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MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA HRUŠOVANSKO
 JE ČAS SE STÁT TAKÉ SOUČÁSTÍ VAŠEHO REGIONU!
- rozvoj venkova se zapojením místních komunit
Místní akční skupina Hrušovansko je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské
sféry a veřejné správy (obcí), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a na získávání ﬁnanční podpory z EU a z národních fondů pro rozvoj svého regionu.
Obce, které jsou součástí MAS Hrušovansko, mají s různými
formami spolupráce již poměrně velké zkušenosti. MAS vznikla
mimo jiné díky předešlé spolupráci s obcemi v rámci DSO Niva
a mikroregionu Hrušovanska. Existuje tedy poměrně silný předpoklad, že MAS bude při plnění principů komunitně vedeného
místního rozvoje dosahovat dobrých výsledků.
MAS Hrušovansko zahájila svoji činnosti 1. 1. 2014 a v současnosti má 28 partnerů, z toho 13 je z veřejného sektoru a 15
ze soukromého sektoru. MAS Hrušovansko pracuje na základě
metody LEARED, tedy zdola nahoru. Veškeré náměty a projekty by měly vyházet z myšlenek venkovských subjektů a občanů.
Proto je velmi důležitá komunikace mezi MAS a občany. Každý
občan Hrušovanska má právo se podílet na rozvoji svého regionu.
S jakýmkoliv návrhem, který se týká rozvoje a zlepšení životních
podmínek na Hrušovansku se na MAS můžete obrátit. Čím více
subjektů se v regionu zapojí, tím je větší množství nápadů a větší
transparentnost působení MAS.
Proč tedy být členem MAS?
 možnost spoluvytvářet prostor pro komunikaci, výměnu názorů a spolupráci
 možnost spoluvytvářet strategii rozvoje území a zohlednit v ní své požadavky
možnost navázat spolupráci s jinými subjekty- obcemi, podnikateli, spolky v regionu
v případě úspěšné strategie spolurozhodovat osobně o přerozdělování ﬁnančních prostředků
podílet se na kontrole využívání dotačních prostředků v regionu – být součástí veřejné kontroly
Více informací o MAS Hrušovansko se dozvíte na webových stránkách www.mashrusovansko.cz, kde máte veškeré
kontakty na manažerku i předsedu MAS Hrušovansko. I vy se můžete podílet na rozvoji vašeho regionu!
Simona Dvořáčková

SVATÁ TEREZIČKA  SVĚTICE, KTERÁ MÁ CO ŘÍCI I DNES
Zaslal Rudolf Žilík
Na samý začátek října byla dána do církevního kalendáře vzpomínka na Sv. Tezezičku Ježíškovu (Terezie z Lisieux). Je to veliká postava katolického světa, panna, karmelitánského řádu, mučednice pro lásku a mystička, která se
dožila necelých 25 let. Ač zemřela tak mladá, přece má co říci lidem v každém věku. A tak mi dovolte, vážení čtenáři
novin Niva, přiblížit vám její život i život v jejím nitru.
Vl. jménem Thérèse Martin (Terezie Martinová) se narodila se 2. ledna 1873 v Alenconu v Dolní Normandii.
Rodičům Martenových se narodilo celkem 9 dětí, z nichž 4 zemřely v raném věku. Terezka je nejmladší. V jejích 4
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letech umírá její matka Zélie na rakovinu, čímž malá Terezka nevýslovně trpí. Přijímá na její místo sestru Pavlínu,
na kterou se upíná. Záhy se rodina stěhuje do Lisieux, kde žije matčin bratr s rodinou. Je dítětem velmi přecitlivělým
a hodně nervózním.
Vyrůstá v upřímně věřící katolické rodině. Ve francouzském katolickém prostředí je však prožíván jansenismus (pesimistický pohled na Boha, který je velmi
přísný). Katolický svět se tehdy jakoby obrnil sám v sobě a vytváří takové gheto,
vypovídá stručně o tehdejší době prof. T. Halík. Často chodí s otcem Louisem na
ryby. Pro něj je Terezka jeho malou královničkou. Sama se posadí do trávy opodál,
a ač tehdy netušila, co je rozjímání, noří se její duše do skutečné modlitby, jak sama
píše. Země se jí již tehdy zdála jako vyhnanství a snila o nebi: „Chci hledat prostředek, abych šla do nebe. Cestičkou hodně přímou, krátkou, cestičkou docela novou.
Žijeme ve století vynálezů. Nyní není potřeba namáhavě vystupovat po schodech.
U bohatých lidí výhodně nahrazuje schodiště zdviž. Já bych také chtěla nalézt zdviž,
která by mě vynesla až k Ježíši. Poněvadž jsem příliš malá, než abych mohla stoupat
po drsném schodišti dokonalosti. Zdviž, která mě má vynést až do nebe, to je Tvá
náruč Ježíši. Proto nepotřebuji růst, naopak, musím zůstat maličká. Menšit se čím
dál tím víc,“ říká již tehdy malá Terezka, učitelka tzv. malé cesty.
Od roku 1881 navštěvovala školu benediktinek v Lisieux. Když jí bylo 9 let, vstupuje sestra Pavlína do kláštera
karmelitek v Lisieux. Terezie již od dětství cítí povolání k zasvěcenému životu a touží, aby se směla, stejně jako její sestry, stát karmelitkou. Je stále dítětem velmi úzkostlivým. To z části změní její soukromé zjevení Panny Marie v jejím
pokoji: „Zjevila se mi krásná, tak krásná, že jsem nic tak krásného neviděla. Její tvář dýchala dobrotou a nevýslovnou
něhou. Ale co mi proniklo až do hloubi duše, byl její úchvatný úsměv. Tehdy všechny mé strasti zmizely.“
V roce 1886 zažívá první obrácení – „Vánoční milost“, jak sama říká „úplné“, kdy pochopila, že není důležité, jak
se cítí ona, ale jak se cítí druzí. Je uzdravena ze své dětské přecitlivělosti a začíná „běžet jako obr.“ Začíná se s velkou
vírou stále více přibližovat k Ukřižovanému Ježíši a bere si k srdci velmi vážně zdánlivě zoufalý případ jednoho nekajícího se zločince odsouzeného k smrti. „Chtěla jsem zabránit tomu, aby spadl do pekla,“ píše světice s jistotou, že
její modlitba ho přivede do kontaktu s Ježíšovou výkupnou Krví. Byla to její první a základní zkušenost duchovního
mateřství: „Měla jsem tolik důvěry v nekonečné Ježíšovo milosrdenství“, píše. Spolu s Nejsvětější Pannou Marií Terezie miluje, věří a doufá „srdcem matky.“
Zajímavým je i její malý – velký boj o vstup do kláštera. Jelikož je jí teprve 14
let, jsou zásadně proti i superior kláštera i biskup. Zúčastňuje se s otcem pouti do
Říma, kde osobně prosí přímo papeže. Vlasy si vyčesává do drdolu, aby vypadala starší. „Vstoupíš, když bude chtít Bůh,“ říká jí Lev XIII. Za dva měsíce vstupuje na Karmel.
Sotva projde branou kláštera, píše: „Teď jsem tu navždy, navždy! Dobrý Bůh mi dal
milost, že jsem při vstupu na Karmel neměla ani jedinou iluzi. Žádnou iluzi. Žádná
oběť mě nepřekvapila. Ano. Přišla jsem na Karmel, abych zachraňovala duše.“ Nezapírá svou originalitu; zanedlouho sděluje svatebním oznámením: „Všemohoucí Bůh a
Stvořitel nebe i země, jediný vládce světa a Maria Královna nebes, Vám oznamují sňatek jeho Syna Ježíše Krista, Krále králů, se slečnou Terezií Martinovou.“ Hlásá dětsky
spontánně radostnou zbožnost s důvěrou, že Bůh bere člověka, takového jaký je a že
člověk nemusí podávat nějaké obzvláštní výkony. Navenek působí sice vyrovnaně, ale
stále trpí stavy úzkosti. Začíná psát na podnět převorky své Dějiny duše. Na Karmel
přichází i sestra Celina - 4. z rodiny Martinových.
Deset let po „Vánoční milosti“, roku 1896, přichází „Velikonoční milost“, která
otevírá poslední údobí jejího života¨. Dostává se u ní ke slovu utrpení v hlubokém
spojení s Ježíšovým Utrpením. Tělesné utrpení (tuberkulóza) i utrpení duše, spojené
s velmi bolestnou zkoušku víry. „Zdálo se jí, že jí úplně odumřela její víra. Zdálo se jí,
že se jí Kristus, ve kterého tak plamenně věřila, ztrácí kdesi ve tmách. Zdálo se jí, že
nemůže věřit ve věčný život. A ona tuto velice těžkou vnitřní situaci pochopila jako
příležitost k tomu, aby pocítila hlubokou solidaritu s nevěřícími. (…) Sama říká: já prožívám pocity těch největších
ateistů, ale já to beru na sebe dobrovolně. Já chci, aby mě Pán posadil za stůl s nimi, a já s nimi chci jíst tento jejich
trpký chléb nevěry,“ říká také o jejím vnitřním utrpení prof. T. Halík.
V evangeliu Terezie objevuje především Ježíšovo Milosrdenství: „Mně dal své nekonečné milosrdenství a skrze
ně nazírám a uctívám ostatní božské dokonalosti! (...) Tehdy se mi ukazuje, že všechny září láskou, ano zdá se mi,
že i spravedlnost je oděna láskou (a snad ještě víc než která jiná vlastnost)“ „Stačí, abych se podívala do evangelia, a
hned vdechuji vůni Ježíšova života a vím, na kterou stranu běžet. (…) Vrhám se ne na první místo, ale na poslední.
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(…) Ano, cítím to, i kdybych měla na svědomí všechny hříchy, které lze spáchat, šla bych, se srdcem zkroušeným,
a vrhla se Ježíši do náruče. Vím přece, jak miluje marnotratné dítě, které se k němu vrátí.“ Pochopila, jaké je vlastně
její povolání: prožívat utrpení a současně největší lásku v nejmenších věcech každodenního života - povolání být
Láskou v srdci církve: „Má radost to je vůle Páně, Ježíšova vůle a moc. A proto žiji odhodlaně.“
Tereziino křehké zdraví tvrdý život v klášteře dlouho nevydrželo. V posledním roce se jí velmi přitíží. Přijímá pomazání nemocných a naposledy Nejsvětější svátost oltářní. 30. 9. 1897, kdy na tuberkulózu umírá, zapisují sestry její
poslední slova: „Ach, miluji ho. Můj Bože, miluji Tě.“
„Terezia byla především mystička. Neměla žádné vidiny. Ale mystik je člověk, u kterého víra není záležitostí jen
nějakého přesvědčení, ale hluboké vnitřní existenciální zkušenosti. Ona udělala velkou zkušenost v oblasti radosti
a jásotu, ale na druhé straně si prošla velkými vnitřními temnotami,“ dodává prof. T. Halík.
V roce 1923 blahořečená a dva roky později prohlášena za svatou. Později pak byla prohlášena za patronku misií
misionářů, kněží, nemocných, květinářů a pěstitelů růží, sirotků a za 2. světové války také pilotů a veškerého leteckého
personálu, Francie, Austrálie a karmelitek. Ač sama nikdy nestudovala teologii, přesto ji papež Jan Pavel II. V roce
1997 prohlásil učitelkou církve jako 33 v řadě nejvýznamnějších světců a teologů.
Mezi lety 1898-1947 bylo napsáno 865 registrovaných životopisů.
Nejznámnější je autobiograﬁcký spis, který pomlouvá i dnes Dějiny
duše.
Milovala květiny, zvláště růže. I když jsou velmi krásné, mají
trny. Těch se ale nesmíme bát, mohli bychom číst mezi řádky v jejím
životě. Trny ke kráse patří. „Vždycky jsem plnila vůli Boží. Doufám
proto, že po smrti bude Bůh také plnit má přání. Chci trávit své nebe
tím, že budu na zemi neustále pomáhat jiným. Po své smrti sešlu na
zemi déšť růží.“ Růžové lístky – milosti boží - která slíbila sesílat všem,
kteří o to budou stát, plní i dnes. Přesvědčme se o tom sami na vlastní
kůži: utíkejme se i my dnes pod její mocnou přímluvu a nechme se
inspirovat jejími myšlenkami. Nechme se obsypávat nebeskými růžovými okvětními lístky, které nám pomohou nejen najít naše osobní
povolání lásky, ale také zdviž do nebe – Ježíšovu náruč, po které všichni vědomě či nevědomě tolik toužíme, a jako je nalezla ona i další, celé
obrovské zástupy zástupů svatých.
Zdroj: http://catholica.cz/?id=4078, https://cs.wikipedia.org/wiki/Terezie_z_Lisieux, www.google.cz.
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SLOVO STAROSTY
Karel Hala, starosta obce Božice
Vážení občané
Do rukou se Vám dostává nové číslo našeho časopisu a vzhledem k tomu, že byl nedávno vydán zpravodaj, kde
jste byli seznámeni s průběhem prací a investic v Božicích, napíši jen několik vět k dění v naší obci. Myslím si, že
v současnosti nás nejvíce trápí stav některých našich místních komunikací. Práce na silnici Pod masnou již započaly
a v příštím roce bychom rádi opravili většinu bočních uliček. Vzhledem k tomu, že v roce 2016 zaplatíme poslední
částku za II. etapu kanalizace a měli bychom doplatit i úvěry z minulých let, nemělo by ﬁnancování těchto akcí být
velkým problémem. Mrzí mě však, když jsme nuceni vydávat obecní prostředky na věci, které jsou naprosto zbytečné
a dala by se za ně pořídit věc, která bude sloužit všem občanům. Jako příklad uvedu poplatky za projednávání přestupků, které platíme městu Hrušovany nad Jevišovkou. Počet těchto přestupků se letos opět navýšil a my jsme museli
přidat ﬁnance na tuto problematiku. Většinu těchto prohřešků páchají stále jedni a titíž občané a zákony neumožňují
jejich postihování, neboť pokuty prostě neplatí. Přestupky jsou to většinou banální a hlavním viníkem je zde alkohol.
Dalším příkladem zbytečně vydaných peněz je placení za odpad. Obec udělala spoustu opatření ke snížení množství
směsného odpadu (kontejnery na tříděný odpad, kompostéry, sběrný dvůr) a výsledkem je, že se nám zvýšil počet
vyvážených popelnic. Pro upřesnění podotýkám, že svozová ﬁrma popelnice počítá a podle počtu obec platí peníze.
Jeden vývoz malé popelnice nás stojí 52 Kč a u velké je to 68 Kč. V případě, že bychom docílili stavu, kdy bude v každé
domácnosti jen jedna popelnice, by obec nemusela téměř nic doplácet. Pro mě jsou nepochopitelné případy kdy u
rodinného domu, kde platí odpad čtyři lidé, stojí v pátek tři popelnice. Máme i extrém, kdy u domu bylo pět velkých
popelnic. Obec na odpady doplácí ročně nemalou částku, za kterou bychom mohli postavit například nové dětské
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hřiště. Od příštího roku bychom rádi počet svážených popelnic snížili a probíhají opatření k tomuto kroku. Upozorňuji touto cestou i ﬁrmy a podnikatele, kteří podnikají v naší obci, že jejich povinností je dokladovat jak nakládají
s odpady. Je pravdou, že většina jich má smlouvu se svozovou ﬁrmou, ale někteří to neřeší a dávají odpad z podnikání
do popelnic z domácností. Abych jen nekritizoval, musím pochválit a poděkovat občanům, kteří pochopili nutnost
třídění. Znám rodinu, která díky odpovědnému třídění odpadu vyváží popelnici ke svozu jednou za měsíc.
Karel Hala, starosta Obce Božice

ROZŠÍŘENÍ BOŽICKÉ OBECNÍ UBYTOVNY
Jiří Čada, místostarosta
Již před několika lety byly prostory bývalé knihovny
v Božicích (dříve budova MNV) naproti Domovu důchodců
přebudovány na ubytovnu. V těchto prostorách vznikly dva
třílůžkové pokoje, společná kuchyňka a sociální zařízení.
Ke stávajícím ubytovacím kapacitám přibyl nově zrekonstruovaný apartmán ve stejné budově. Tento apartmán je
třílůžkový, s vlastní kuchyňkou, WC a sprchou.
Na rekonstrukci se podíleli zejména zaměstnanci obce
Božice, kteří odvedli drtivou většinu práce (kromě elektroinstalace, topení a vodoinstalace). Bylo třeba odstranit většinu omítek, vytrhat dřevěnou podlahu, veškeré instalace
vyměnit za nové, snížit stropy, obložit koupelnu atd… Nicméně dílo se podařilo a ze dvou „vybydlených“ místností
vznikl útulný apartmán, který již začal sloužit turistům.

Ještě sice zbývá doladit pár drobností, ale to samotnému provozu nebrání. Úpravami prochází také dvorek se
zastřešeným venkovním posezením, který je součástí ubytovny, a který ubytovaní hosté budou moci také využívat.
Obecní ubytovna Božice – rezervace ubytování na tel. č. 515 257 053, 515 257 125
Třílůžkový pokoj č. 1, č. 2
Apartmán č. 3
1 – 2 noci
290,- Kč za osobu
1 osoba 400,- Kč za noc
3 a více nocí
230,- Kč za osobu
2 osoby 650,- Kč za noc
3 osoby 800,- Kč za noc

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 NA ZŠ BOŽICE
Školní rok 2015/2016 byl zahájen 1. 9. 2015 přesně 52 let od otevření nové školní budovy ZŠ Božice 393 v roce 1963.
Na tradičním veřejném slavnostním shromáždění v sále KD Božice se všichni zúčastnění seznámili s důležitými
informacemi o právě ukončeném školním roce 2014/2015, událostech a změnách, které nastaly během hlavních
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prázdnin a hlavně o plánech do nového školního roku.
Ve školním roce 2014/2015 byl stav k 30. 9. 2014 do zahajovacího výkazu 225 žáků( o 13 více než v roce předcházejícím). Během školního roku odešlo 8 žáků a přišlo 9.
Školní rok 2014/2015 končilo na ZŠ Božice k 30.6.2015 celkem 226 žáků.
Z tohoto počtu k 30.6. 2015 celkem 125 žáků prospělo s vyznamenáním, 89 prospělo a 12 žáků neprospělo, protože
7 z nich nebylo podle § 52, odst.3 Školského zákona hodnoceno pro nesplnění požadovaných výstupů a 9 neprospělo
v jednom předmětu. Tito žáci měli podle § 53, odst.1 Školského zákona možnost vykonat opravnou zkoušku v pondělí 31. 8. 2 015. K opravné zkoušce se dva žáci nedostavili, pět žáků u opravné zkoušky neprospělo a pouze dva žáci
prospěli.
Personální obsazení pro školní rok 2015/2016 ZŠ Božice k 1. 9. 2015– pedagogičtí pracovníci:
Zuzana Ralenovská, Lada Glacová, Dagmar Szabóová, Alena Vorlická, Miriam Kočí, Nikola Matoušková, Růžena
Baráková, Hana Klinerová, Veronika Mikysková, Petra Polínková, Hana Koledová, Tamara Juřicová, Naděžda Vidová,
David Zejda, Jan Peterka. Jaroslava Fojtíková - vychovatelka, Lucie Daniv – vychovatelka.
Počty žáků ve třídách pro školní rok 2015/2016 , třídnictví
Třída
Třídní učitel
Počet žáků
1.
Zuzana Ralenovská
19 ( 8+11)
2.A
Dagmar Szabóová
23 ( 8 + 15)
2.B
Lada Glacová
23 ( 10 + 13)
3.
Alena Vorlická
23 ( 10 + 13)
4.
Miriam Kočí
16 ( 7 + 9)
5.
Nikola Matoušková
24 ( 12 +12)
I. stupeň 6 tříd
6.
7.
8.
9.

128 žáků
Hana Koledová
Tamara Juřicová
Veronika Mikysková
Petra Polínková

Průměr na třídu = 21,33
26 (12 + 14)
25 (11 + 14)
24 ( 7 + 17)
22 ( 11 + 11)

II. stupeň 4 třídy
Škola celkem 10 tříd

97 žáků
225 žáků

Průměr na třídu = 24,25
Průměr na třídu = 22,50

Podle školního učebního plánu se žáci na ZŠ Božice učí prvnímu cizímu jazyku od III. třídy a druhému od VII.
třídy i v tomto školním roce.
ZŠ Božice projektem „Chceme si rozumět“ získala v rámci výzvy MŠMT č.56 OPVK ﬁnanční prostředky ve výši
téměř 1 mil korun na zakoupení knih, absolvování jazykových kurzů pro pedagogické pracovníky školy v Anglii a
Rakousku, které už proběhly během prázdnin a výjezd žáků školy koncem měsíce října do Londýna. V současné době
probíhá výběr 39 žáků školy ve věkovém rozpětí 6. až 9. třída, kteří v týdnu od 25.10.2015 do 31.10.2015 navštíví
Londýn, kde budou ubytováni v soukromí.
V průběhu měsíců července a srpna se ve školní budově uskutečnila generální rekonstrukce hygienických zařízení, která skončila těsně před začátkem školního roku a jejíž realizaci zajišťovala ﬁrma Bejlek, Hrušovany nad Jevišovkou. S výsledkem této rekonstrukce se mohli seznámit žáci školy už při zahájení školního roku a rodičovská veřejnost
při třídních schůzkách 15.9.2015.
Nový školní rok už se rozběhl a začal nabírat na tempu. Nezbývá než si přát, aby byl co nejúspěšnější.
Jan Peterka, ředitel školy

TURNAJ VE VOLEJBALE
Božena Hanzalová
Ani sobotní chladnější počasí neodradilo božické volejbalisty od toho, aby opět po roce začali s přípravou a přichystali vše potřebné na očekávaný turnaj, který se uskutečnil dne 20.6.2015 na místní „umělce“ za školou. A tak již
tuto zmíněnou sobotu všichni božičtí volejbalisté šup šup z postýlek a hurá ráno směr umělka, chystat vše potřebné,
aby bylo hotovo, než dojedou pozvaní hráči, ať se může začít, tak jak má.
Sleduji sem tam, pěkně po očku, hemžení volejbalistů u hřiště. Po chvíli zde vyrostl velký plátěný stan, pod ním
se vyrovnaly stoly a lavice pro hráče a pro případ nepříznivého počasí. Dovezl se i výčep. Nad nimi vyrostl červený
přístřešek, ať je pěkně vše pod střechou. Nesměla chybět ani udírna. Ta zaujala své čestné místo, jako každý rok. Na
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hřišti byly přichystány dvě sítě, aby byly dvě hrací pole.
Vše klapalo a začali se pomalu sjíždět pozvaní hráči. A tak
jasně zřetelný telefonát mi dal pokyn: „Už pojďte, máme
tu žíznivé lidičky.“ Poté jsme hned zaujmuli svá místa. O
pitný režim jsme se staraly my holky: já s kamarádkou Veronikou Kocovou a kluci: Petr Solař st. A Marek Kročil st.
Se starali o to, aby spokojeně naplnili bříška všech zúčastněných chutným jídlem.
Nástup hráčů byl v 10:00 hodin. Na hřiště nastoupilo
celkem 6 týmů. A to týmy volejbalistů z: Božice, Dyjákovic, Hrušovan nad Jevišovkou, Těšetic, Velatic a Znojma.
Tato družstva byla smíšená: ženy a muži dohromady. Hra
byla zajímavá. Menší deštík na začátku hry nikomu nevadil. Byly to kapky štěstí a bylo na každém hráči, kolik
toho padajícího štěstí si pobere a jak se jim bude dařit.
Byla to menší přeháňka. Hráči přesto hráli dál. Chvílemi
to bylo napínavé. „Á našim se zatím daří, uvidíme, jak to
bude dál.“ Všichni se snaží o to, aby ten barevný míč dostali pěkně přes síť na pole protihráčům tak šikovně, aby
jej nemohli vybrat. A „bum“ smeč. Jásání a radost na ústech byla opravdu mnohokrát vidět. Při hře se ukázalo i
pár prvků z fotbalu, ale toto vše do pravidel patřilo. Hlavní prostě bylo získat body. „Jóóó“ další vítězné volání se
ozývalo hřištěm. Všichni se snažili. Lahodná vůně cigára
a klobásek z udírny se linula pěkně vzduchem až k našim
nosánkům a to bylo znamení, něco zakousnout. A ani my
holky jsme nebyly pozadu. Čepované pivo a limonáda plnily kelímky. Vařila se káva samotná nebo s mlékem, čaj,
čaj s rumem nebo grog na zahřátí.
Blížila se 16:00 hodina a vyhlášení výsledků. Na prvním místě se umístily Hrušovany nad Jevišovkou, druzí
byl tým ze Znojma, třetí Dyjákovice, čtvrtí Velatice, pátí
„naši“ Božice a šesté místo patřilo Těšeticím. První tři
místa obdržela poháry a jinak cenou útěchy byla láhev
vína. Nikdo z účastněných se nezranil a každý si odnášel
své dojmy a pocity ze sobotního turnaje. Při loučení hráčů jsem zaslechla spokojený hlas směřovaný k božickým
volejbalistům: „Tak moc díky, bylo to fajn a za rok zase
AHÓJ.“ Myslím, že tato slova božičtí volejbalisté slyšeli
rádi, protože to bylo velké ocenění pro ně. My s našimi
volejbalisty jsme ještě poseděli pod červeným přístřeškem
a bavili se po svém. Zazněla i otázka a nápad: „Co takhle
příští rok dávat pohár třeba od posledních míst, ať taky
něco máme?“ To všechny rozesmálo.
Sobotní den byl sice propršený, odpoledne se na
nás usmívalo i chvílemi sluníčko, ale nikomu to nekazilo
náladu a tato parta volejbalistů dokáže mít super náladu a
tak to má být. Důležité je udělat si čas pro sebe i pro druhé
i za předpokladu, že budou kladné či záporné ohlasy.
Velkou zásluhu mají volejbalisté z Božic, kteří pozvali své kolegy volejbalisty a vše pro ně přichystali. Poděkování patří i Obci Božice, která poskytla hráčům umělku
zdarma. Můj dík patří volejbalistům z Božic za pěknou
sobotu a dík za to, že jsme mohli být s nimi na jejich akci.
A co Vám popřát? Tak příští rok, hodně štěstí !!!
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STAŇ SE BOŽICKÝM PANTEREM

FOTBAL: BOŽICE V OKRESNÍM PŘEBORU
Ladislav Nevrkla
Po dvou sezonách v trojce se fotbalisté TJ Sokol Božice vrátili do okresního přeboru. Potěšitelné je, že se podařilo
stabilizovat sestavu, kterou vhodně doplnili jak zkušení hráči na hostování, tak mladíci z dorostu. Mezi novými tvářemi v našem mužstvu vynikají zkušený Jiří Pavelčík a dorostenec Karel Vávra. V našem mužstvu zůstal i hrající trenér
Bronislav Juřica a útočník Pavel Ležák. Většina zbývajících hráčů základního kádru jsou členové naší tělovýchovné
jednoty, což je dobrým výchozím vkladem pro naše další účinkování v nejvyšší okresní soutěži.
Základní kádr mužstva tvoří: Michal Hrubý (brankář), Jan Kudlička, Jaromír Jandásek, Bronislav Juřica, Roman
Šob, Zdeněk Chrenovský, Michal Topolčan, Karel Vávra, Jiří Pavelčík, Pavel Ležák, Evžen Egner, Jakub Rambousek,
Martin Zedníček, Petr Procházka, Bronislav Horáček, Vojtěch Maruštík a Patrik Ležák. Na soupisce se též objevili
Roman Šebela, Jakub Šafránek, Jan Kreuzwieser a Jan Szabó (nyní na hostování v Čejkovicích).

Odehrané zápasy k 15. 9. 2015:
Božice - Hostim 3:2 (2:1). Zápas na hřišti domácího nováčka s loňskou štikou přeboru přinesl docela zajímavý a
bojovný fotbal. Domácí šli do vedení ve 12. minutě, když Michal Topolčan umístil odražený míč do hostimské branky.
Hosté vyrovnali ve 37. minutě. Do šaten jsme šli s vedením 2:1, když penaltu za faul ve vápně proměnil Jakub Rambousek ve 42. minutě. Hostům se podařilo v 63. minutě vyrovnat, ale ve šťastném závěru se v 81. minutě ujala přesná
střela k tyči Romana Šoba. Božice tak v důležitém vstupním utkání zaslouženě zvítězily 3:2.
Únanov - Božice 5:1 (2:1). Vyrovnaná půle přinesla těsné vedení domácích, ve druhé půlce nás přehrávali a zaslou-
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ženě zvítězili. Čestný úspěch Božic si připsal Evžen Egner.
Božice - Miroslav B 3:2 (1:1). Domácí dlouho nemohli najít správný recept na zhuštěnou obranu hostů a v 9. minutě dokonce inkasovali. Hlavičkou vyrovnával ve 27. minutě Jaromír Jandásek po přesném centru Jiřího Pavelčíka. I
druhou půlku začali lépe hosté a v 50. minutě opět vedli. Božičtí však zabrali, zpřesnili hru a dvěma ukázkovými góly
Pavla Ležáka v 78. a 81. minutě vybojovali zasloužené vítězství.
Jaroslavice - Božice 1:2 (0:1). Domácí své diváky zklamali. Božice byly fotbalovější, lépe kombinovaly a po celý zápas
byly aktivnější. O naše vítězství se zasloužili Evžen Egner (bohužel jeho zranění jej po zbytek sezony vyřadí ze hry)
a Pavel Ležák – „Lopík“.
Božice - Hevlín 0:3 (0:0). Více než 200 diváků sledovalo zajímavé utkání. Domácí hráli od 30. minuty bez vyloučeného Jaromíra Jandáska, přesto dokázali početní převaze vedoucího celku přeboru odolávat až do 50. minuty. Další dvě
branky přidali hosté v 61. a 67. minutě. Z vítězství však tentokrát nemohou mít upřímnou radost.
Po 5. kolech se Božice pohybují v horní polovině tabulky:
1. Hevlín 5 5 0 0 30:0 15, 2. Práče 5 4 0 1 14:9 12, 3. IE Znojmo B 5 3 0 2 20:13 9, 4. Hostim 5 3 0 2 14:9 9, 5. Rakšice 5
3 0 2 14:10 9, 6. Mor. Krumlov B 5 3 0 2 8:9 9, 7. Božice 5 3 0 2 9:13 9, 8. Mikulovice 5 2 2 1 8:5 8.

%2527,&(
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zdeněk Bobok, starosta obce
Zastupitelstvo obce se sešlo dne 7. 5. 2015 projednalo a schválilo tyto body:
- Závěrečný účet 2014
- Žádosti p. Decheta
- O posunutí dopravní značky ,,Zákaz zastavení“ na úroveň rozhraní rodinných domků 74 a 75
- O výškovou úpravu silničních obrubníků na rozhraní rodinných domků 74 a 75
- O směrovou úpravu křižovatky místní komunikace a silnici II/414
- Žádost p. Opletala Pavla o odkoupení p. č. 142/7 k. ú. Borotice n/Jev. o výměře 336 m2
- Soukromý audit
- Dětský den
- Závěrečný účet 2013
- Smlouva č: 9415000697/187395 o nájmu plynového zařízení
Zasedání 18. 5. 2015
- Projednání a schválení nového územního plánu
- Žádost o odkoupení předzahrádky - část p. č.133 k. ú. Borotice p. Anně Filipové
- Projednání smlouvy č.: 031096031097/15/OKH o poskytnuté dotaci
Zasedání 17. 6. 2015
- Účetní závěrku z roku 2013 s výhradami
- Účetní závěrku roku 2014 s výhradou, nebude provede na rekonstrukce roku 2014 paní Bc. Vídeňskou a posléze
předložena zastupitelstvu obce
- Návrh závěrečného účtu 2014 s výhradou
- Žádost p. Michaloviče o ukončení nájemného z p. č. 1592
- Inventarizaci z roku 2013 s výhradami
- Rozpočtové opatření č.3
- Smlouvu SÚS JMK – propustek p. Baláž
- Návrh smlouvy o dotaci s JMK V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA č. 1765/15/Z18 ze dne 30. 4. 2015
Vzalo na vědomí:
Žádost p. Halouzky o odstranění zemědělské stavby Budova Borotice n./Jev. p. č. 4/1 s dodatkem, že budou dodrženy
všechny bezpečnostní prvky a Obecní úřad min. 14 dní předem informován o zahájení bouracích prací
Zasedání 31. 7. 2015
- Rezignace člena obecního zastupitelstva p. Krátkého
- Přijetí nového člena zastupitelstva, kterým se stala p. Jana Pikartová
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- Žádost o zřízení zpomalovacího retardéru p. Krátkého na p.č. 786/1 za podmínek, že výstavba bude hrazena zadavatelem žádosti a projednána s policí ČR
- Smlouva ,,Paměť krajiny s.r.o.“
- Smlouva o zřízení věcného břemena přípojka KNN - p. Lukáš Vítek
- Rozpočtové opatření č. 4
- Plán ﬁnancování a realizace obnovy vodohospodářského majetku pro obec Borotice 2015 - 2024

TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC
V sobotu 2. května se sešlo několik čarodějů a čarodějnic u Obecního úřadu, odtud jsme udělali krátký průlet po
vesnici a namířili jsme si to na místní fotbalové hřiště, kde nás už z dálky vítala kolegyně čarodějnice, která poletovala
nad hřištěm i nad samotnou hranicí.
Po uvítání následovalo opékání špekáčků, které dětem věnovaly Borotické hospodyňky. Na tanečním parketu se
pak každý mohl vyřádit do sytosti a kouzelné lektvary nám namíchali naši hasiči ve své kouzelné sluji :-) Na závěr
musíme poděkovat všem, kteří pomohli se dřevem a se samotným stavěním hranice. Doufáme, že si to všichni užili a
příští rok se opět sejdeme a zařádíme si.

DĚTSKÝ DEN - ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI
Tato akce byla záměrně posunuta na konec měsíce června kvůli počasí, které nás na začátku měsíce pěkně strašilo.
Na tuto akci se vždy těší jak děti, tak dospělí.
Hned v úvodu si děti zatančily se ,,Šárkou“, která pro ně měla nachystaných spoustu dalších her a soutěží, leč dětská dušička je nevyspitatelná a tak se nám brzy dětičky rozběhly po celém hřišti.
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I tak 3árko moc děkujeme :-) Děti opravdu nevěděly kam dřív skočit - jestli si jít namalovat obličej, běžet na obří
skluzavku, prozkoumat hasičské vozidlo, zatočit se na kolotoči, nebo si zařádit v pěně.
Bylo toho opravdu moc. Ve stáncích si mohli všichni koupit nafukovací balonky, suvenýry, spoustu sladkostí a
místní děti měly občerstvení zdarma ve vyhrazeném stanu.
Doufáme, že dětem se toto odpoledne líbilo, protože bylo určeno jen a jen pro ně :-)
Dospělí pokračovali večer taneční zábavou, kde nám hrálo duo Žehlicí prkno. Věříme, že se zde opět za rok sejdeme a užijeme si to, tak jako v letošním roce.
Závěrem bychom chtěli velice poděkovat všem sponzorům a každému kdo se na této akci podílel.
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7 v 1 BOROTICE
V sobotu 5. září se v naší obci na místním hřišti konala soutěž 7v1. Soutěže se zúčastnily tyto obce: Borotice,
Božice, Čejkovice, Mackovice, Břežany, Pravice a Velký Karlov. I porota byla sestavena ze starostů těchto obcí. Po
přivítání všech starostou obce p. Zdeňkem Bobokem mohlo soutěžení začít. Do soutěží: Běh na lyžích, Mumie, Živý
trakař, Hod na krabici, Praskání balónků, Souboje na lávce a Pojídání buchet se každé družstvo pustilo s vervou a
svým stylem, takže si přišli na své i diváci, kteří se zde sešli v hojném počtu. Po velmi vyrovnaném souboji všech
družstev se nakonec obce umístily takto: 1. Čejkovice, 2. Božice, 3. Borotice. 4. Mackovice, 5. Pravice, 6. Břežany, 7.
Velký Karlov. I ti, kteří nestáli na stupních vítězů, obdrželi diplom a malý dárek, jako upomínku na toto odpoledne.
Po náročném odpoledni se všichni soutěžící i diváci mohli přijít pobavit a hlavně si zatancovat na večerní zábavě,
kde nám od 20.00 hodin hrála skupina: ,,KRISTOVY LÉTA“,. Děkujeme všem soutěžícím za krásné výkony, porotě
za nelehké rozhodování, všem, kteří přišli fandit a pobavit se, skupině ,,KRISTOVY LÉTA“ za super zábavu a samozřejmě nejvíce obci Borotice, Borotickým hospodyňkám, Sboru dobrovolných hasičů a všem, za přípravu této akce a
doufáme, že se za rok sejdeme v tak hojném počtu v některé ze soutěžících obcí.
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ZAMYŠLENÍ - A NEB SÁHNĚTE SI DO SVĚDOMÍ
V tomto příspěvku bych chtěla vyzvat všechny ty, co na různých akcích poposedávají na lavičkách, postávají u
výčepů a neúnavně kritizují průběh akce, organizátory atd.
Zamyslete se nad sebou a dejte si ruku na srdce a řekněte, co pro tyto akce děláte vy?
My těmto akcím, které mimochodem neděláme pro sebe, věnujeme nemálo času, který bychom mohli klidně strávit úplně jinak, s rodinou a dětmi.
Žádná akce nejde naplánovat, sestavit a uspořádat za pár hodin, to ví každý, kdo se o to trošku zajímá. Většinou je
to plán na několik týdnů dopředu, protože je kolem všeho spousta běhání, plánování a zařizování....... A to všechno
děláme zcela zdarma.
Uvědomte si, než začnete do něčeho vyvrtávat a chytračit, že i tu lavičku, na které sedíte, musel někdo složit, umýt
a následně uklidit, kelímky i pivo, které pijete, musel někdo objednat a dovézt. Jsou to maličkosti, ale ono se to naskládá. Žádná akce není dokonalá, tam něco chybí, tam něco nejde, ale jsme jen lidi - amatéři, ale snažíme se.
Ráda bych vyzvala ty, co sedí na lavičkách a pomlouvají, ,,zvedněte ty zadky“ a pojďte nám to ukázat, nebo se zapojte, každá dobrá rada a pomocná ruka se hodí.
Nenapsala jsem to, abych někoho urážela, ale chci, aby se někteří nad sebou hluboce zamysleli, a řekli si, kolik toho
oni udělali pro děti, nebo dospělé v naší vesnici. Kafrat je tak jednoduché, že?
Já jsem osobně hrdá na tu hrstku lidí, která se snaží udělat za každou cenu něco pro ostatní - ať jsou to Hasiči,
Hospodyňky, Obecní úřad nebo Mozaika.
DĚLAJÍ TO PRO VÁS - A RÁDI !

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významné životní jubileum oslavili tito občané
Květen
Červenec
Křížová Jiřina
65
Baláž Emil
Hanáková Marie
64
Binder Josef
Kejíková Jana
Červen
Široký Ladislav
Onderka Jaroslav
77
Frlausová Anna
Klímová Ludmila
82
Široká Vilemína
Kejík František
72
Hanzlíčková Marie
75
Srpen
Krátká Věra
90
Chalupa Josef
Burgetová Marta
65
Wünsche Miroslav
Benkovičová Jarmila 77
Wünnscheová Marie

87
69
67
67
68
66

67
68
63

Do obce vnesli radost:
Narození
Tobiášek Borovský
Natálka Řehůřková
Adámek Bartolčic
Vojtíšek Povolný

„DOBRÝ ČLOVĚK NIKDY NEUMÍRÁ,
V SRDCÍCH TĚCH,
KTEŘÍ HO MĚLI RÁDI „

V měsíci srpnu navždy odešla naše kolegyně,
paní Marie Balážová, která byla vzácným a obětavým člověkem.
ČEST JEJÍ PAMÁTCE
starosta obce a členové obecního zastupitelstva

13

Břežany

%ġ(æ$1<
49. ROČNÍK TRADIČNÍCH KROJOVANÝCH HODŮ V BŘEŽANECH
Tradiční krojované hody v Břežanech letos pořádalo Občanské sdružení rodičů Břežany ve spolupráci s Obcí
Břežany. Celkem se sešlo 10 párů dospělé krojované chasy a 5 párů dětí.
Tak jako každý rok začínal hodový víkend vyzvednutím stárka a stárkové, předáním práva u obecního úřadu,
obchůzkou krojované chasy po vesnici, odpoledním programem a zábavou v parku. V neděli mše svatá v kostele
sv. Bartoloměje, tentokrát se svěcením kříže, odpolední a večerní zábava v parku pod platany a předání práva zpět
starostce obce. A protože pořadateli bylo Občanské sdružení rodičů, chtěli jsme, aby byly hody pestré nejen pro
dospělé a fanoušky fotbalu, ale především pro naše děti. V sobotu děti měly zpestření na hřišti nejen pouťovými atrakcemi, ale především v podobě zábavy ve stanu z Kinderweltu , kde si mohly nechat namalovat obličej, poskákat na
skákacím hradu, a nebo odnést nafukovací balonek.
V neděli odpoledne během hraní skupiny Šuribend,
mohly děti zhlédnout pohádkové vystoupení herců Komediantů na káře – s názvem Cirkus. Nutno ještě
dodat, že manželé Šuráňovi hráli zdarma a dobrovolné vstupné, které jsme díky nim vybrali, bylo věnováno malé Markétce Pavlíkové na její další léčbu. Děkujeme jim. A protože po dlouhé době vyšlo počasí,
byla účast na letošních hodech opravdu hojná. Takže
jsme se měli všichni co ohánět, aby byli lidé spokojení. Měla bych nyní poděkovat naprosto všem, kteří se
do akce zapojili, a že nás bylo mnoho. Také všem těm,
kdo nám ji zaštítili a mnohdy i zasponzorovali. (pan
Jan Folvarský , Zdeněk Bobek, paní Věra Strádalová a
další). Ale nerada bych na někoho zapomněla, především na drahé polovičky členek sdružení, proto hromadně všem říkám : ,,Děkuji!“ Poděkování patří také krojované
chase, která dala hned na začátku organizátorům slib a ten dodržela. Děcka moc děkujeme!!!! A co budeme dělat přes
zimu? Začneme s výrobou břežanských krojů. Už nyní se některé členky vrhly na shánění těch správných kvalitních
látek a hledají nápady na to, jak by měl břežanský kroj vypadat. No tak uvidíme …. Nechejte se překvapit!!!!
(Jana Surovcová)
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DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZNOJMĚ ANEB JEDEN SVĚT PRO VŠECHNY
Letos jsem se poprvé zúčastnila akce- Den sociálních služeb aneb Jeden svět pro všechny. Akce probíhala na Horním náměstí ve Znojmě, a i když to ráno vypadalo hodně deštivě, počasí se nakonec umoudřilo a tak si všichni mohli
tento den užít jak se sluší a patří.
Měla jsem tu čest sledovat vystoupení naší Zámecké kapely a řeknu vám, že když Julie spustila, ježily se nám
všem chlupy na rukou a naskakovala nám husí kůže. Už od rána jsem se na jejich vystoupení moc těšila, protože
jsem věděla, že to bude zase něco. A treﬁla jsem to. Naši zpěváci svým vystoupením opět chytili za srdce nejednoho
posluchače. Výběr písniček byl velmi dobře promyšlený a navíc je měli opravdu pěkně secvičené. Díky naší Zámecké
kapele jsem si, i přes všechny uzavírky silnic ve Znojmě, odvážela nádherný zážitek a musím říct, že jsem na ně na
všechny byla moc pyšná. Závěrem bych všem zpěvákům chtěla popřát ať jim to dál tak nádherně zpívá a už teď se
těším na vystoupení Zámecké kapely při rozsvěcování vánočního stromu v obci.
(Jana Surovcová)

STAVĚNÍ A SVĚCENÍ KŘÍŽE U KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE V BŘEŽANECH

,, 7 V 1“ TENTOKRÁT V BOROTICÍCH
DSO Niva obnovila po několika letech meziobecní soutěž ,,7 v 1“. Jako první se její organizace ujal pan starosta
Borotic- pan Zdeněk Bobok. Vzhledem k tomu, že Břežany se nikdy této soutěže nezúčastnily, bylo pro mne velkým
potěšením, když se přihlásili první (ale i poslední) soutěžící. Pomalu jsem se smiřovala s tím, že se zase nezúčastníme.
Nakonec jsem v sobotu vyrazila obec Břežany reprezentovat s našimi zaměstnanci Maruškou, Helčou, Pepem a jeho
přítelkyní Dášou. Všichni mají můj obdiv, protože šli do soutěže s chutí i když vůbec nevěděli, v jakých disciplínách
se bude soutěžit. Po příjezdu nám byl přidělen stoleček s názvem obce a hurá do soutěží. Soutěžilo se v disciplínách
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– Běh na lyžích, Mumie, Živý trakař, Krabice, Balónky,
Souboj na lávce a Buchty. Soutěžní klání trvalo téměř
do 6ti hodin a všichni jsme si to pořádně užili. Celkové
umístění Břežan bylo nakonec na 6 místě ( ze sedmi). Ale
pro nás byl úspěch už jen to, že jsme se sešli. Děkuji všem
břežanským, kteří naše družstvo přijeli podpořit a především děkuji našim soutěžícím.
,,Jste frajeři“!

KONCERT V BŘEŽANSKÉ ŠKOLE
Když otevřeme internet, televizi nebo podobné médium, hrne se na nás spousta hudby. Noví zpěváci obsazují se
svými hity první příčky žebříčků hitparád, všude je slyšet množství všelijakých hudebních stylů, nové hudební skupiny vyskakují na hudební nebe jako houby po dešti. Děti mají hudbu rády, aspoň tu populární. Seznámit je také
s hudbou klasickou si dala za cíl dvojice mladých umělců z Prahy – houslista Alex Aslamov a klavíristka a varhanice
Katka Málková, kteří do naší školy přijeli v pátek 19.6.2015 v dopoledních hodinách a odehráli více než dvě hodiny
hudebních ukázek.
V programu pro první stupeň si připravili průřez klasickou hudbou napříč staletími, vybrali melodie a skladby
známé, které se dobře poslouchají a posluchačům se líbí.
Děti seděly, ani nedutaly a poslouchaly. Že se jim vystoupení moc líbilo, dokládá fakt, že si téměř všichni řekli o
autogram – někteří na papír, na ruku, na tričko i jinam.
Pro druhý stupeň ZŠ si umělci připravili průřez moderní populární hudbou. Alex Aslamov nezapřel, že je
hudba jeho koníčkem, ba dokonce vášní. S nadšením a
mnoha ukázkami povídal o hudbě 20. a 21. století, o jejích kořenech, interpretech, vlivech na jiné hudební styly. Koncert byl zakončen prohlídkou vybavení, které si
mohli žáci - i někteří učitelé neodolali - vyzkoušet. Pan
Aslamov jim vysvětloval, jak co funguje, jak se hudba
tvoří. Pořady byly velmi zajímavé, poučné a zábavné. Děkujeme umělcům za příjemný zážitek.
Mgr. Jitka Čermáková

MOJE VELIČENSTVO KNIHA
Když k nám před pár měsíci přišla po internetu nabídka účasti v soutěži, netušili jsme, jaké dobrodružství nás
čeká. Všechna děvčata z výtvarného kroužku při ZŠ Břežany se s nadšením zapojila a už jsme vymýšleli, jaké téma si
pro knihu zvolíme. Žádná z dívek neměla zkušenost s tvorbou knih. A tak jsme se pustili do práce.
Každá dívka si vymyslela recept na nějaký lektvar, sestavila postup a napsala jej na volný list. Svou práci doplnily
dívky vlastnoručními kresbami. Společně jsme v kroužku vyrobili z ručního papíru titulní a poslední stranu. Naposled nás čekalo sestavení celé knihy, slepení stran a vazby. Jako poslední zbylo dotvoření titulní strany. A bylo hotovo.
Ještě jsme si knihu vyfotili, zabalili a poslali. A nezbylo, než čekat. Dny utíkaly a stále se nedělo nic. Až jednoho dne
se v mailové poště objevila zpráva, že porota vybrala naši knihu mezi 25 s nejzajímavější titulní stránkou. Do soutěže
bylo přihlášeno, jak jsme zjistili, celkem 100 knih z celé ČR. Všichni mohli na internetu hlasovat o nejlepší titulní
stranu. 15.5.2015 jsme se v Brně zúčastnili slavnostního vyhlášení. K naší velké radosti získala naše prvotina 3. místo.
Máme z toho velkou radost, neboť nás předběhla kniha, na jejíž tvorbě se podíleli žáci z velké brněnské školy. Titul
Veličenstvo kniha získala kniha, kterou vytvořili studenti ZUŠ. Už máme další téma pro příští rok. Na tvorbě knihy se
podílely členky výtvarného kroužku: Vanessa Fuchsová, Iveta Koštířová, Gabriela Smittalová ze 6.třídy, Adéla Spurná
ze 7. třídy, Denisa Razáková, Šárka Bublíková a Natálie Surovcová z 8. třídy. Výborně, děvčata.
Zapsala: Mgr. Jitka Čermáková
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DALŠÍ SKVĚLÝ ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZŠ BŘEŽANY
V květnu jsme odeslali práce několika našich žáků do soutěže s názvem Domácí mazlíček, kterou vyhlásila Základní umělecká škola v Kladně. Zasílali jsme práce literární – Jana Juřeníková a výtvarné – 4 práce žáků 2. stupně.
Velmi nás potěšilo, že mezi oceněnými je také žákyně VIII. ročníku naší ZŠ Břežany Denisa Nedvědová, která vytvořila portrét svého mazlíčka – koně. Blahopřeji k ocenění skvělé práce.
Zapsala: Mgr. Jitka Čermáková
V úterý 19. května 2015 jsme měli v ZŠ Břežany další projektový den - Zdravou
svačinku. Přijel k nám Jirka z Workoutu, který nám první tři hodiny vyprávěl něco o
zdravém jídle. Pustil nám i video o tom, co bychom měli dělat pro své celkové zdraví
a o tom, co máme jíst, abychom měli zdravé tělo. Jirka nám také uvařil čaje z černého
bezu a zelený čaj.
Na čtvrtou a pátou hodinu jsme si měli přinést potraviny na vaření. Rozdělili jsme
se do skupinek. Já společně s Aničkou jsem připravila obložené chlebíčky, další skupinky dělaly jiné dobroty - česnekovou pomazánku na jednohubky, které holky nakonec ozdobily mandarinkami, na jiné přidaly klobásku, okurek a papriku. K tomu
všemu připravily vrchovaté misky nejrůznější zeleniny. Jiná skupinka pekla ve školní kuchyňce muﬃny. Když byly
pokrmy připravené, chodili jsme po škole a nabízeli jsme všem na ochutnání. Stejně to dělaly i ostatní třídy. Jídlo bylo
moc dobré a všem chutnalo. Celý den jsme si moc užili!
Viktorie Švancarová, 7. třída
Deváťáci zahájili zdravou svačinku v mateřské školce. Rozdělili se do tříd s cílem
pomoci dětem ve školce vyplnit pracovní listy o zdravé výživě. Nejdřív se setkali s
ostychem a dotazy: „Co tu ti velcí kluci chtějí?“ Za chvíli si však všichni vykládali, jak
je ovoce a zelenina zdravá, a že hranolky a párek v rohlíku by opravdu neměly být
často zařazovány do našeho jídelníčku.
Když byly pracovní listy vyplněné a obrázky vymalované, přišel čas na přípravu
zdravé svačiny. Děti si namazaly chléb máslem a z připravené zeleniny si na chléb
tvořily veselé obličeje. Každý si tak připravil svůj vlastní výtvor, který určitě o to víc
všem chutnal.
Po krátké návštěvě ve školce se deváťáci přesunuli zpět do školy, kde pro ně byl
připravený program Zdravé pětky. Externí lektorka s žáky diskutovala o zdravé výživě, vyváženém složení potravy a nutnosti dostatku pohybu. Na závěr si pak ve skupinách připravili zajímavé recepty
– nealkoholické mojito, obložené chlebíčky nebo ovocný salát.
Mgr. Jana Buchtová
I my v osmé třídě jsme si tento den užili. Stejně jako ostatní třídy jsme si opakovali zásady zdravého životního stylu a zdravé výživy - jako osmáci už o tom
ledacos víme, takže to pro nás byla hračka.
Další hodiny jsme se snažili připravit nějaké dobroty - tentokrát jsme se rozhodli pro nepečené dorty z bílého jogurtu, ovoce, piškotů, smetany a dalších dobrot.
Po několika desítkách minut, hromadě špinavého nádobí a mixérů a naší neúnavné práci jsme před sebou měli řez z Bebe sušenek, tradiční italský dezert Tiramisu a ovocný piškotový dort. Všechny
vypadaly skvěle, hned
bychom se do nich
pustili, ale bylo třeba
je dát přes noc ještě
do lednice, aby pěkně
ztuhly. Snědli jsme si
je druhý den a nutno
říct, že se nám povedly! I všem učitelům
chutnalo.
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V rámci zdravého životního stylu, jehož nedílnou součástí je také každodenní pohyb, jsme se poslední hodinu
vydali na procházku vesnicí a na místním hřišti jsme si zahráli fotbal.
Chtěla bych tímto pochválit všechny žáky 8. třídy za perfektní chování během celého dne i za ochotu a pomoc se
vším, co bylo potřeba!
Mgr. Jitka Brateková

SPORTOVNÍ DEN V ZŠ BŘEŽANY
Ve čtvrtek 30. dubna 2015 jsme pro žáky v tělocvičně a na hřišti uspořádali Sportovní den. Prvotní obavy z nepřízně počasí se rozplynuly a brzy všichni odkládali bundy a
vesty. Nakonec se na nás pousmálo i sluníčko.
V osm hodin ráno žáci všech tříd nastoupili ke slavnostnímu zahájení a byli seznámeni s programem celého dne. Následovala rozcvička, aby se nám nikdo během
sportovního zápolení nezranil. Všichni obdrželi lístky, do kterých jim učitelé zapisovali
výsledky na jednotlivých stanovištích.
Bylo připraveno osm stanovišť, kde na žáky čekaly disciplíny Sazka olympijského
víceboje. Mezi disciplínami byl např. postoj čápa, sprint na 60 m, zkrácené sedy – lehy,
hod míčem. Žáci si tak mohli vtipným způsobem procvičit své tělo a zjistit, jaká je jejich vytrvalost, schopnost udržet
rovnováhu, jakou mají sílu atd.
Většina žáků se snažila podat co nejlepší výkon, někteří se na stanoviště vraceli, aby si zkusili svůj výsledek ještě
vylepšit. V deset hodin bylo na stanovištích odsportováno, děti odevzdaly lístky s výsledky a přesunuly se do tělocvičny. Před půl jedenáctou na žáky čekalo vystoupení skupiny mladíků, kteří nám představili Workout – posilování
s vlastním vahou těla. Přidali se k nim i tři žáci naší školy – Michal Jedlička, Marcel Plch a Milan Rusek, kteří se účastní jejich tréninků. Vystoupení všechny přihlížející ohromilo a některé i možná nalákalo připojit se k tomuto kroužku.
Na závěr sportovního dne se již druhým rokem konal zápas výběru žáků proti učitelům v přehazované. Diváci byli svědkem vyrovnaného boje, obětavých pádů na obou
stranách a především dobré nálady, která ke sportu bezesporu patří.
Výsledky všech žáků budou zapsány a odeslány k vyhodnocení. Odměnou pro žáky,
kteří absolvovali všech osm disciplín, bude sportovní vysvědčení, které obdrží v červnu.
Na vysvědčení budou rady odborníků, na čem by ještě měli zapracovat, v čem naopak
vynikají a který sport by pro ně byl nejvhodnější.
Děkujeme všem žákům za účast a skvělý přístup ke sportu. Věříme, že si celý den užili
a my tak malou měrou přispěli k lepšímu pohledu na zdravý životní styl. Sportu zdar!
Mgr. Jana Buchtová

CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH OKOLNOSTÍ V ZŠ BŘEŽANY
V našem životě mohou nastat neočekávané mimořádné události, jako jsou živelní pohromy (záplavy a povodně, požáry, vichřice, sesuvy půdy, sněhové laviny,
zemětřesení), havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (havárie
v chemických provozech a skladech, radiační či ropné havárie). Všechny tyto události mohou ohrozit naše životy a zdraví a způsobit také velké materiální škody.
Protože tyto události mohou kdykoliv
potkat každého z nás,
probíhá i na naší škole
2x za školní rok projektový den, který se
těmto mimořádným
situacím věnuje. Další
z těchto dnů se konal
ve čtvrtek 7. května.
V jednotlivých třídách
byla vytvořena stano-
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viště, kam se žáci postupně přesouvali a plnili různé úkoly. Za pomoci a asistence dobrovolníků ze Záchranné zdravotnické služby si žáci například vyzkoušeli první pomoc, jak správně uvést zraněného člověka do stabilizované polohy či transport raněného z vraku auta. Dobrovolníci také ochotně a trpělivě odpovídali na dotazy žáků. Na dalších
stanovištích jsme věnovali pozornost požáru - žáci vytvářeli plakáty, které měly informovat o všem, co s požárem
souvisí, dále kreslili autonehodu a vedli diskuzi o jaderné havárii.
Cílem celého tohoto projektového dne bylo prohloubení teoretických žákovských znalostí a dovedností, které
potřebujeme k ochraně sebe sama během mimořádných událostí, a také využití toho, co už žáci umí, v praktických
ukázkách.
Mgr. Jitka Brateková

DO ČESKÉHO RÁJE CESTA PŘÍJEMNÁ JE…
Ve dnech 26. – 27. května se uskutečnil dvoudenní sponzorský pobyt klientů Zámku Břežany. Výlet byl ﬁnancován
ze štědrého sponzorského daru obyvatel farnosti Štítné nad Vláří. Tentokráte byl naším cílem Český ráj a jeho krásy.
Našim prvním styčným bodem byl hrad Staré hrady. Prohlídka hradu nás zaujala nejen díky tomu, že byla vedena
kostýmovanou průvodkyní, čarodějnicí Kleontýnou, ale také díky jejímu poutavému a vtipnému výkladu, kdy nás
dokázala vtáhnout do výkladu a upoutat naši pozornost různými otázkami a vtípky. A tak hodina a půl strávená
v hradním sklepení s vodníky, čerty a draky a následně na hradní půdě se skřítky utekla jako voda a my jsme se s hradem i čarodějnicí jen neradi loučili.
Ze Starých hradů jsme se vydali na krátkou cestu k penzionu Slunečno v obci Kamenice, kde jsme měli zajištěné
ubytování a stravu. Poté, co jsme se ubytovali a navečeřeli, jsme si mohli užívat zasloužené chvíle odpočinku. Někteří
z nás vyrazili na krátkou procházku po blízkém okolí, někteří si ještě poseděli v místní hospůdce a jiní využili příjemného večera k posezení a povídání si s přáteli.
Následující den jsme se probudili do slunečného rána a po snídani jsme se vydali na plánovanou túru. Trasa
byla naplánovaná turistickou stezkou kolem Skalního domu Barušky, kolem hradu Kost a dále přírodní rezervací
údolí Plakánek až do Vesce u Sobotky. Na hradu Kost, který se nacházel cca po dvou kilometrech turistické stezky,
jsme si udělali krátkou přestávku, abychom si prohlédli nádvoří
hradu a občerstvili se. V neposlední řadě jsme obdivovali krásné
vyřezávané sochy, které zdobily velkou část exteriéru hradu. Po
této zastávce jsme se již vydali od hradu údolím Plakánků, údolím, které je z velké části lemované pískovcovými skalami a které
nás velmi zaujalo vzhledem k tomu, že zde bylo natáčeno hned
několik pohádek a ﬁlmů, jako například pohádka S čerty nejsou
žerty a notoricky známý ﬁlm Jak dostat tatínka do polepšovny, a
tak jsme některá místa z jednotlivých scén poznávali a srovnávali,
jak se od dob natáčení změnila či nezměnila. Vzpomínali jsme na
jména herců a popisy scén jsme si tak ukrátili cestu, že jsme ani
nevnímali přibývající kilometry, které nám ubíhaly pod nohami.
A ačkoli se terén stezky v poslední čtvrtině stal pro některé z nás
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náročnějším, nakonec jsme všichni téměř
šesti a půl kilometrovou trasu zvládli, hlavně díky tomu, že jsme si všichni navzájem
pomáhali případné překážky překonávat,
podávali si pomocnou ruku a své tempo
vždy přizpůsobili těm pomalejším.
V obci Vesec u Sobotky již na nás čekal náš autobus, který nás odvezl zpět do
penzionu, kde jsme se po chutném obědě
už museli sbalit na cestu domů. Do autobusu jsme pak usedali příjemně unaveni,
plni dojmů z proběhlých dvou dnů a s hrstí
krásných vzpomínek.

NAŠI JUBILANTI  DUBEN  SRPEN 2015
(Jana Surovcová)
Od měsíce dubna do konce měsíce srpna jsme s některými zastupiteli obce měli tu čest popřát k životnímu jubileu
těmto našim občanům:
Marii Bobkové, Janu Marinčovi, Marii Doležalové, Magdaléně Balážové, Zdeňce Šujanové, Magdě Hořínkové, Rudolfu Švejdíkovi a Věře Kočí.
Všem jubilantům ještě jednou přejeme hodně štěstí, mnoho elánu, optimismu a především pevné zdraví.

ÿ(-.29,&(
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU:
Milan Sedlačík, starosta obce
Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 28. 6. 2015 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Čejkovice. Tato vyhláška rozšiřuje na základě novely zákona o odpadech oproti
již zrušené vyhlášce z r. 2001, sběr biologicky rozložitelného odpadu a kovového odpadu. Za bývalou kovárnou jsou
umístěny kontejnery, do kterých mohou obyvatelé vhazovat nově bioodpad tj. trávu, zbytky květin, odpad rostlinného původu z domácností apod. Kontejner je označen nápisem BIOODPAD. Do kontejneru označeném: „kovový
odpad“, se smí ukládat jen kovový materiál. Podrobné znění vyhlášky je umístěno na webových stránkách obce. Bližší
informace je možno získat na obecním úřadě v úředních hodinách.

Obecní zastupitelstvo s hlubokým zármutkem oznamuje, že nás v dubnu tohoto roku
v důsledku tragické události, navždy opustil člen zastupitelstva obce,
pan František Juránek.
Starosta obce touto cestou děkuje panu Františku Juránkovi, za vykonanou práci
v zastupitelstvu, a i za jinou prospěšnou činnost pro nás občany obce Čejkovice.

SPORTOVNÍ A KULTURNÍ LÉTO V ČEJKOVICÍCH.
ČEJKOVICKÁ ,,KARASIÁDA“.
(vedení MRK Čejkovice)
Tak jako každé jaro v posledních letech, se 16 května sešli rybáři na Čejkovickém dolním rybníce, aby zahájili lovnou sezónu rybářskými závody. Počasí přálo, ceny nachystány, stánek s občerstvením připraven, a tak v sedm hodin
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bylo odstartováno dopolední kolo. Dvacet jedna
soutěžících se pokoušelo získat alespoň jednu
z šesti připravených cen. Odpoledne po ukončení
druhého kola bylo jasno. První cenu stanovenou
dle délky ulovených ryb získal Jiří Buksa z Velkého Karlova za 193 cm. Druhý se umístnil Martin
Miloš z Hrušovan nad Jevišovkou s počtem 119
cm. Třetí místo obsadil čejkovický Pavel Mlčúch
s 89 cm ulovených ryb. O cenu starosty za největší
chycenou rybu se rozdělili Ivoš Mazuch a Martin
Miloš. Oba ulovili kapra o délce 62 cm. Jak je již
dlouhodobě známo, hlavní cenu závodů získává
v Čejkovicích lovec, který uloví nejvíce karasů,
okounů a nově i sumců. Na tyto ryby se zaměřil
a hlavní cenu závodů si odnesl Alfréd Pavelka ze
Znojma. Dva karasi a tři okouni v celkové délce
104 cm mu zajistili hodnotnou cenu. Šanci na
cenu útěchy dostali ovšem i ti, kterým na návnadu
neskočila ryba žádná. Losem velkou nafukovací
rybu získala Vendula Podracká z Hevlína. Místní
rybářský klub děkuje sponzorům akce a to Obci
Čejkovice, živnostníku Rosťovi Kňazovčíkovi,
za CEK-stav s.r.o. jednateli Jaroslavu Hýblerovi,
Firmě Brněnské Izolace s.r.o. – jednateli Rostislavu Kubovi, Heleně Šotkovské a Sdružení přátel
dobrého jídla a pití Čejkovice. Lístky na rybolov
věnovali Miroslav Něhněvajsa ze Šanova a Miroslav Podracký z Hevlína. Děkujeme soutěžícím za
účast a příští rok Petrův Zdar opět v Čejkovicích.

DĚTSKÝ DEN
( obecní úřad)
Poslední
víkendovou sobotu před
prázdninami, vyrazily čejkovické děti
se svými rodiči oslavit dětský den mimo
obec. V dopoledních
hodinách se těšily ze
zvířátek v Olomoucké
ZOO na ,,Svatém kopečku“. Při zpáteční

cestě padla volba navštívit ,, BONGO“ zábavní centrum pro děti na kraji
města Brna. Z této kryté budovy, ve které se nachází spousta atrakcí a prolézaček, včetně horolezecké stěny, byl problém děti dostat do autobusu.
Nakonec se však všichni unavení, ale především spokojení z nevšedních
zážitků dopravili domů.
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ČEJKOVICE  VÍTĚZ SOUTĚŽÍ ,,SEDM V JEDNÉ“
Závěrem letní sezóny se konalo v obci Borotice soutěžní odpoledne obcí NIVA. Poděkování za reprezentaci naší
obce patří Lidce, Evě, Standovi a Pavlovi, soutěžnímu družstvu, které nezaváhalo a získalo ceny za první místo.

MÍSTNÍ KNIHOVNA V ČEJKOVICÍCH
(Mgr. Helena Šotkovská)
Koncem srpna se děti s rodiči přišly na zahradu OÚ rozloučit s prázdninami. Přichystáno bylo pro všechny občerstvení,
táborák, pohádkový příběh, lampióny štěstí, sportovní hry, barvičky na obličej a letos poprvé byly na zahradě OÚ přichystány také stany pro přespání. Spokojené děti se domů rozešly na
druhý den v dopoledních hodinách po výborné snídani, kterou
přichystali šikovní tatínkové. Poděkování patří všem dospělým,
kteří se na akci pro čejkovské děti aktivně podíleli a připravili
jim pěkný zážitek.

1. FC ČEJKOVICE
(David Hanuš)
1. FC Čejkovice ukončilo sezonu 2014/2015 na druhém místě IV. C okresního přeboru a zároveň na postupovém
místě. Nový ročník 2015/2016 zahajují 1. FC ve III. B okresního přeboru.
V červenci Kohouti pořádali 15. ročník fotbalového turnaje za účasti mužstev Žítková, Třebeš, Oleksovice. Turnaj
se nesl v poklidné a velmi příjemné atmosféře, kde se fanoušci bavili krásným fotbalem, který převáděly již zmiňovaná mužstva. Turnaj dopadl následovně. Na prvním místě se umístilo mužstvo ze Žítkové, které porazilo ve ﬁnále
mužstvo z Oleksovic, na třetí pozici se umístilo mužstvo 1. FC Čejkovice a na 4. místě skončilo mužstvo Třebeš.
Fotbalisté se účastnili modernizace areálu u koupaliště, kde pomáhali s výměnou starých dřevěných laviček, které se
vyměnily za plastové.
Dále kohouti první týden v srpnu již po několikáté pořádají Tradiční krojované hody, které probíhaly po celý
víkend. Počasí bylo objednané jako vždy na výbornou a hody si udržely svoji kvalitu.
Na novou sezonu si fotbalisti připravili dvě novinky. První je nový zavlažovací systém, který je zabudován do
trávníku. Druhá novinka na místním stadionu je, že přibyla nová světelná časomíra. Popřejme mnoho štěstí místním
fotbalistům, ať se jim daří v nové sezoně a ve třídě. Sportu zdar.
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Další akce v Čejkovicích v obrazech

2. ročník čejkovického MOTOSRAZU
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Čejkovice ◆ Mackovice
ČEJKOVICKÁ „NECKYJÁDA“

0$&.29,&(
INFORMACE Z OBCE
Vlastimil Balcar, starosta obce
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ:
V záruční době byla provedena celková rekonstrukce dětského hřiště u místního obchodu. Dětské hřiště dostalo i
nový kabát v podobě nátěrů provedených pracovníky na
VPP.
ZASEDACÍ MÍSTNOST:
Svépomocí byla provedena oprava zasedací místnosti, viz.
foto.
AUTOBUSOVÁ ČEKÁRNA:
Na zastávce Břežanská byla vybudována nová dřevěná čekárna.
KULTURNÍ DŮM:
V sále kulturního domu proběhla kompletní rekonstrukce sociálního zařízení, topení a elektroinstalace. Finanční
prostředky na rekonstrukci byly čerpány jak z rozpočtu
obce, tak z dotace JMK. Sál bude využíván pro kulturní a
společenské akce v obci a v případě zájmu bude sloužit i
k soukromým účelům občanů.
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO A KNIHOVNA:
V měsíci srpnu byl vyvěšen záměr na prodej zdravotního
střediska a knihovny. Bližší informace jsou uvedeny na vývěsní tabuli obce, popřípadě budou poskytnuty na obecním úřadě.
NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE:
Na četné dotazy občanů sdělujeme, že nový územní plán
obce je již téměř hotov a v současné době čekáme na jeho
ﬁnální podobu.
DIGITALIZACE OBCE:
V měsíci říjnu proběhne další informativní schůzka na
obecním úřadě k jednoduché pozemkové úpravě. Vlastníci dotčených pozemků mohou ještě vznést požadavky na
upřesnění přídělů popř. hranic svých pozemků.
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MACKOVICKÝ RYBNÍK:
Rybník měl být odkoupen v roce 2014, ale vzhledem k úřednickým prodlevám na příslušných institucích k odkoupení zatím nedošlo. V současné době jsou již všechny potřebné náležitosti k prodeji vyřízeny a k odkoupení rybníku
obcí by mělo dojít do konce roku 2015.

nová zastávka

sociální zařízení sálu

„7V1„
Poděkování za vzorné reprezentování naší obce v soutěžním klání „ 7 v 1 „ patří týmu ve složení David Suchánek,
Dana Kišgecziová, Jaroslav Masařík a Martin Soukeník. Děkujeme také všem fanouškům z Mackovic, kteří přišli podpořit svůj tým a v neposlední řadě i obci Borotice za příjemně strávené sobotní odpoledne.

POZVÁNKA
Dámský spolek a OÚ Mackovice
Tímto všechny srdečně zveme v sobotu 14. 11. 2015 na 4. SVATOMARTINSKÝ LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
V MACKOVICÍCH. Oslava sv. Martina začíná v 17.00 hodin průvodem v čele se sv. Martinem a jeho družinou, dětí
i dospělých se svítilnami po obci. Po skončení průvodu následuje kulturní program u obecního úřadu. Přijďte se pobavit a odpočinout si od starostí všedních dnů.

VÍTÁNÍ JARA
Dámský spolek, Rybářské sdružení a OÚ Mackovice
Tak jako loni i letos si s námi počasí pěkně hrálo a proto jsme jaro vítali opožděně až 16. května. Čekání na pěkné
počasí se však vyplatilo a nic nám už nebránilo užít si teplé sobotní odpoledne. Všichni společně jsme se vydali lesní
cestou na rybník, abychom v krásné přírodě objevili klíč k jaru a odemkli zámek, aby jaro přišlo k nám. Na rybníku
se děti nadšeně vrhly na plnění jednotlivých úkolů, které pro ně byly připraveny.
S velkým úspěchem se setkal stůl volnočasových aktivit, kde si děti mohly vyrobit
něco na památku. Kdo
chtěl, tak se mohl svézt
na loďce, opéct si buřtík
nebo si pochutnat na výborně připravené rybě.
Poděkování
patří
všem, kteří se této akce
zúčastnili, protože ﬁnanční výtěžek i Vaše
dobrovolné příspěvky
byly věnovány Markétce
Pavlíkové.

25

Mackovice
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dámský spolek a OÚ Mackovice
V neděli 26. 4. 2015 se konalo vítání
občánků, na které byly pozvány děti,
které se narodili v roce 2014 – Viktorka Gabrhelová, Beátka Režňáková a
Kubík Dvořák.
Nedělní odpoledne zpříjemnili
svým hudebním vystoupením manželé Mitášovi a jsme rádi, že naše pozvání přijaly i sudičky, které dětem popřály do života jen to nejlepší.

DĚTSKÝ DEN ANEB Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Dámský spolek a OÚ Mackovice
Protože nám počasí nedovolilo uspořádat vítání jara tak, jak bylo původně naplánováno, byli jsme nuceni posunout i termín dětského dne na sobotu 20.6.2015. Děti postupně procházely z pohádky do pohádky, plnily
úkoly k příslušné pohádce a sbíraly lístečky
s pohádkovými bytostmi do svého měšce.
Za jejich snahu jim pak čarodějnice Háta a
Elvíra rozdaly z kouzelného kotle medaile,
drobné dárečky či něco malého na zub. Kdo
měl chuť, tak si mohl uloupnout perníček ze
střechy perníkové chaloupky, protože střecha byla opravdu perníková.
Počasí tentokrát vydrželo, děti se skvěle
bavily a tak nezbývá než věřit, že si sobotní
odpoledne všichni užili a spokojeni odcházeli do svých domovů.
A co dodat na závěr. Snad jen, že nám
opět pomohli a přiložili ruku k dílu „naši
chlapi“ a „mladí z Mackovic“ a za to jim
všem patří velké poděkování.
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TRADIČNÍ KROJOVANÉ HODY V MACKOVICÍCH
SDH Mackovice ve spolupráci s OÚ Mackovice pořádali dne 25.7.2015 Tradiční krojované hody.
Vystupovala zde malá a velká krojovaná chasa. Malou krojovanou chasu tvořilo 7 párů a velká krojovaná chasa
byla složena z 11-ti párů. Krojovanou chasu doprovázeli dva sklepníci, kteří nabízeli hodové víno.
Krojované hody začaly předáním práva v 9.00 hod. u OÚ. Poté v 9.30 hod. vyšla krojovaná chasa do hodového
průvodu za doprovodu kapely Minet.
V odpoledních hodinách se konala odpolední zábava na hřišti. K tanci a
poslechu hrála kapela Minet. Ve 20.00 hod. začala večerní hodová zábava se
skupinou Free band. O nástup se jako první postarala malá krojovaná chasa,
jejich vystoupení se podařilo a mělo obrovský úspěch.
Bohužel ho zkomplikoval silný déšť. I přesto nástup děti zvládly na jedničku a patří jim za to velký dík. Ve 22.00 hod. jsme mohli ještě jednou vidět
malou krojovanou chasu v dalším netradičním vystoupení pod názvem Překvapení. Tancovali zde na moderní hudbu, vystoupení se opět velmi líbilo
a bylo ohodnoceno velkým potleskem. Tímto děkujeme trenérkám Yvettě
Sionové a Simoně Myškové za několika týdenní přípravu. Patří jim obrovské poděkování za čas, který tomu věnovali. Děti byly opravdu velmi dobře
připravené.
Po malé krojované chase měla nástup velká krojovaná chasa, nástup se
jim také velmi zdařil. I velká krojovaná chasa měla připravené své další vystoupení s názvem Půlnoční překvapení. V tomto vystoupení tancovali opět
na moderní hudbu. Při něm si vyměnili role, kde muži se převlékli za ženy a
ženy za muže. Při tomto vystoupení jsme se hodně nasmáli. Děkujeme všem
z velké krojované chasy, obzvlášť pak stárkovi Mariánovi Vávrovi a stárkové
Mirce Fučíkové za perfektní seskládání velké krojované chasy a jejich příNejmladší pár na hodech v Mackovicích pravu a také za práci okolo hodů.
Nikolka Lhotská a Davídek Myška.
Krojované hody pokračovaly až do brzkých ranních hodin. I přes nepřízeň počasí se hody vydařily a všichni byli velmi spokojeni.
Dále děkujeme všem pracujícím členům SDH Mackovice a dalším lidem, kteří nám pomáhali. Velké poděkování
patří také obecnímu úřadu Mackovice a všem ostatním co se na přípravě hodů podíleli.
Za SDH Mackovice David Myška
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RYBÁŘSKÝ DEN V MACKOVICÍCH
27. června se v krásném prostředí u Mackovického rybníka konal Rybářský Den. Členové rybářského sdružení
jako vždy připravili bohaté občerstvení pro malé i velké. Děti si mohly zdarma vyzkoušet lov ryb, dospělí za mírný
poplatek. Proto ty menší, ale nakonec i pro ty větší z nás, se konaly projížďky na loďkách. Přesto, že nás z rána malinko vystrašilo počasí, tak se celý Den po všech stránkách vydařil. Doufejme proto, že se nám podaří obnovit tradici
každoročního pořádání této akce, jejíž výtěžek byl letos věnován na konto Markétky.
Za Rybářské sdružení Antonín Balcar

35$9,&(
ZÁPIS Č. 2/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZO PRAVICE
Jaroslav Vitouch, starosta obce
ZO schvaluje výše uvedený závěrečný účet MŠ Pravice, P.O., Pravice 70 za rok 2014.
Usnesení č.8/2015
ZO schvaluje výsledek hospodaření MŠ Pravice a převedení zůstatku 8.053,29 Kč do rezervního fondu na rok 2015.
Usnesení č. 9/2015
ZO schvaluje rozpočet pro rok 2015.
Usnesení č. 10/2015
ZO schvaluje provedení ostatních pozemků náletem zalesněných do lesních pozemků.
Usnesení č. 11/2015
ZO schvaluje výsledek hospodaření MŠ Pravice, okres Znojmo, přísp. Organizace, Pravice 70, 671 78 Jiřice u Miroslavi. IČO: 712 94 759.
Usnesení č. 12/2015

Zápis č. 3/2015 ze zasedání ZO Pravice
ZO schvaluje závěrečný účet a hospodaření obce Pravice za rok 2014
Usnesení č. 13/2015
ZO schvaluje účetní uzávěrku obce Pravice za rok 2014
Usnesení č. 14/2015
ZO schvaluje návrh uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zařazení věcného břemene na pozemku part. č. 668/14
zapsáno na LV 10001. u KÚ Pravice.
Usnesení č. 15/2015
ZO schvaluje výplatu dividend ČS.
Usnesení č. 16/2015
ZO schvaluje provedení výběrového řízení od fy Europroject dotace „Systém odděleného sběru v obci Pravice“.
Usnesení č. 18/2015

Zápis č. 4/2015 ze zasedání ZO Pravice
ZO schvaluje podlimitní stav žáků v roce 2015/2015 a uděluje výjimku MŠ Pravice od 1. 9. 2015
ZO schvaluje úhradu částky 138.767,- Kč Obci Břežany v roce 2016
ZO Pravice schvaluje výsledek výběrového řízení a jeho realizaci a podpis smlouvy.
ZO schvaluje „2 Rozpočtové opatření“ pro rok 2015
ZO schvaluje do funkce předsedkyně ﬁnančního výboru p. Kohoutovou
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Usnesení č. 24/2015
Usnesení č. 25/2015
Usnesení č. 26/2015
Usnesení č. 27/2015
Usnesení č. 28/2015

Pravice
Zápis č. 5/2015 ze zasedání ZO Pravice
ZO schvaluje podmínky pro výše uvedené zadávací řízení
ZO schvaluje složení hodnotící komise, která byla navržena.
ZO schvaluje výše uvedené ﬁrmy do výběrového řízení.
ZO schvaluje přesun 8.000,- Kč z paragrafu svazek NIVA na paragraf bytové hospodářství
ZO schvaluje usnesení o podepsání úvěrové smlouvy s Čs. Spořitelnou.

Usnesení č. 29/2015
Usnesení č. 30/2015
Usnesení č.31/2015
Usnesení č. 32/2015
Usnesení č. 33/2015

KANALIZACE
Kanalizace se chystá k předání staveniště a ke kolaudaci. Připojení přípojek na hlavní řád by se měla začít po kolaudaci kanalizace. O připojení na hlavní řád budete včas informováni. Dokončují se vystrojení přečerpávací stanice.
Děkujeme občanům za trpělivost.

DŮCHODCI 2015
Konec května patřil našim důchodcům. Obec Pravice s pomocí „občanek“ nachystali v kulturním domě v Pravicích občerstvení. O vystoupení se postaraly pravické děti pod vedením p. Boženy Zámečníkov a Dagmar Bodisové.
Zahrály krásnou pohádku o dvanácti měsíčkách. Poté nastoupily ty nejmenší děti z pravické školky pod vedením p.
učitelky Jany Burdzové. Děti si připravily básničky, písničky a na konec všem zatancovaly.
Následovala volná zábava s poslechem hudby. Děkujeme místním ženám, které se podílely na uskutečnění srazu
důchodců. Těšíme se na příští setkání.

ČARODĚJNICE 2015
Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé scházejí u zapálených ohňů a
slaví příchod jara. To se stalo i každoroční tradicí v Pravicích. Místní muži se schází měsíc dopředu a chodí do lesa
na dřevo, aby mohli postavit vysokou vatru. Letos měřila 8,5 m bez „čarodějnice“. V sedm hodin se začali scházet
občané. Bylo připraveno občerstvení a živá muzika „ Šuriband“. Vatru zapálili místní hasiči kolem půl deváté. Zábava
trvala do ranních hodin. Všem děkujeme za spolupráci a těšíme se na další rok.

ŽELEZNÝ HASIČ.
Dne 15.8. se v Pravicích před hasičskou zbrojnicí uskutečnil první ročník soutěže „Železný hasič“.
Je to soutěž jednotlivců v disciplínách napodobujících těžké zkoušky, které musí vykonávat profesionální hasiči
při záchraně životů.
Pravická soutěž je složená z šesti disciplín, které plní jak muži, tak ženy. Například odtáhnutí ﬁguríny (50kg) na
určitou vzdálenost, smotání hadic do klubíčka, nebo uběhnutí 250m a to vše v plné zásahové ústroji a to co v nejkratším čase. Soutěž je hlavně pořádána v rámci okrsku č. 19, pod který spadají Božice, Borotice, Břežany, Mackovice, Šanov a Pravice. Bohužel, ale dojeli na soutěž pouze zástupci z SDH Borotice, což nás mrzí. Soutěže se nakonec
zúčastnilo pouze 8 mužů a žádná žena. Za to publikum bylo početné a fandili, co to jen šlo.Absolutním „Železným
hasičem“ se v prvním ročníku stal Petr Vitouch, který reprezentoval domácí SDH.
Doufáme, že v příštím roce soutěž přiláká více účastníku a ještě více publika.

DĚTSKÝ DEN
Jak už bývá každým rokem zvykem i letos se uskutečnil dětský den v malebné vesničce jménem Pravice. Letošní
téma bylo zaměřeno na broučky, co žijí na louce. Pro děti zde byl připraven pestrý program s nabídkou osmy zábavných stanovišť, kde každé dítě mohlo najít zalíbení v jiné soutěži. Zkusili si ochutnávku u housenky Dášenky, poletovala tu včelka Dáša. Břeh našeho rybníka hlídali šnečci Kristýna a Andrea. Na louce poletovali motýlci Verunka a
Irenka. Na kopečku v trávě si je hlídala kobylka Petr. Z výšky na to dohlížel čáp Peťa. Skoro za každým rožkem na děti
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dohlížela myška Božka. Naše pavoučí žena Svaťka lákala do svých sítí všechny děti a ježeček Míša jim dávala naději
uniknout v podobě slalomů. Naše beruška Simonka s Ferdou Jarečkem nabízeli bohatou tombolu, kde bylo opravdu
osudové štěstí. Kateřinka D. si vylosovala hlavní výhru živá morčátka, kterých se opakovaně vzdala, ale jak říkám,
osud chtěl, aby je získala zpět a proto si je po neuvěřitelném čtvrtém pokusu opět vylosovala a na to maminka sdělila
„ no co, tak nás bude o jednoho víc“. Dále si mohli vyzkoušet jaké to je „stát se malým požárníkem“ pod vedením
pana Pospíšila P. O první pomoc případné dehydratace se starali naši doktoři MUDr. Tesařík Marek a MUVr. Tesařík
Jiří. Nechybělo ani bohaté občerstvení např. nanuky, melouny, limonády a spousta dalších dobrot. Ruku k dílu přiložili i paní Zámečníková J., Baláková N., pan Bludský L., Gambas J., Vaněk M., Vitouch J. ml. A nechyběl ani náš pan
starosta Jaroslav Vitouch. Program byl doprovázen hudbou, která dodala akci ten správný ráz a „šťávu“! Odvážnější
se přesunuli na divoký závod v loďkách. Tímto děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a uskutečnění dětského
dne, který stál za to! Doufáme, že maminky budou mít dost sil i na příští rok.
Napsala: Lucie Mašková, Simona Zámečníková

PŘESPÁNÍ V MĚSÍČNÍM ÚDOLÍ
1.Již druhým rokem jsme se chtěli s maminkami vrátit do dětských let. Minulý rok jsme naši akci pojali jen jako
víkendové přespání u rybníka, které bylo moc krásné. Letos se naše děti změnily v oddíl Trosečníků. Hned po tom
jsme vytvořili společnou vlajku, kterou jsme vyvěsili ve středu našeho tábora. Kruh kolem ní tvořilo několik stanů.
Opravdu jich nebylo málo, byly spojeny fáborky přátelství, na kterých byly krásné slogany ze života, protože v tu
chvíli, kdy se začal rybník plnit obrovským množstvím dětí s celou rodinou, mě došlo, že jenom opravdu přátelé
chtějí být ve stejnou chvíli na stejném místě. Příprava na tento večer byla velice emotivní a opravdu nádherná. Hned
jak se setmělo, tak jsme našim dětem připravili stesku odvahy, se kterou nám pomohlo pár přátel a tatínků. Opravdu
nebylo zákoutí, kde by se nedalo nic čekat. Tato stezka odvahy ucelila všechny děti v odvážné trosečníky, a za toto
byly děti odměněny obrovským množstvím sladkostí, které si musely samozřejmě najít. Po pár táborových písní jsme
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se uložili ke spánku na samotě. Ráno na děti čekala snídaně v podobě 150 čerstvých rohlíku, několika kily čerstvé
zeleniny, marmelád, buchet a spoustou dalších dobrot. Co jsme trosečníkům přichystali. Po vydatné snídani jsme si
začali batikovat trička, a vytvářet malbu snů, která nejedné mamince vyrazila dech, protože v ní viděli to, nad čím by
se měly pozastavit. Když se blížilo odpoledne a děti se měly jít naobědvat, tak nastala vzpoura v podání těch nejmenších dětí, že nechtějí odejít. Nezbývalo nic jiného, než vymyslet, co s tím. Napadlo nás jen jediné, co a jak uvařit pro
několik desítek dětí. Proč by nemohly děti uvařit rodičům?. Děti se okamžitě chytly příležitosti škrábání brambor,
čištění zeleniny, míchání připálené cibulky, dosolování a přesolování a z toho všeho vznikl 50 litrový hrnec domácího
guláše. Co jsme si navařili, to jsme si taky museli sníst. Všichni jsme si hromadně pomáhali, nabírali jedli, uklízeli a
po obědě odpočívali. Bylo jasné, že tímhle dnem naše táboření nekončí. Děti automaticky začaly zakládat na nový
večerní oheň. O večeři se postaral pan Gambas s jeho velkorysým darem několika kily masa. A o vaření se postarali
i pan Zámečník a Bodis s paní Bodisovou. Tento večer pokračoval různými hrami, povídáním a zpíváním u ohně.
Myslím si, že se nikdo nechtěl vrátit domů do své postýlky. A upřímně za mě se dětem nedivím, protože takhle utéct
od reality by mělo častěji utéct více lidí. Na nezapomenutelný zážitek vzpomíná Božena Zámečníková, která se chtěla
podělit s veřejností o tento článek.

9(/.ë.$5/29
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Ing. Bronislav Prudký, starosta obce
Po třetí v letošním roce jednalo zastupitelstvo obce dne 4.6. 2015 a mimo jiné jsme projednali a schválili:
- Stanovisko k předložené projektové dokumentaci pro územní řízení „Rekonstrukce skladovací jímky Velký Karlov“
- OZV Obce Velký Karlov č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Velký Karlov
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- Přijetí dotace z rozpočtu JMK na projekt „Územní plán Velký Karlov“ včetně schválení smlouvy
- Přijetí dotace z rozpočtu JMK na projekt „Oprava sociálního zařízení MŠ Velký Karlov“ včetně schválení smlouvy
- Kupní smlouvu s ing. Josefem Dvořákem k odkoupení parcely p.č. 169/5 o výměře 1320 m² v k.ú. Velký Karlov pro
umístění budoucího hřbitova
- Podání žádosti o dotaci na revitalizaci stávající aleje na pozemku p.č. 2037 v k.ú. V.Karlov
- Příkazní smlouvu s pí Mgr. Pilařovou k zajištění přípravy a průběhu VŘ projektu „Revitalizace aleje Velký Karlov –
Dyjákovice“ a komisi pro otevírání obálek včetně náhradníků
- Výzvu k podání nabídky, zadávací podmínky a návrh smlouvy o dílo k projektu „Revitalizace aleje Velký Karlov –
Dyjákovice, seznam oslovených společností k podání nabídky
- Zadání zajištění přípravy a průběhu VŘ akce BJ 4 PB-VB Velký Karlov ﬁrmě Znojmoinvesta
- Žádosti o přidělení obecních bytů
- Žádost o odkoupení části parcely p.č. 256 o výměře 986 m², vyhlášení záměru o prodeji této parcely
- Žádost OS Karlovská chasa a OS TJ Velký Karlov o poskytnutí dotace z prostředků obce Velký Karlov
- Investiční záměr Sběrný dvůr Velký Karlov a jeho vypracování společností Decasto Zlín
- Investiční záměr Lesopark Velký Karlov, vypracovaní PD k tomuto záměru
- Investiční záměr veřejného pohřebiště Velký Karlov, společnost Květ Blažovice vypracováním studie
- Seznam teplovodních přípojek, které se budou budovat v 1. etapě
Z důvodu časových bylo třeba schválit materiály pro akci BJ 4 PB-VB Velký Karlov, proto bylo svoláno mimořádné
zasedání OZ a to na 28. 7. 2015. Zde jsme mimo již zmiňovaný projekt projednali a schválili:
Zadávací dokumentaci pro akci „BJ 4 PB-VB Velký Karlov“, seznam oslovených ﬁrem, komisi pro otevírání obálek a
posouzení nabídek na tuto akci
- Zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek akce „Revitalizace aleje Velký Karlov-Dyjákovice“
- Rozsah realizace teplovodních přípojek a jejich cenu
- Nákup pozemků a kupní smlouvu na pozemky p.č.: 169/2 a169/4 v k.ú. Velký Karlov
Další řádné zasedání OZ se konalo v plánovaném termínu dne 6.8 2015 a mimo jiné jsme projednali a schválili:
- Zřízení BÚ ve Fio bance
- Účetní závěrku obce Velký Karlov za rok 2014
- Vypracování PD pro stavební řízení k povolení sběrného dvora od ing. Ladislava Škarka
- Žádost OS Karlovská chasa o ﬁnanční podporu na hody
- Revokaci části usnesení č. U 1/2015 v bodě 2g a 2h o prodeji pozemku p.č. 325/4
- Smlouvu o smlouvě budoucí na prodej pozemku p.č. 325/4 o výměře 2184 m²
- Zasíťování stavebních pozemků p.č. 256/7-256/11
- Zápis textu do obecní kroniky 1.čtvrtletí/2015
- Smlouvu o dílo na projekt „ Revitalizace aleje Velký Karlov –Dyjákovice“
Na den 25.8. bylo svoláno další mimořádné zasedání za účelem projednání výsledků výběrové komise pro akci BJ 4
PB-VB Velký Karlov. Na tomto zasedání byly projednány a schváleny pouze dva body:
- Výsledek výběrového řízení akce „BJ 4 PB – VB Velký Karlov“
- Smlouvu o dílo „BJ 4 PB – VB Velký Karlov“
Příští řádné zasedání OZ se koná 1. 10. 2015 jako již tradičně v zasedací místnosti OÚ od 18,00 hod a všechny občany
srdečně zvu.
Ing. Bronislav Prudký, starosta obce

DĚTSKÝ DEN
(Soptíci)
Sbor dobrovolných hasičů (Soptíci) a obec Velký Karlov oslavila v první červnovou sobotu společně s dětmi a rodiči DEN DĚTÍ. Oslava proběhla ve sportovním stylu. Fyzickou zdatnost si děti mohly prověřit ve slalomu na lyžích
nebo s kajakem, vyzkoušely si chůzi na chůdách, střelbu na koš nebo na fotbalovou branku a samozřejmě nechyběla
ani překážková dráha, či víceboj. Tyto disciplíny si zkoušeli i rodiče, což nás velmi potěšilo a pobavilo. Po zdárném
splnění všech úkolů si mohli malí sportovci vyzvednout balíček s překvapením. A protože byli úspěšní všichni, nikdo
neodešel bez krásné perníkové medaile za první místo. Nechyběla zde ani zábava na skákacích hradech a malé občer-
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stvení, jak pro děti tak i dospělé. Jako obvykle byl tento den zakončen soutěžemi pro rodiče s dětmi. Je těžké vymyslet
každým rokem novou soutěž pro rodiče a děti různé věkové kategorie, ale letošní míčkování si užili všichni. Soutěžili
převážně ti nejmenší s tatínky a nenechaly se zahanbit ani maminky. Nechyběla každoroční slavná kolečka a s nimi
slalom na čas. Děti i rodiče se velmi činili. Nikdo neodešel s prázdnou a každý byl oceněn. Tento den si patřičně
užili jak děti, tak i dospělí. Děkujeme sponzorům, kteří nám přispěli na občerstvení a sladkosti pro děti. Poděkování
za pěkné odpoledne patří všem ochotným lidičkám, kteří nelitovali svého času a zapojili se do organizace a průběhu
dětského dne.

PODĚKOVÁNÍ
O znovu obnoveném konání soutěže 7 v 1 jste se
již jistě dočetli na několika místech tohoto vydání novin Niva. Já bych chtěl z tohoto místa ještě jednou
poděkovat všem členům družstva Velkého Karlova
(posíleného o soutěžícího z Božic). Všem děkuji za
reprezentaci a čestný souboj a v neposlední řadě i za
odvahu. Sluší se poděkovat rovněž všem pořadatelům
a organizátorům soutěže z hostitelské obce Borotice.
Vím jak těžké je zorganizovat takovou soutěž a navíc
pořadatel často ze samotného dne nemá mnoho jen
proto, aby se ostatní v klidu a dobře bavili.
Bronislav Prudký

Naše družstvo v akci
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CO NÁS DO KONCE ROKU JEŠTĚ ČEKÁ.
Jak jste z jednání OZ jistě zaregistrovali, připravujeme zahájení výstavby 4 bytových jednotek v bytovém domě,
který bude stát na parcele p.č. 256. Stavba bude zahájena v průběhu září a dokončena by měla být do 31. 8. 2015.
Vítězem VŘ je ﬁrma Miloš Ryšavý z Vémyslic, která zvítězila nejnižším cenou ve výši 4 821 940,29 Kč. Dalším projektem, který bude ještě letos realizován (zahájen i dokončen) je projekt „Revitalizace aleje Velký Karlov – Dyjákovice“.
V soutěži o tento projekt zvítězila ﬁrma Květ Blažovice s nejnižší cenovou nabídkou ve výši 784 232,50 Kč. Tento
projekt řeší novou výsadbu celkem 181 ks stromů podél komunikace z Karlova do Dyjákovic na místech vykácených
převážně nemocných a bezpečnost ohrožujících topolů. Mimo to dokončujeme probíhající projekty (zpracování
ÚPD, teplovodní přípojky).
B. Prudký

OHLÉDNUTÍ ZA 9. KROJOVANÝMI HODY VE VELKÉM KARLOVĚ
9. Krojované hody ve Velkém Karlově se konaly v srpnu, 22. 8. 2015. Pořádalo je Občanské sdružení Karlovská
chasa. Celkem bylo 8 párů velké krojované chasy a 8 párů malé krojované chasy. Přípravy začaly už v pátek, 21. 8.
2015. Stavěla se mája, u které se sešla část občanů Velkého Karlova a společnými silami s karlovskou chasou máju
postavili. Večer se konalo posezení pod venkovním stanem v prostorech u kulturního domu a společně jsme se těšili
na sobotní hodovní den.
Velký Karlov se probudil do krásného slunečného sobotního rána. V brzkých ranních hodinách se začala scházet
malá i velká krojované chasa v kulturním domě. V 9 hodin hody zahájil pan farář z hrádecké farnosti. Na toto záhajení se přišla podívat velká část obyvatel Velkého Karlova. Farář popřál krojované
chase povedené hody a následně naše hody posvětil. Proběhla i krátká modlitba.
Poté proběhlo předání práva od loňských stárků letošním. V již tradičním pokřiku „Čí só hody“ se vydala krojované chasa na průvod vesnicí. Po celou dobu
pochůzky po vesnici hrála dechová kapela Minet. Krojovaná chasa protančila
celou vesnici a zvala občany na večerní zábavu. Po průvodu vesnicí si chasa na
chvíli odpočinula a na odpoledne byl připraven krátký program pro občany
v podobě vystoupení karlovských mažoretek.
Ve 20 hodin začala hodová zábava. Vystoupila malá krojovaná chasa s předtančením a následně i velká krojovaná chasa. Obou předtančením se dostalo
velkých ovací. Po celou zábavu hrála kapela Sympaťáci z Karlových Varů. Karlovská chasa připravila pro účastníky zábavy i věcnou loterii.
O půlnoci vystoupila velká krojovaná chasa s již tradičním půlnočním překvapením. Po půlnoci následovala volná zábava a ta pokračovala až do brzkých
ranních hodin.
Věříme, že 9. Karlovské krojované hody se vyvedly a každý účastník hodů se
bavil. Příští rok se konají kulaté 10. hody Velkého Karlova a věříme, že budou
minimálně tak povedené, jako ty letošní.
Simona Dvořáčková
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35

Velký Karlov - hody

Čejkovice - dětský den

Čejkovice - hody

Mackovice - pohádka

Pravice - oddíl Trosečníků

Břežany - svěcení kříže
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