude mít zájem, bude mu dvůr odemčen a může tam kovový odpad umístit.
Na závěr pár slov ke třídění odpadu.
Pro většinu občanů je třídění odpadu samozřejmostí, a tak je s podivem, že nemalá část odpadu končí místo v popelnici nebo v kontejnerech na plast nebo sklo na černých skládkách. Tyto černé skládky jsou a budou obcí čištěny a
tím snad zlikvidovány. Je to jen o přístupu nás všech. Procházka rozkvetlou přírodou je určitě lepší, než kolem haldy
odpadků.

19

Mackovice
OBNOVENÍ TRADICE „VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ“
Obecní úřad Mackovice
V naší obci bylo zvykem, že obecní úřad každý rok přivítal nově narozené děti a tak jsme se rozhodli, že tuto pěknou
tradici po dlouholeté přestávce obnovíme. Jsme velmi potěšeni, že dne 26.4.2015 můžeme přivítat mezi občany naší obce
nově narozené občánky:
Viktorii Gabrhelovou, narozenou 4. července 2014
Beátu Režňákovou, narozenou 14. listopadu 2014
Jakuba Dvořáka, narozeného 14. listopadu 2014

VÁNOČNÍ OHLÉDNUTÍ
Dámský spolek Mackovice
Nezadržitelně se k nám blíží jaro, ale nic nám nebrání v
tom, abychom se neohlédli zpět k vánočním svátkům. Nejsou
to jen dny plné stresu a spěchu, ale jsou to především dny plné
pohody, tajemného očekávání a krásných pohádek. Jednou z
chvil, kdy se mohl každý na chvíli zastavit a odpočinout si,
bylo setkání pod rozsvíceným vánočním stromem.
Pro každého, kdo se zastavil, bylo připraveno občerstvení a
něco teplého na zahřátí. Celé odpoledne i podvečer nás pak
svou hudbou a zpěvem doprovázel pan Ota Bartl z Břežan.
To nejkrásnější si, ale pro nás všechny připravily místní
děti. Nacvičily a zahrály krásnou pohádku Lotrando a Zubejda. Přestože trochu zlobila technika, děti to skvěle zvládly a v
kostýmech byly přímo kouzelné. Celé představení si náramně užívaly a podle ozývajícího se smíchu bavily i své publikum. Dětem bylo v kostýmech tak dobře, že je nechtěly sundat ani po představení. Doufejme jen, že jim to nadšení vydrží
ještě hodně dlouho.
I když se to možná nezdá, každá taková akce je dost náročná na přípravu a bez podpory a pomoci našich ,,chlapů „ a
všech ochotných pomocníků z řad mládeže i dospělých, bychom to jen těžko zvládaly a za to jim všem patří velký dík.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V MACKOVICÍCH
Dámský spolek a OÚ Mackovice
Stejně jako v předchozích letech i letos vyšly do ulic měst a obcí skupinky koledníků, aby koledovaly v rámci Tříkrálové sbírky. Také v naší obci jste mohli potkat dvě skupinky koledníků, kteří věnovali svůj čas ostatním a přestože jim
počasí letos moc nepřálo, zodpovědně koledovali dům od domu.
Je vidět, že i v dnešní hektické době Vám není lhostejný osud lidí, kteří se ocitli v nouzi, jsou nemocní, handicapovaní
nebo prochází těžkou životní situací.
Díky Vám všem se podařilo v Mackovicích vykoledovat krásných 7.492,- Kč.
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Mackovice

KOHOUTI INFORMUJÍ
(Jiří Kubíček ml.)
Pravidelně v každém vydání čtvrtletníku Niva se snažíme informovat, co nového se stalo v našem oddílu. Mužstvo
mladších žáků, které jako jediné máme v okresních soutěžích přes zimu pravidelně trénovat v tělocvičně a na umělce v
Božicích. V lednu jsme se zúčastnili halového turnaje v Šanově, kde jsme s konečnou bilancí dvou výher a třech porážek
obsadili 4. místo. Do sezony vstoupíme 11. 4. 2015 zápasem v Miroslavi. V Mackovicích se poprvé představíme 30. 4.
2015 v zápase s Troskotovicemi.
V současnosti máme v oddíle 11 aktivně hrajících fotbalistů. Z mužů Jiří Kubíček a Marian Vávra hrají za Čejkovice.
V dorostu Karel Vávra ml. nastupuje za 1.Sc Znojmo. Za starší žáky v Božicích hraje Matěj Balcar. Za mladší žáky, kteří
jsou stejně jako jejich starší předchůdci spojeni s Božicemi, nastupují: Milan Hoﬀ, Pavlína Kročilová, Roman Beníček,
Martin Dokoupil, Bohdan Rapčan, Jiří Vávra a nově i Šimon Rapčan. Od nové sezony chceme založit i mužstvo přípravky, které by hrálo i trénovalo v Mackovicích.
Letošní rok uspořádáme jedinou akci a to tradiční Memoriál Zd. Kroutilíka a Zd. Andrýska, který se uskuteční
11.7.2015. Letos máme jubilejní 20. ročník, a tak se jako každoročně můžete těšit na turnaj žáků, mužů, utkání starých
pánů a taneční zábavu.

HRKAČI 2015
(Jiří Kubíček ml.)
I přes nepříznivé počasí, které provázelo letošní Velikonoce, chlapci z naší vesnice poctivě dodrželi letitou tradici.
Partě hrkačů pod vedení Matěje Balcara patří velké poděkování.
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PRAVICE DNE 19. 3. 2015
Jaroslav Vitouch, starosta obce
- ZO schvalují Rozpočtové opatření č. 2/2014 - Usnesení č. 1/2015
- ZO schvalují ﬁrmu, která provede zakázku: snížení hladiny spodní vody – nabídka č. 2, ﬁrma Lidařík s. r. o., Železná
12, Brno. - Usnesení č. 2/2015
- ZO nesouhlasí s prodejem pozemku parc. č. 2613/16 ﬁrmě LA VA ROSS 2010 s. r. o. Hodonice - Usnesení č. 3/2015
- ZO bere na vědomí, že se obec Pravice stane k 1. 1. 2015 plátcem DPH a ukládá starostovi obce, aby připočítal hodnoty
DPH ke stávajícím cenám služeb a zboží tam, kde to ukládá zákon. ZO schvaluje v souvislosti s plátcovstvím DPH obce
Pravice od 1. 1. 2015 neuplatňování odpočtu DPH na vstupu u provozních výdajů, které souvisí s příjmy podnikajícími
DPH. - Usnesení č. 4/2015
- ZO schvalují Obecně závaznou vyhlášku obce Pravice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování sběru a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pravice.- Usnesení č. 5/2015
- ZO schvalují Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. Zhotovitele: 8/2014 – splašková kanalizace v obci Pravice a pověřují
starostu obce k podepsání uvedeného Dodatku č. 1. - Usnesení č. 6/2015
- ZO souhlasí, aby obec Pravice zaměstnala paní Vlastu Zvonkovou na Dohodu o pracovní činnosti na 4 hod. denně od
1. 4. 2015 do 31. 10. 2015. -Usnesení č. 7/2015

MAŠKARNÍ PLES
Již 19. ročník masopustního veselí se uskutečnil 21. 2.
2015 v místním kulturním domě. Ve večerních hodinách
byla zábava v plném proudu. K neočekávání měla tato
akce veliký ohlas, a zúčastnilo se jí nespočet lidí a hlavně masek. Okolo 11 hodiny večerní pak došlo k odhalení
masek. Avšak k masopustu neodmyslitelně patří zakončení veselí a to pohřbením Basy v podání místních hasičů.
Večerem doprovázela hudba skupiny Duo Samba, a také
se vydávaly výhercům ceny z bohaté tomboly.
Tímto pořadatelé děkují za hojnou účast a těší se na
Vás i v příštím roce.

TŘÍ KRÁLOVÁ SBÍRKA
Jako každý rok se v naší obci
Pravice uskutečnila Tříkrálová sbírka. Letos chodily Aneta
Bodisová, Vlasta Kostková a
Michala Folvarská a vedoucí
skupiny byl p. Milan Kovář. Občané Pravic darovali na Tříkrálovou sbírku 4.842,- Kč. Tento
dar, který se vybral v Pravicích,
přispěje na pomoc rodinám a
lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.
Prostředky Tříkrálové sbírky
pomáhají konkrétním zařízením jednotlivých oblastních charit, která poskytují sociální služby lidem v nouzi, ale zároveň jsou otevřené pro konkrétní projekty farních charit, které vypracují záměr odpovídající poslání sbírky. Děkujeme
občanům, že přispěli na tříkrálovou sbírku.
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VELIKONOCE
Velikonoční svátky začaly už ve čtvrtek 2. 4. 2015 v poledne, kdy odlétly zvony do Říma a nahradili je chlapci, kteří
chodí po vesnici a pomocí dřevěných hrkaček oznamují zvonění zvonů: ráno, poledne a klekání. Děkujeme chlapcům,
kteří se toho zúčastnili.

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Mgr. Jana Burdzová
Se starým rokem jsme se v mateřské škole rozloučili vánoční besídkou. Také nový rok přinesl našim dětem spoustu
zajímavých aktivit. V lednu to byly návštěvy našich předškoláků v ZŠ Hrušovany nad Jevišovkou a v ZŠ a MŠ Břežany.
V únoru jsme oslavili masopust malým karnevalem. V březnu nás v místní knihovně přivítala paní Marie Sváčková.
Protože se dětem v knihovně velmi líbilo, rádi si její návštěvu opět zopakujeme.
Prvního dubna k nám do školky zavítali rodiče, abychom si společně vytvořili velikonoční dekorace. Ani vločky
sněhu poletující za okny nás neodradily od zdobení kraslic, výroby slepiček, kuřátek a košíčků. V rámci tématu „Pekař
peče housky“, kdy se děti seznamují s nejrůznějšími druhy povolání, se děti přímo ve školce měly možnost seznámit
s přípravou a smažením koblížků, které jinak většinou znají jen z pultů prodejen.
Za nové hračky, které děti na besídce našly pod vánočním stromečkem, bych ráda poděkovala panu Jaroslavu Zvonkovi a panu starostovi, za přípravu koblížků paní Sváčkové, paní Kovářové a provozní pracovnici paní Zvonkové.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA A DVANÁCT MĚSÍČKŮ
M. Šinková

Na začátku prosince se jako každý rok v místním kulturním domě konala Mikulášská besídka a letos byla obohacena
i o vystoupení místních dětí s pohádkou o Dvanácti měsíčkách. Děti, ale i dospělí se více jak měsíc scházeli, aby nacvičili
né zrovna jednu z nejlehčích pohádek, ale pod vedením paní D. Bódisové a paní B. Zámečníkové se jim to dle mého, ale
i ostatních co se přišli podívat, povedlo na výbornou. Celým sálem se šířily krásné písně pana Svěráka, zpívaly se koledy
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a díky výzdobě, která byla vypracovaná k dokonalosti v nás i
přes to, že nebyl vůbec sníh, dýchala Vánoční atmosféra.
Po náročném, ale i přesto krásném vystoupení přišel za
dětmi očekávaný Mikuláš s andělem a čert, ze kterého měli
strach mnohdy i dospělí.
Děti dostávaly balíček plný sladkostí, který si ale musely
u Mikuláše řádně zasloužit a to buď nějakou písničkou, nebo
básničkou.
Na závěru dne byla připravena diskotéka, která se protáhla až do podvečerních hodin. Děti, ale i dospělí byli spokojeni a to je pro ty kdo tuto akci pořádal tím největším poděkováním. Věřím, že i další Mikulášká besídka bude stejně
úspěšná.
Díky moc místnímu zastupitelstvu a starostovi panu J. Vitouchovi za to, že umožňují prostory kulturního domu k
nacvičování, protože bez jejich pomoci by se takové akce nekonaly.

KANALIZACE
Kanalizace v Pravicích probíhá podle projektu. Jsou již
hotové 2/3 obce. Současně jsou hotovy i odbočky k domům.
Také se ﬁnišuje na přečerpávající stanici na výtlaku na čis-

tičku do Břežan. Prosíme občany o trpělivost a shovívavost
k průběhu prací na kanalizaci. Děkuje zastupitelstvo Pravic.

Všem jubilantům z Pravic narozených v měsících květen, červen, červenec a srpen přeje Obecní úřad všechno
nejlepší hodně zdraví, osobních úspěchů a dlouhá léta mezi námi.

6%,+µ +!2,/6
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Ing. Bronislav Prudký, starosta obce
V novém roce se sešlo zastupitelstvo ke svému zasedání v plánovaném termínu dne 5.2 2015 a mimo jiné jsme projednali a schválili:
- Doporučení výběrové komise pro veř. zakázku ÚP obce Velký Karlov
- Jednací řád Zastupitelstva obce Velký Karlov
- Prodej pozemku p.č. 325/4 o výměře 2184 m² p. Romanu Šubrtovi
- Prodej pozemku p.č. 256/2 o výměře 993 m² p. Liboru Kasincovi
- Prodej pozemku p.č. 280/4 o výměře 316 m² pí Lence Hanzlíkové
- Vyhlášení záměru obce o prodeji pozemků p.č. 280/4, 325/4 a stav. parcela A1 na pozemku 256
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- Záměr obce na prodej obecních pozemků p.č.17/1 a 17/3
- Žádosti TJ Velký Karlov o ﬁnanční podporu
- Připojení naší obce do kampaně „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení vlajky 10.3. na budově OÚ
- Příspěvek na zřízení Baby Boxu
- Pronájem pozemků p.č. 309/1; 309/2 a 76/1
- Podání žádosti o dotaci na výstavbu bytů z prostředků MMR
- Vyčlenit vhodnou plochu při zpracování ÚP pro zřízení veřejného pohřebiště
Z důvodu časových bylo třeba schválit do konce měsíce zadání návrhu nového územního plánu tak aby mohla být
podána žádost o dotaci z prostředků JMK. Bylo proto svoláno mimořádné zasedání OZ a to na 26. 2. 2015. Zde jsme
mimo již zmiňovaný „Návrh zadání územního plánu Velký Karlov“ projednali a schválili:
- Smlouvu č.: ZN -014330026748/001 o zřízení věcného břemene (zasíťování stavebních pozemků)
- Záměr obce o prodeji pozemků p.č.: 129/1,129/2,129/3,131/2,135/5,135/6,132/1,132/2
- Zpracování projektu „Revitalizace aleje Velký Karlov- Dyjákovice“ ﬁrmou Květ Blažovice
- Podání žádosti o dotaci v rámci LXIV. výzvy OPŽP prioritní osy 6.3. „Revitalizace aleje Velký Karlov- Dyjákovice“
- Smlouvu o zápůjčce s MAS Hrušovansko
- Smlouvu se zhotovitelem Ing. Luborem Sawickim na zpracování ÚP Velký Karlov
Další řádné zasedání OZ se konalo v plánovaném termínu dne 2. 4. 2015 a mimo jiné jsme projednali a schválili:
- Závěrečný účet obce Velký Karlov za rok 2014 bez výhrad
- Účetní závěrku obce Velký Karlov za rok 2014
- Prodej pozemků p.č. 17/1 a17/2 v k.ú Velký Karlov a kupní smlouvu, za podmínky odprodeje parcely p.č.: 28/2 obci
V.Karlov
- Nákup parcely p.č.: 28/2 v k.ú Velký Karlov a kupní smlouvu
- Prodej pozemků p.č.:129/2,129/3,131/2,135/5 a KS, za podmínky odprodeje parcely p.č.: 131/4 obci V.Karlov
- Prodej pozemků p.č.: 129/1, 132/1,132/2,135/6 2 v k.ú Velký Karlov a kupní smlouvu
- Text zápisu do kroniky obce za rok 2014
- Žádost společnosti GO-NET se záměrem pokládky optického kabelu v obci (nenahrazuje souhlas pro územní řízení)
- Příkazní smlouvu s pí Mgr. Pilařovou
Příští řádné zasedání OZ se koná 4. 6. 2015 jako již tradičně v zasedací místnosti OÚ od 18,00 hod a všechny občany srdečně zvu.

VLAJKA PRO TIBET
Prudká Tereza
Dne 10. března 2015 se rekordních 697 obcí, měst, městských částí nebo
krajů v České republice připojilo k mezinárodní akci Vlajka pro Tibet. Obec
Velký Karlov byla jednou z nich (jako jedna ze 79 obcí Jihomoravského kraje). Tato akce připomíná povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. Při povstání v roce 1959 zemřelo více než 87 000 Tibeťanů, přes milion dalších zemřelo v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech nebo v důsledku
hladomoru.
Akce Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí vyjadřujících
podporu ochraně lidských práv nejen Tibeťanů, ale také všech obyvatel Čínské lidové republiky. V Tibetu jsou desítky let porušována základní lidská práva, včetně potlačování svobody slova a
politického a náboženského vyznání. Tibeťanům je také zakázáno používat své státní symboly (např. za vyvěšení vlajky
jim hrozí až několikaleté tresty vězení).
Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, kdy tibetskou vlajku vyvěsila první čtyři česká
města. Jsem ráda, že od letošního roku také naše obec vyjadřuje solidaritu s touto asijskou zemí, která je často označována jako „střecha světa“.
Více informací o akci Vlajka pro Tibet se můžete dozvědět na internetových stránkách www.tibinfo.cz nebo
www.lungta.cz.
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VÝSLEDEK ANKETY
Ing. Bronislav Prudký, starosta obce
V počátku letošního roku proběhla anketa mezi občany naší obce o tom, zda souhlasí se zřízením veřejného pohřebiště. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kdo si našel chvíli času a vyplnil anketní lístek. Výsledek jsem si dovolil
zpracovat do přiložené tabulky a grafu. Většina z občanů vyjádřila podporu. Vzhledem k současné přípravě nového
územního plánu bude vyčleněna plocha pro pohřebiště a zastupitelstvo rozhodlo o zahájení přípravných prací.

Odevzdané
Neodevzdané
celkem roznesených

Ano
135

% účast
% pro ANO z odevzdaných
% pro NE z odevzdaných
% pro ANO z rozeslaných
% pro NE z rozeslaných

Ne Odevzdané celkem
28
163
216
379
43,01
82,82
17,18
35,62
7,39

MAŠKARNÍ KARNEVAL
Soptíci
Karlovskou hasičskou zbrojnici ovládly pohádkové bytosti. Sdružení Karlovští Soptíci uspořádalo dětský maškarní
karneval, který se konal v sobotu 21. 2. 2015. Vše začalo v 15 hodin, kdy se začaly scházet děti z celého Velkého Karlova
i okolních vesnic. Sešlo se přes 30 nejrůznějších pohádkových bytostí. Celým odpolednem provázela parta Šmoulíků. Ti
si pro děti nachystali spoustu soutěží a úkolů, za které děti dostaly sladké odměny. Po soutěžích bylo připraveno pásmo
písniček a tancování. Soptíci také přichystaly pro děti velký švédský stůl se samými dobrotami.
Děti i rodiče si karneval užili ve veselé náladě a vraceli se domů s krásnými vzpomínkami a plnými bříšky. Už teď se
Soptíci těší na další, společný karneval a Vaše masky.

VÍTÁNÍ JARA
Soptíci
V sobotní odpoledne 21.3.2015 byli všichni pozváni na zahradu MŠ ve Velkém Karlově, aby společně s dětmi přivítali JARO. Krátké vystoupení dětí pod vedením Karlovských Soptíků byl zahájen vtipnou scénkou, po které naše hlasatelka všechny přivítala a doprovázela celým programem. Nejprve se děti rozloučily se zimou a po té spálily Morenu.
S letošní Morenou se pálily i lístečky od diváků, kde si napsali přáníčka, co chtěli, aby odešlo se zimou. S písničkami, s
básničkami a s hádankami pak přivítaly jaro a zabrousily i na čas velikonoční. Závěr patřil opět zdobení velikonočního
věnce vajíčky a pentlemi, kde všichni přiložili ruce k dílu. Příští rok by chtěli Soptíci s dětmi udělat průvod po vesnici
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s Morenou i se všemi co se k nim přidají a vybírat vaše lístky s přáníčky, které pak společně opět v odpoledních hodinách
spálí. Velké poděkování patří dětem, které nám zpříjemnily první jarní sobotní odpoledne.

INZERCE

Měníte staré střešní tašky za nové?
Nabídněte nám je na opravy cest!
Vlek přistavíme, odvoz zdarma.

Bořek Čada, Božice, Kolonie-Dvůr. Mobil: 736 174 352
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Hasiči Borotice.

Hasiči Borotice.

Alej Božice.

Alej Božice.

Děti Karlov.

Pravice Mikuláš.
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