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Hrušovansko
MIKROREGION HRUŠOVANSKO
KOTLÍKOVÉ DOTACE PRO OBČANY MIKROREGIONU
Operační program životního prostředí prostřednictvím Jihomoravského kraje
připravuje výzvu k podávání žádostí o „kotlíkové dotace“. O tuto dotaci může
požádat vlastník rodinnného domu, který je převážně vytápěn kotlem na pevná
paliva a kde bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické
opatření (např. zateplení střechy, oprava nebo zateplení fasády, dílčí výměna oken,
výměna vstupní a balkonových dveří, atd.). Dotace bude poskytována ve výši 70%
- 85% (max. 127 500 Kč) na jeden projekt. Dotaci lze poskytnout na: kotel na
pevná paliva, plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, instalaci solárně-termických soustav pro přitápění nebo
přípravu teplé vody, mikro energetická opatření. Způsobilé výdaje by měly zahrnovat projektovou dokumentaci, stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací zařízení či úpravou otopné soustavy, realizace mikro energetikých
opatření, služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti mikroenergetických opatření, náklady
na zkoušky nebo testy související s uváděním nových zařízení do užívání. Výzva k podávání žádostí o dotace bude
vyhlášena v lednu – březnu 2016.
Bližší informace a poradenství ke zpracování žádosti o dotaci občanům mikroregionu Hrušovansko poskytneme na obecním úřadě v Božicích každé 2. úterý v měsíci od 14.00 – 16.00 hodin (leden - březen).
Jitka Jirků
mikroregion Hrušovansko

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA HRUŠOVANSKO JE STANDARDIZOVANÁ!
MAS Hrušovansko s radostí oznamuje veřejnosti, že jako jedna z mála MAS v ČR již splnila podmínky pro
Standardizaci MAS. Standardy jsou požadavky, které musí MAS splňovat pro to, aby
prokázala, že je schopna podílet se na naplňování programů ﬁnancovaných z Evropských fondů. Po prokázání standardů může MAS žádat o podporu uskutečnění své
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro území MAS v rámci
programového období 2014–2020.
Po splnění standardů MAS Hrušovansko intenzivně pracuje na dokončení své
strategie a tvorbě Programových rámců. MAS Hrušovansko má možnost svoji strategii podporovat z Operačního programu rozvoje venkova (PRV) a Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP). Programové rámce strategie se skládají
z Opatření (tzv. Fichí), které vymezují oblast podpory pro konečné žadatele. A je jen
na Vás – na veřejnosti, které oblasti budou podporovány. Z IROP to mohou být například projekty na zvyšování bezpečnosti dopravy (bezbariérový přístup zastávek, zvuková signalizace pro nevidomé), výstavba a modernizace cyklostezek, sociální bydlení a podnikání a mnoho dalšího. Z PRV budou podporovány
investice do zemědělských podniků (dotace na veškeré zemědělské stroje), výstava a rekonstrukce lesních či polních
cest, podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, zavádění preventivních protipovodňových
opatření v lesích a mnoho dalšího.
Veškeré informace o tvorbě Opatření se dozvíte na našich webových stránkách www.mashrusovansko.cz, kde také
můžete hlasovat v anketách, o které projekty máte zájem a chtěli byste na ně získat dotaci. Budeme Vám vděčni za
každou připomínku a reakci, protože je jen na Vás, které Opatření MAS Hrušovansko podpoří, a jaká výše ﬁnančních
prostředků bude jednotlivým Opatřením přidělena.
Bc. Simona Dvořáčková

ZAJÍMAVOSTI
Převzato a upraveno
- Lidé čtou z obrazovky o 25 % pomaleji než z papíru.
- Je vědecky prokázáno, že čím méně člověk ví, tím více si myslí, že ví.
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- Všechny děti jsou po narození barvoslepé. Pěti procentům lidí to v nějaké formě zůstane až do smrti.
- Průměrné čtyřleté dítě se ptá na 400 otázek denně. A pak že „mateřská dovolená“.
- Děti se smějí průměrně 400x denně. Dospělí pouze 15x denně. Taky těm prckům závidíte?
- Pokud dostatečně dlouho předstíráte smích, začnete se smát opravdově.
- Při spánku spálíte více kalorií než při sledování televize.
- Člověk sní za život nevědomky průměrně 70 kusů hmyzu a 10 pavouků, obvykle během spánku.
- Přes 90 % nemocí je způsobeno stresem. Už víte, proč bylo lidstvo před pár desetiletími o tolik zdravější a vlastně
i šťastnější?
- Barvy žlutá, oranžová a červená jsou používány restauracemi, protože podporují chuť k jídlu.
- Nejoblíbenější barva auta je stříbrná. Nejbezpečnější jsou červené vozy.
- Poslech hudby zlepšuje trávení i výkonnost při práci.
- Chcete-li prodat dům, natřete ho žlutou barvou, zvýšíte šanci na jeho prodej.
- Člověk zhlédne v různých formách 3000 reklam denně. Šílené číslo. A stále se zvyšuje.
- Průměrný člověk stráví během života dva týdny čekáním před semaforem, čtyři roky cestováním v autě a nachodí
solidních 100 000 km.
- Ve většině reklam ukazují hodinky čas 10:10, protože to vypadá jako úsměv.
- Balená voda v obchodech je ve skutečnosti voda z kohoutku.

ROK 2016  ROK MILOSRDENSTVÍ
Zaslal Rudolf Žilík
V úterý 8. 12. jsme vstoupili do mimořádného Svatého roku milosrdenství. Milostivé léto řádně mělo přijít až
v roce 2025, ale z rozhodnutí papeže Františka začalo i letos.
Co to znamená? Viditelně je v tento čas mimořádně otevřena tzv. Svatá brána v Bazilice sv. Petra ve Vatikánu, která
je jinak zavřená a zazděná. Jejím otevřením se naskýtá všem zájemcům možnost jí procházet. Ale proč vcházet právě
touto branou? Papež František vysvětluje: „Jde o bránu Milosrdenství a každý, kdo tudy vstoupí, bude moci zakusit
lásku Boha, který potěšuje, odpouští a dodává naději.“ A jedná se jen o jakési fyzické procházení touto bránou a současně nějaké ochutnání Boží lásky? K čemu to?
Lidské srdce se dá přirovnat k poli. Pole se řídí svými zákonitosti. Vše se tu děje pro úrodu. Když se pole obdělává,
je to dobré, když ne, je to hrůza. Vždyť kdo z nás rád vidí zarostlé rumiště. Kdo pole obdělává a zasévá, sklízí úrodu
k užitku, kdo ne, sklízí sice také, ale plevel. A právě tak je to u našich srdcí. Vždy tam něco roste. A zde jsme u toho, oč
tu běží –obdělat, zúrodnit naše srdce k radosti naší i Boží.
To je však proces, který má také své zákonitosti. Jaké? Je třeba se
rozpomínat na Boží lásku, poznávat Jeho milost, prosit Jej o odpuštění, odpouštět svým provinilcům, posilovat svou víru a podle Božího
vzoru činit dobré skutky. Napravovat také pochroumané vtahy, ať už
k někomu, tak i k něčemu. To vyžaduje zastavení se, odvahu, rozhodnutí pro dobro (odvrácení se od zlého), vytrvalost, trpělivost, pokoru,
ad. Toto všechno je však nad lidské možnosti, síly.
Bůh v Trojici to ví také. A ví také moc dobře dokonce i to, co
konkrétně potřebuje každý člověk aktuálně žijící na Zemi a jaké jsou
jeho možnosti. Proto mu vychází vstříc více než kdy jindy i skrze svůj
nástroj k posvěcení - církev. Především nabízí své svátosti: sv. smíření,
Eucharistii, křest ad. Ve vybraných kostelích u nás i po celém světě je
posílena zpovědní služba, někde s širším polem možnosti rozhřešení,
uzavřít manželství je také o něco snazší, rovněž i žádat třeba pro dítě
sv. křest. Snáze bude možné získat také tzv. odpustky. V modlitbě, četbě Písma svatého a konáním milosrdných skutků jako Otec budeme
moci více poznávat velkorysost Božího srdce. Milosti, (za)působící
následně v každém lidském srdci, nikdy nenechají na sebe s rozmnožením dober v duši dlouho čekat.
Zvláštní „Svatá“ brána bude v brněnské diecézi otevřena na celkem pěti místech. Od 19. 12. bude možné procházet i svatou bránou
kostela sv. Kříže ve Znojmě. Řadu aktivit nabízejí také otcové palloti-
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ni, kteří působí u kostela Božího milosrdenství a sv. Faustyny ve Slavkovicích a jejichž posláním je šíření úcty k Božímu milosrdenství.
Otevřená Svatá brána nechť nám není jen nějakým symbolem, nechť je nám ujištěním o stále kopím otevřeném
Ježíšově srdci na kříži, ze kterého dnes či dodnes vytéká pro nás životodárná krev a očišťující voda. Otec biskup V.
Cikrle vyzývá k odvaze prosit Boha a nebát se zázračných proměn našich životů. Zlepšení vztahů „nám umožní lépe
přijímat a naplňovat naše poslání, ať už je jakékoliv.“
Probojujme se s Boží pomocí ke svobodě božích dětí, jakou pro člověka odedávna zamýšlel Bůh, a jaká jako jediná
ze svobod opravdu stojí za to. Dejme a dávejme spolu s Ním šach-mat strachu, beznaději a negativním závislostem,
ve kterých u nás Zlý neumí nic jiného, než nás vracet zpět „do prachu země“. Ať je na každém z nás vidět, že se na nás
uskutečňuje Boží spása a že žijeme milostivé léto.

VŠEM PEJSKŮM
Alík, Brit a já Barik
Tak i nám pejskům zase začíná zima. Jó kočky, ty se mají líp. Najdou si pelíšek někde na půdě na seně nebo na slámě. Když mají mokré tlapky od sněhu a
vody, najdou si jiný, suchý pelíšek.
Ale co my, pejskové? Lidi říkají, že jsme jejich věrní kamarádi. A taky jsme!
Máme ty naše páníčky rádi. Postaví nám boudu, dají nám nějakou mňamku,
někdy si s námi i pohrají, pobaví se s námi (i my jim rozumíme), občas nás
vezmou na procházku – to se nám líbí! Ale s tím spaním, to by jsme si někteří
chtěli postěžovat. Máme v boudě stále stejný pytel se slámou, nebo starý zimník, nebo kus hadru. Proto prosíme: „všem pejskům“ dejte také dárek v podobě
nového, suchého pelíšku. Chceme novou suchou a voňavou slámu, nebo aspoň
dečku. Psí dečku …..? Tak na nás, prosíme, nezapomeňte! My budeme vděční
a pohlídáme vás.

BOŽICE

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE BOŽICE
Karel Hala, starosta obce
V poslední třetině roku 2015 měla RO Božice čtyři jednání. Pro informaci občanům vyberu jen některé důležité
body těchto jednání.
V září jsme projednali a přijali přidělování příspěvků na narození dítěte pro občany Božic a příspěvku pro děti
nastupující do první třídy naší školy. Dále byla rada seznámena s dokončenými investicemi a jejich zařazení do majetku obce.
Jednalo se o nové veřejné osvětlení na Kolonii, parkoviště u ZŠ a parkovací stání u prodejny Jednoty v Božicích.
Dále bylo do majetku přijato technické zařízení, traktor se zametačem. V současnosti se dokončuje nové dětské hřiště
a také cesta pod masnou dostává konečnou podobu.
V příštím týdnu bude dokončena rekonstrukce toalet v Jiráskově domě. Tato oprava, zahrnující výměnu vchodových dveří a části oken, výměnu topení a celkovou rekonstrukci toalet bude stát téměř 400 tisíc Kč. Necelá polovina
z této částky bude pokryta dotací z Jihomoravského kraje.
Od našeho kraje jsme letos obdrželi rovněž dotaci na opravu hasičského auta Tatra, kde byla opravena převodovka
a cisterna na tomto autě.
Zaměstnanci obce pokračují v údržbě veřejných prostranství a část pracuje na těžbě dřeva na prodej pro občany
Božic.
Chtěl bych se ještě zmínit o problému podzimních měsíců, který se týká znečišťování místních a státních komunikací. Jedná se o pracovníky zemědělských ﬁrem, kteří při vjezdu na komunikace neočistí svůj stroj. Upozorňuji proto
majitele těchto ﬁrem, že v případě těchto prohřešků bude navrhovat RO snížení pronajímané výměry zemědělských
pozemků, které mají od obce v nájmu.
Pro nadcházející vánoční svátky přeji našim občanům hlavně pohodu a klid. Do nového roku bych rád všem popřál hodně štěstí, zdraví a spokojenosti

4

Božice

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Jiří Čada, místostarosta
Z praktického pohledu je třídění odpadů z ekologického hlediska velmi potřebné a nezbytné. Děkujeme všem
občanům, kteří své odpady třídí a ukládají je do patřičných kontejnerů, přestože nemají tyto kontejnery poblíž svého
domu.
Sklo odváží svozová ﬁrma AVE 1x měsíčně, papír také 1x měsíčně a plasty 1x týdně. Na likvidaci bioodpadů jsme
pořídili kompostéry, o které si může zažádat každá domácnost v naší obci za předpokladu, že není dlužníkem za
odpady. Dále je možné využívat také kontejnery na textil, které jsou umístěny u obecního úřadu, u Jednoty v Č. Křídlovicích a u čerpací stanice u nádraží. Na tomto místě bych chtěl občany požádat, aby do kontejnerů ukládali pouze
konkrétní typ odpadů, který do daného kontejneru patří. Při kontrole těchto kontejnerů jsme například ve žlutém
kontejneru určeném na plast objevili trávu vysypanou ze sekačky, nebo sádrokarton z přestavby bytu v kontejneru
na sklo ….. co na to říct???
Dalšími složkami tříděného odpadu jsou nebezpečné odpady a velkoobjemový odpad. Sběr nebezpečného odpadu probíhá v naší obci dvakrát ročně a je zajišťován také svozovou ﬁrmou AVE. Velkoobjemový odpad lze po dohodě
odložit ve dvoře v tzv. kovárně, kde je následně zaměstnanci obce dále rozebrán a roztříděn do patřičných odpadů.
Jedním z dalších problémů, které nás stále trápí je počet popelnic u jednotlivých domů. Jak je možné, že čtyřčlenné
rodina bydlící v rodinném domku stačí jedna popelnice a srovnatelná rodina bydlící o kousek dál má před domem
popelnice tři? Při kontrole při svozu popelnic jsme zjistili, že kapacita popelnic není využívána. Pro ilustraci přikládám k článku dvě fotograﬁe, na kterých jsou dvě popelnice od jednoho rodinného domu – obě jsou zaplněné asi
z jedné pětiny. Občané by si měli uvědomit, že svozové ﬁrmě platíme za výklop každé popelnice a vývoz poloprázdných popelnic rozhodně není ekonomický.
Pro širší služby občanům v této oblasti bude nutné zbudovat oﬁciální sběrný dvůr. To by však bylo dalším investičním záměrem. Budeme proto hledat vhodný dotační titul, za pomocí kterého by byl vybudovaný sběrný dvůr pro
naši obec.
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NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Jiří Čada, místostarosta
Naší obci se podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt „Společné dětské hřiště v Božicích“.
Byl zpracován projekt a osloveny 3 ﬁrmy, s nejnižší cenovou nabídkou zvítězila ﬁrma TEWIKO systems s.r.o. Liberec s cenou 569.230,- Kč vč. DPH. Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj činila 400.000,- Kč a již byla uhrazena
na účet obce.
V minulých dnech ﬁrma TEWIKO systems s.r.o. již osadila všechny herní prvky, zaměstnanci obce budou dokončovat terénní úpravy a upravovat dopadovou plochu okolo herních prvků. Dále bude kolem hřiště vybudovaný plot
a osvětlení – tyto práce budou probíhat s ohledem na vývoj počasí.

REKONSTRUKCE SE ZDAŘILA
Když padlo rozhodnutí, že opravíme toalety v základní škole, začalo se s opravdu náročnou přípravou. Staré záchodové kabinky nevyhovovaly už novým podmínkám, ale prostory jsme zvětšit nemohli. Trvalo, než jsme vymysleli
kompromis, který by vyhovoval nám i hygieně. Nakonec se dílo zdařilo. Žákovských záchodů mírně ubylo, ale jsou
prostornější a vyhovují novým normám. Dívčí toalety mají v prvním i druhém patře hygienickou kabinku a v prvním
patře se našlo také místo pro učitelskou toaletu. Dosud byly učitelské toalety jen v přízemí. Trochu náročnější bylo
vymyslet odvětrání všech místností a nové vedení teplé vody. Ale největším problémem bylo odvedení odpadních
vod z pisoárů v obou patrech. Nakonec se musel celý odpad vybourat a osadit novým potrubím. Díky této akci byla
zrekonstruována i šatna pro uklízečky. Záchodky září novotou a doufám, že při vzpomínce na staré, si jich budeme
vážit, aby jim krása vydržela.
PaedDr. Růžena Baráková
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ZVEME VÁS DO NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉ PRODEJNY COOP V BOŽICÍCH
Ing. Šlapanský František, předseda představenstva
Družstvo COOP věnuje zkvalitňování prodejní sítě velkou pozornost, i když při 120 prodejnách které provozujeme je téměř nekonečný úkol. V loňském roce jsme například investovali 38 milionů korun, pro letošek jsme museli
přibrzdit, ale i tak předpokládáme investovat do zlepšení prodejní sítě 14 milionů korun. Mimo božické prodejny
jsme investovali do prodejny v Olbramkostele a ve Vrbovci, která jsou již také zprovozněné.
Důvody, proč jsme provedli tak rozsáhlou rekonstrukci božické prodejny jsou nasnadě – patří dlouhodobě mezi
naše velmi dobré a úspěšné prodejny, výkony této prodejny jsou na výborné úrovni a tím samozřejmě dělá našemu
družstvu dobré jméno. Na tom má rozhodující podíl kolektiv prodejny vedený paní Janou Zedníčkovou.
Rekonstrukce podstatně zlepšila technické parametry prodejny, prodejní plocha byla rozšířena o 50 metrů čtverečních, také se zvětšila skladová plocha, prodejna byla vybavena novým zařízením. Základním cílem našeho snažení
pochopitelně bylo zvýšit úroveň služeb, které poskytujeme našim zákazníkům. Proto přicházíme i s novinkou, kterou
je prodej výsekového masa.
Dodavatel stavebních prací OSP Mor. Krumlov to neměl jednoduché – jak už to při větším zásahu do staré budovy bývá, museli řešit několik tvrdších oříšků, ale svoje poslání zdatně splnili. Zbývá ještě dokončit fasádu a nějaké
drobnosti.
Samostatně musím poděkovat za pomoc a podporu Obecnímu úřadu Božice. V čem mohli, tak nám vyšli vstříc.
Dokonce rozšířili tolik potřebné parkovací plochy před prodejnou. Oceňujeme tento jejich velmi vstřícný přístup a
vážíme si takové aktivní spolupráce.
Jak už to u nás bývá, největší díl práce ležel na děvčatech – pracovnicích prodejny a také na našich instruktorkách
– nejprve vystěhování staré prodejny, teď zase nastěhování zpět, vyložení zboží, úklid … Velký kus práce odvedli i
pracovníci našeho střediska údržby, protože přece jenom ta chlapská ruka je při všech těch úkonech potřebná.
Chci tedy poděkovat všem, kdo se na celé rekonstrukci podíleli, dále bych rád poděkoval Obecnímu úřadu Božice,
panu místostarostovi J. Čadovi za pochopení a významnou pomoc a stavební ﬁrmě OSP Moravský Krumlov za jejich
dobrou práci. Hlavní poděkování patří našim děvčatům, jak kolektivu prodejny v čele s paní Janou Zedníčkovou, tak
i instruktorkám za přípravu.
otvírací doba:
Pondělí 5:00 – 12:00
Úterý
5:00 – 17:30
Středa
5:00 – 17:30
Čtvrtek 5:00 – 17:30
Pátek
5:00 – 17:30
Sobota
5:00 – 9:30
Neděle
7:00 – 9:30

JELI JSME ZA HUMNA K SOUSEDŮM ....
V letním období a to ponejvíce o prázdninách lidé jezdí za poznáním, rekreací a kulturou do oblastí někdy vzdálených i ﬁnančně nákladných. Je to přirozené, člověk je tvor společenský, chce se bavit, užívat světských možností,
poznávat dosud nepoznané a oprostit se na čas od všedních starostí.
Tak i klub seniorů Božic pořádá ročně několik zájezdů
za kulturou a poznáním po republice. Někdy cestujeme
řadu hodin autobusem a na vlastní cíl cesty nám zbývá
jen několik málo hodin.
Letošní poslední výlet 14. října jsme pojali tak, jak je
uvedeno úvodem - k sousedům a přesto do zahraničí.
Bylo nás 45 z Borotic, Božic, Hrádku a cílem bylo město
Laa - zkrácený název. Požádali jsme o spolupráci mikroregion Hrušovansko, který má přímou návaznost s mikroregionem Land um Laa.
Doprovázela nás tajemnice našeho mikroregionu
paní Jitka Jirků, která v součinnosti regionů se úzce an-
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gažuje a kvaliﬁkovaně nám pomáhala překonat jazykové bariéry.
V úvodu dne jsme byli přijati tajemníkem radnice města Laa panem Naglem, který nás provedl krátce kolem
historického náměstí, budovou radnice a výkladem o historii města ve velké zasedací místnosti úřadu. Dále jsme v
dopoledních hodinách navštívili muzeum kočárů, údajně nejrozsáhlejší v Evropě. Téměř stovka povozů, osobní dopravy minulých století tažená jedno až čtyřspřežím koní, byla doplněna ﬁgurínami koní a lidmi. Jednotlivé dobové
exponáty představovaly slušný komfort tehdejší doby v dopravě lidí, různého zboží, pošty a zejména potřebám šlechty. Výklad o historii a účelu muzea nám přiblížil sám jeho správce a majitel, kterému trvalo 25 let, než tuto sbírku a
renovaci exponátů mohl zpřístupnit veřejnosti.
Odpolední čas jsme věnovali prohlídce rodinného pivovaru Hubertus, rovněž také s odborným výkladem o
technologii výroby piva. Samozřejmě se to nemohlo obejít bez ochutnávky několika druhů piv s posezením u výčepu.
Myslím, že tak to má být, aby celodenní program byl ukončen v uvolněném prostředí.
Dovolím si ještě jednu úvahu. Už přes 10 let jsme součástí států Evropské unie. Hranice těchto států se „ změkčily
„, máme objektivně k sobě blíž. Naopak zesílil význam regionů a jejich vzájemná spolupráce. Tak také vidím tuto vizi
mezi Hrušovanskem a obcemi kolem Laa. Tato budoucnost by neměla být postavena jen na úrovni setkávání jejich
představitelů (např. starostů), ale také na spolupráci a vzájemném poznávání jejich obyvatel. I toto byl náš cíl.
Zdeněk Čurda

MEZINÁRODNÍ DEN ALZHEIMEROVY CHOROBY
Šárka Czerwonková
Na den 21.9.2015 připadá Mezinárodní Alzheimerovy choroby s cílem zvýšit povědomí široké veřejnosti o této
nemoci, která narušuje část mozku a způsobuje pokles takzvaných kognitivních funkcí – myšlení, paměti a úsudku
(zdroj:http://www.alzheimer.cz/alzheimerova-choroba/).
V Domově důchodců Božice jsme si tento den připomněli symbolicky – Dnem plných her. Procvičování mozkových funkcí a udržování duševní svěžesti oddaluje vznik a rozvoj Alzheimerovy choroby. Spoustu zábavy si klienti
užili při hraní klasických společenských her jako je např.
Člověče nezlob se, Bingo, Stolní hokej nebo hraní žolíků.
Skládáním puzzlí, doplňováním přísloví, hádáním předmětů si procvičili krátkodobou paměť, pozornost a koncentraci. „ Jsou to aktivity, které denně připravujeme pro
naše klienty. Ale tento den jsme chtěli oslavit společně a
cílem bylo do akce zapojit co nejvíce klientů najednou,“
říká Šárka Czerwonková, aktivizační pracovnice a dodává: „Bez pomoci žákyň SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o.,
obor sociální činnost, by se nám to určitě nepovedlo.“ Celá
akce byla náročná nejenom z hlediska počtu účastníků, ale
zejména proto, že aktivity měly přinést klientům především radost a zábavu. “Žákyně si naše poděkování určitě
zaslouží, protože prokázaly profesionální úroveň. Dokázaly
nabízené aktivity přizpůsobit potřebám klientů a poskyt-
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nout jim přiměřenou míru podpory,“ vyjadřuje slova uznání aktivizační pracovnice Jitka Kročilová.
Mezinárodní den Alzheimerovy choroby pokračoval v Domově odpoledne canisterapií. Pejsek Richi pod vedením Šárky a Renaty Urabetzových, dobrovolnic
z dobrovolnického centra ADRA, svou návštěvou vždy potěší naše klienty. Šárka
a Renata překvapí novými nápady a Richi se rád pochlubí novými dovednostmi.
Tentokrát jim asistovala Mgr. Lada Glacová, která dobrovolnictví v Domově vykonává již několik let. Richiho výkony s klienty Domova obdivovala také p. Zdeňka
Severinová, vedoucí dobrovolnického centra Znojmo a Brno.
Velice nás těší, že se do přípravy a organizace tak náročného dne zapojily spolupracující organizace – SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo a dobrovolnické centrum
ADRA. Důstojně jsme si připomněli Mezinárodní den Alzheimerovy choroby.

KRÁSNÁ VZPOMÍNKA
Lída a Jarka
Vůbec jsme nechtěly jet. Tak dlouhá cesta! A jestli to vůbec bude za to stát? Vykoupat do bazénu se můžeme jít i
tady u nás v Božicích. A že je to také pěkné pokoupání. Cesta byla opravdu dlouhá a snad všichni jsme byli rádi, že
jsme konečně na místě. Ve Velkém Mederu na Slovensku.
Ráno to vypadalo, že asi bude pršet, ale během naší cesty se vyjasnilo, a když jsme vcházeli do lázní, tak už pěkně
svítilo sluníčko. Člověk je většinou se vším nespokojenej, tak nám dvěma proběhlo hlavou: venku je tak krásně a my
budeme zavřené někde v hale v bazénu. Ale naše rozladěnost přešla hodně brzo v nadšení! Nádherně teploučká voda
a navíc pod širým nebem. Sluníčko svítilo na nás i v nás. Lidé kolem se usmívali a proto i nám bylo krásně.
Skoro všichni účastníci tohoto zájezdu využili bazén s příjemně teplou vodou, kde si mohli proplout do venkovního bazénu ozářeného podzimním, ale příjemným sluncem. Nebo si mohli jít zaplavat do hlubšího bazénu s vířivkou
a tobogánem, který někteří nakonec také, sice s obavami, párkrát sjeli. Cesta domů uběhla kupodivu rychle a my jsme
večer, snad všichni, usínali příjemně unavení a s krásnou vzpomínkou. Dík patří všem, kteří se starají o to, abychom
my důchodci mohli jezdit na krásné zájezdy.
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Pozvánka
SBOR DE MELODICA
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA
VÁNOČNÍ KONCERT
V NEDĚLI V 15 HODIN
20. PROSINCE 2015
V KOSTELE SV. PETRA A PAVLA
V BOŽICÍCH
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SILVESTR
Kulturní komise rady obce Božice
vás zve na
Přijďte si užít večer plný her,
zábavy a muziky a podpořte
tak soutěžící týmy.

31. 12. 2015 od 20.00 hodin
v sále KD Božice
HRAJE: DUO DREAMS

VSTUPNÉ: 100,- Kč

Dobrou náladu s sebou!
Chcete-li soutěžit se svým pětičlenným týmem
(4+1 nehrající kapitán), můžete se přihlásit do 18. 12. 2015
tel.: 515 257 010, e-mail: knihovna@bozice.cz
sraz soutěžících 31.12. 2015 v 19.30 hodin

BOROTICE
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zdeněk Bobok, starosta obce
Zastupitelstvo obce se sešlo dne 11. 9. 2015, projednalo a schválilo tyto body:
- Rezignaci člena obecního zastupitelstva, paní Ivety Krátké
- Přijetí nového člena zastupitelstva, kterým se stala paní Ivana Macháčová
- Přijetí nového člena zastupitelstva za zesnulou paní Marii Balážovou, kterým se stala paní Zuzana Vorlická
- Rozpočtové opatření č. 5 - č. 6
Zasedání dne 22. 10. 2015
- Volba členů FV
- Bezplatný převod vlastnického práva pozemků
- č. 315/3, č. 315/4, č. 315/5, č. 315/6, č. 315/7, č. 315/8
- Rozpočtové opaření č.7
Na členy ﬁnančního výboru byly navrženy paní Ivana Macháčová - předsedkyně ﬁnančního výboru, paní Zuzana
Vorlická a paní Ludmila Němcová.
Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo návrh na předsedkyni ﬁnančního výboru paní Ivanu Macháčovou a za
členy ﬁnančního výboru paní Zuzanu Vorlickou a paní Ludmilu Němcovou.

VÝSADBA TŘEŠŇOVÉ ALEJE BOROTICE
„Dekretem prezidenta republiky č. 12/1945 a 108/1945 dostalo se lidu českému zemědělské půdy. […] Katastr
obce Borotice se rozkládá od železniční tratě Hrušovany – Znojmo mezi obcemi Krhovice, Hodonice, Lechovice,
Čejkovice a České Křídlovice - Božice. Výměra orné půdy v r. 1945 byla 1077 ha, v r. 1946 bylo provedeno scelování.
Majetek obce v té době obnášel 3213 ha půdy, cenný majetek obce byla třešňová alej od Borotic do Lechovic, čítala
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214 stromů.“
Když v roce 1945 zmizeli z Borotic původní němečtí obyvatelé, zůstala tu po nich – kromě polí a veškerého majetku poznamenaného válkou – také třešňová alej. Svými 214 vzrostlými stromy i krajinnou polohou představovala nemalé bohatství, v pohnutých dobách poválečného budování a následného socialistické přestavby venkova byla však
hodnota takovýchto pokladů vnímána jinak. Alej postupem času vzala za své, na území katastru Borotic z ní nezbylo
vůbec nic. Dva dožívající stromy se dodnes zachovaly v místě, kde cesta, kterou alej původně lemovala, přechází do
správy obce Lechovice.
Mnozí obyvatelé Borotic si přesto ještě pamatují, jak „tam jako kluci chodili na třešně“.
A nestane-li se nic zlého, budou tam „na třešně“ chodit jejich vnoučata.
Z jednoho letního setkání v roce 2014 se zrodil nápad alej obnovit. Slouží ke cti současného starosty a zastupitelstva obce, že nápad přijali za svůj a podpořili ho za obec zadáním projektu specializované ﬁrmě - Paměť krajiny. Její
jednatel, Ing. Jan Deutscher, se už postaral o všechno ostatní – ﬁrma vypracovala projekt, podařilo se jí získat evropskou dotaci a naplánovala a připravila výsadbu.
A tak se 7. listopadu 2015, v jeden z posledních slunných víkendů v roce, sázela kolem cesty do Lechovic nová alej.
Kromě třešní taky hrušně a ořešáky, doplněné navíc drobným jedlým ovocem – trnkami, špendlíky aj. To proto, aby
obnovená alej sloužila nejen lidem, ale i volně žijícím zvířatům.
Byla to velká sláva: Obec zařídila na zahřátí svařené víno a možnost dalšího občerstvení, zaměstnanci ﬁrmy Paměť
krajiny vykopali jámy, natloukli opěrné kůly a umožnili tak lidem z Borotic, aby si každý příchozí mohl „svůj strom“
zasadit sám. Následně stromy upevnili a zamulčovali. Zájem o výsadbu byl mezi borotickými občany velký, dokonce
tak, že se na ty, co přišli hodinu po oﬁciálním začátku, už nedostalo.
Díky podařené součinnosti všech povolaných a zúčastněných, díky štědré podpoře evropských fondů i díky vstřícnému počasí přineslo sobotní odpoledne mnoho radosti. A s láskou vysázená alej ve společném vlastnictví obce jí
postupem času přinese jistě ještě víc. Nezbývá než přát mladým stromkům do života hodně vláhy, mírné zimy a dobré
lidi na cestě.
Lucie Antošíková
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CO JEŠTĚ MUSÍME LETOS STIHNOUT?
Jak jste si mohli všimnout, byly započaty práce na rekonstrukci sociálního zařízení obecního úřadu, dále na rekonstrukci podkroví na hasičské zbrojnici a schodiště. Na tyto práce jsme získali dotaci z jihomoravského kraje v celkové
výši cca 300.000 Kč.

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
První Adventní neděli zahájil starosta obce Zdeněk Bobok svým vánočním přáním, po němž následovalo rozsvícení vánočního stromu, který je opravdu kouzelný. Následně nám oblohu ozdobil velkolepý ohňostroj, při kterém se
všem tajil dech.
Děti z MŠ Borotice si připravily krásné vystoupení. Naše ,,Hospodyňky,, se postaraly o netradiční Betlém a obří
adventní věnec, který zdobí prostor před budovou obecního úřadu.
Za poslechu koled se mohli návštěvníci zcela zdarma občerstvit perníčky, cukrovím, čajem a svařeným vínem,
které připravily ,,Hospodyňky´´ ve spolupráci s OÚ.
Celá akce se nesla vánočním duchem a pohodou.
Velké poděkování patří Vinným sklepům Lechovice, bez kterých by náš
vánoční strom nemohl tak nádherně
svítit.
Touto cestou bychom rádi poděkovali
také těm, kteří nám pomáhali s přípravou tohoto výjimečného dne, neboť není větší odměna, než pohled do
rozzářených dětských očí a úsměv na
dětských tvářích, které tuší, že již brzy
přijde Ježíšek.

Přejeme krásné prožití
adventu, bohatého Ježíška
a hodně štěstí, zdraví
a úspěchů v osobním
i pracovním životě.
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TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA
Od výlovu v Jaroslavicích, kde jsme byli společně se
všemi školkami, uběhlo sotva několik hodin a my už ve
školce chystáme vánoční dny. 29.11. jsme se všichni z vesnice sešli u rozsvěcování vánočního stromu, kde měly děti
z naší školky vystoupení. O týden později za nimi přišel
Mikuláš se svou družinou a dnes jsme vybalili stromeček,
který chceme Ježíškovi trochu předpřipravit, aby nám ty
dárky mohl nadělit o něco dříve a my si s nimi mohli
ještě pohrát, než budou ty prázdniny. Zpíváme vánoční
písně, vyrábíme ozdoby a svícny, stihli jsme i perníčky. Při
vánočním tvoření jsme s rodiči vyráběli adventní věnce
a andělíčky z polínek. Netrpělivě odpočítáváme dny do
Vánoc, ale ještě stihneme i návštěvu Betlémů v Louckém
klášteře ve Znojmě 14.12. a pak už jen krůček k prázdninám. Přejeme všem také to příjemné chvění z očekávání,
klidné prožití všech těchto dnů a vše dobré v Novém roce.
Děti a kolektiv MŠ Borotice
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BŘEŽANY
ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
Jana Surovcová, starostka obce
Vážení občané, chtěla bych několika větami shrnout informace od minulého vydání Nivy. Většina z Vás si všimla
mnoha změn, které během roku nastaly. Ať už se jedná o svoz odpadů na známky nalepené na popelnice, či smlouvy
a přihlášky k vodovodním a kanalizačním přípojkám, smlouvy k hrobovým místům atd. Je to tak, zákon po nás vyžaduje spousty povinností a my je musíme plnit, ať se nám to líbí nebo nelíbí.
Vzhledem ke všem opravám na vodárně a ČOV vzrostly náklady na provoz a to se musí promítnout v ceně vodného a stočného. Od toho jsou kalkulace, které budou pravidelně zpracovávány na základě skutečně vynaložených
nákladů. Je nám jasné, že zdražování nikoho nepotěší, nicméně zkuste si zjistit ceny za vodné a stočné v okolních
obcích. Obec by měla vzkvétat a rozvíjet se, ale pokud bude obec stále doplácet za své občany, dlouho se nic neudělá.
Podařilo se nám i pár pozitivních věcí- reﬁnancovali jsme úvěry obce a díky nízkým úrokovým sazbám, které jsme
vysoutěžili, budeme šetřit a největší pozitivum celého reﬁnancování je, že už nebudeme mít obecní majetek v zástavě
a můžeme žádat o dotace. Uznejte sami, nejsou obecní budovy v žalostném stavu?
Co se týká pozemků, jednáme neustále s SPÚ o bezúplatném převodu do majetku obce. Část pozemků, o které
zažádal už pan Rebenda v roce 2011, by měly obci připadnout již začátkem příštího roku. O dalších jednáme. Chtěli
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bychom se zaměřit na stavební místa, aby občané nemuseli z obce odcházet jinam. Již proběhlo neoﬁciální jednání s E-ON o možnosti
zasíťování lokality za školkou.
Probíhá těžba dříví a na další rok je v plánu vytěžit 425m3 dřeva, nějaké probírky, prořezávky a zalesňování.
Závěrem bych chtěla poděkovat panu Baladovi, který se ujal nelehké role kronikáře
a s plnou vervou se pustil do psaní kroniky
obce Břežany.

KOMPOSTÁRNA
Jana Surovcová, starostka obce
Vážení občané, nemohu nereagovat na podivné třídění odpadů na naší kompostárně. Kompostárna má sloužit ke
kompostování trávy, listů, štěpků a rostlinných zbytků ze zahrad. I když by spousta z Vás měla výhrady ke způsobu
svozu kompostování, že není dostatek kontejnerů, že se dostatečně neprohrabuje, neprolévá apod. Když pominu
všechny vaše připomínky, nastává mi řešit jeden dost velký problém. Myslíte si, že se rozloží nárazníky z auta, gumové
koberečky, starý koberec, linoleum, keramická mísa, paleta, igelity s odpadky, cihly, betonové obrubníky apod. ?
Nevím, opravdu je vám lhostejné naše životní prostředí? Už děti ve školách se učí chránit přírodu tím, že třídí odpad. Vědí, kam co patří, jaký má třídění smysl a je potřeba, ab jsme je my dospělí v tom podporovali a byli jim vzorem.
Dost dobře to ale nemůže být možné, pokud se chováme tak, jak se chováme. V obci je slušné množství kontejnerů
na všechny druhy odpadu, využijte je. Prosím Vás, vzpamatujme se. Mysleme na naše děti!!! A Vy, kterých se to týká,
vezměte si z našich dětí prosím příklad. Děkuji.

POUŠTĚNÍ BALÓNKŮ ANEB POKOŘENÍ REKORDU RÁDIA IMPULS 2015
Jana Surovcová
Letos jsme se poprvé zaregistrovali na Českého Ježíška k pokoření rekordu s rádiem Impuls ve vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. Obec se zaregistrovala a poté nám byly poslány balónky a předtištěná přáníčka. Museli jsme si
vyzvednout lahev s heliem a nějak to pořešit organizačně. Díky spolupráci některých rodičů, členek sdružení rodičů,
paní vychovatelky a učitelky z I. stupně ZŠ a vychovatelů ze Zámku jsme to nakonec zvládli. Děti si napsaly přáníčka,
my jsme jim je přivázali na balónky a než přišla ta pravá chvíle, 15:15 hod., krátily si děti čas mlsáním ovoce, popcornu,
brambůrek a sušenek. Čekání bylo dlouhé nejen
pro děti a klienty ze Zámku, ale dokonce i pro nás
dospělé. Po třetí hodině
jsme se vydali ven vedle
haly, kde zněly písničky
z rádia Impuls, které nám
poskytly naši břežanští
fotbalisti z rádia z jejich
rozhlasu, za což jim samozřejmě také moc děkujeme.
I když jsme neustále upozorňovaly děti, že
musí balónky pevně dr-
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žet, že vypouštět se to bude hromadně na povel v rádiu, podařilo se postupně odletět 9ti balónkům, které jsme do
rekordního počtu nemohli započítat. Ale to nevadí. Když se z rádia ozval hlas Václava Vydry a jeho odpočítávání 3,
2, 1, skandovali už všichni přítomní a na slovo start, se vzneslo k nebi úctyhodných 150 balónků s přáníčky Ježíškovi.
Jeden neodletěl, protože malá Kamilka ho ne a ne pustit.
I když se mohlo přítomným zdát, že to bylo celé trochu chaotické, nakonec se to všem moc líbilo. My jsme si to
zkusili a z pohledu organizátorů už víme, že příští rok to musíme určitě udělat jiným způsobem. Ale jak se říká, kdo
nic nedělá, ten nic nepokazí. Příjemné bylo, že jsme se sešli jak občané, tak děti a žáci, klienti ze Zámku, jen nás trochu mrzí, že nedorazila školka, ale tak snad za rok. Poděkování patří panu Baladovi za fotografování a fotbalistům za
půjčení rozhlasu. A příští rok se budeme těšit na dalším vypouštění balónků s přáním Ježíškovi.

ROZSVĚCOVÁNÍ STROMEČKU A ADVENTNÍ JARMÁREK V BŘEŽANECH
(Jana Surovcová)
Tak jako mnoho let před tím, i letos proběhlo rozsvěcování vánočního stromečku u obecního úřadu společně
s adventním jarmárkem. Oproti minulým rokům se letos do akce zapojili mimo obce a sdružení rodičů, také sbor
dobrovolných hasičů a břežanští fotbalisti. Každý spolek se ujal své povinnosti – hasiči vařili kávu a grog, fotbalisti
svařené víno, sdružení rodičů se postaralo o párky v rohlíku, klobásy, buchtičky, perníčky a linecké, pan Protivínský
občerstvení zpříjemnil mladými víny a horkou medovinou a samozřejmě nesměla chybět tolik proslavená zabíjačka
od Bobků. O ozvučení celé akce se opět postaral Martin Hodaň, kterému touto cestou moc děkujeme. Večerem nás
provázelo vystoupení dětí z MŠ, žáků ze ZŠ, překrásné vystoupení Zámecké kapely a jako třešnička na dortu byla
Vánoční pohádka od Komediantů na káře. Ve stáncích si mohli zájemci zakoupit výrobky žáků z včelařského kroužku, které měly velikánský úspěch, poté výrobky klientů ze Zámku Břežany, různé balíčky s perníčky, svícínky, křížaly,
vánoční čaj aj. Vypadalo to, že se všichni dobře baví za zvuku koled a vánočních písní. A o tom ta akce měla být, o
první vůni nadcházejících Vánoc, pohodě, smíchu a radosti.

ČERTOVSKÁ PARTA Z 9. TŘÍDY
Jana Surovcová
V pátek 4. 12. jsme měli na obecním úřadě
vzácnou návštěvu. Aniž bychom to čekali, navštívil
nás sám Svatý Mikuláš s andělským doprovodem a
bandou čertů. Hned po příchodu chtěli čerti básničku od paní Šuráňové, ale ta byla v ten moment
tak zaskočená, že měla co dělat, aby ze sebe něco
vypravila. Přiznám se, že bych na tom byla asi stejně. Ale naštěstí nás do pekla nechtěli. Chtěla bych
žákům deváté třídy, paní učitelce Bratekové a Bartlové, touto cestou poděkovat za to, že se za námi
také zastavili a dopřáli nám pohled na jejich krásné a nápadité masky a tím nám zpříjemnili páteční
dopoledne. Děkujeme!!!
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MIKULÁŠSKÝ TURNAJ V HALE
Jana Surovcová
Ve čtvrtek jsem se vydala na Mikulášský turnaj
do haly, ale ani v nejmenším jsem nepočítala s tím,
že bych měla pinkat. Ještě jsem neměla odloženou
bundu a už u mě stál Pepík a předával mi pálku,
abych si s ním šla zapinkat. Já, která jsem pálku
uchopila podobným způsobem, jako se drží pánev,
jsem měla hrát. Ale nenechala jsem se zahanbit a za
udělování dobrých rad ze strany protihráče Pepíka,
jsem hrdě zvládla pár výměn. Potom už jsem nasávala tu sportovní atmosféru, sjíždělo se jedno zařízení za druhým a skončilo na konečném počtu 12,
což je úžasné. Pak už probíhaly jednotlivé souboje a
před koncem celého sportovního klání opět dorazil
Mikuláš s andílky a s čertem. Naši sportovci bojovali jako o život a Julince se podařilo vyhrát první
místo v kategorii žen. To je ale úspěch, že? Závěrem bych chtěla poděkovat vedení Zámku Břežany za milé pozvání
na každou jejich akci.

MIKULÁŠSKÝ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE V BŘEŽANECH
Letos se již tradičně ve sportovní hale v Břežanech
konal Mikulášský turnaj ve stolním tenise. Tentokráte
již jeho sedmnáctý ročník a datum konání bylo stanoveno na 3. prosince. Toto datum se stalo významným
dnem mezi sportovci se zdravotním znevýhodněním
nejen v Břežanech, ale také v domovech v širokém
okolí.
Celkem se na turnaj přihlásilo 46 sportovců ze 12
zařízení pro zdravotně znevýhodněné z celé jižní Moravy. Všichni přihlášení se na klání pečlivě připravovali
a trénovali, a tak není divu, že jednotlivá utkání byla
mnohdy velmi napínavá, přesto však sportovci dokázali udržet své emoce na uzdě a soupeřili v duchu fair
play pravidel a sportovního chování. Mezi nejnapínavější samozřejmě patřily ﬁnálové souboje, ze kterých
vítězně vyšli tito sportovci: v kategorii mužů se na prvním místě umístil Zdeněk Ringl z Domova u rybníka
ve Víceměřicích, na druhém pak Josef Konečný z Domova na zámku v Nezamyslicích, bronzovou příčku
pak obsadil Pavel Bařina ze Zámku Emín. V kategorii žen se pak na prvním místě umístila Julie Badžová
z Chráněného bydlení Šanov, na druhém místě Dana
Mátlová z Denního a týdenního stacionáře v Jihlavě
a třetí místo obsadila Lenka Rákos z domova Srdce
v domě v Klentnicích.
Jak se již stalo tradicí a ani letošní ročník nebyl výjimkou, co by to bylo za mikulášský turnaj bez Mikuláše, kdy také letos sportovce opět poctil svou návštěvou,
poblahopřál vítězům a povzbudil ostatní účastníky.
Sportovci tedy odjížděli domů s tou pravou mikulášskou náladou a s námi se loučili s příslibem účasti na dalším
ročníku turnaje a my se na ně budeme moc těšit.
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ZA BETLÉMY DO BŘEŽAN
Mgr. Vlasta Harenčáková
V prostorách zámku Břežany se 26. Listopadu uskutečnilo slavnostní zahájení výstavy Betlémů. Na 33 rukodělných
betlémů vzešlo z rukou klientů Zámku Břežany, žáčků Základní a Mateřské školy v Břežanech a dětí navštěvujících
Tvořivou dílnu v Troskotovicích. Použité materiály byly různorodé od dřeva, přes papír, slámu, keramiku až k materiálům poněkud neobvyklejším jako jsou například vatové odličovací tampónky či plastové pet láhve. Sešly se zde
betlémy rozličných velikostí
a tvarů, od maličkých vyrobených z korkových zátek až
po betlém v takřka životní
velikosti. Od betlémů klasických až po moderní, neobvyklejší. Ze všech však byla
zřejmá píle a láska, kterou
do nich jejich tvůrci vložili
a mnohdy je propracovali do
těch nejtitěrnějších detailů.
V propojení spolupráce
všech tří spolupořádajících
organizací se nesl také doprovodný program celé akce.
Kdy se za svitu plápolajících
pochodní a prskání prskavek
slavnostně rozsvítil vánoční
strom na vnitřním nádvoří
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Zámku a návštěvníci mohli nasát onu svátečně vánoční atmosféru za zvuku koled a vánočních básní, v jejichž přednesu se vystřídala domácí Zámecká kapela, tak i právě žáčkové ZŠ a MŠ v Břežanech. Slavnostní atmosféru pak doplnily krásné lidové písně Cimbálové muziky Antonína Stehlíka, která se po celý zbytek večera nesla chodbami domova.
Výstavu betlémů, kterou v den zahájení vernisáže shlédlo více než 250 návštěvníků, je možné i nadále navštívit
právě v prostorách Zámku Břežany a to až do 20. Prosince každý den včetně víkendů od 8 do 19 hodin. Na vaši návštěvu se moc těšíme.

VERNISÁŽ BETLÉMŮ NA ZÁMKU V BŘEŽANECH
Jana Surovcová
Jako každý občan z Břežan i okolí, dostala jsem pozvání na Vernisáž betlémů, která se konala ve čtvrtek 26. 11.
2015 v podvečer na Zámku. Vzhledem k tomu, že betlémy jsou úzce spjaty s Vánocemi, moc jsem se na ně těšila.
Už jen samotný doprovodný program- vystoupení dětí a žáků, Zámecké kapely, cimbálová muzika, prodejní stánky
a spousta nádherných betlémů. Vernisáž je ukázkou úžasné nápaditosti, zručnosti, kombinace materiálů, velikostí,
prostornosti. Všem, kdo jste se ještě nebyli na betlémy podívat, určitě tuto možnost nepromarněte, je to nepopsatelný zážitek. Už jen samotné prostředí Zámku dýchá vánoční atmosférou a v kombinaci s prohlídkou betlémů tvoří
obrovskou dávku pozitivní energie a duševního pohlazení. Zkrátka je to balzám pro duši a pastva pro oči. A všichni,
kdo tyto betlémy vyráběli, i ti, co se podíleli organizačně na celé akci, si zaslouží hluboký obdiv.

JAZYKOVÝ POBYT VE VELKÉ BRITÁNII
Dne 21. listopadu 2015 jsme se s paní učitelkou Bratekovou a Čermákovou vypravili na jazykový pobyt do Velké
Británie. Společně s námi jela ještě Základní škola Želetice.
Kolem 17:45 jsme autobusem vyjeli z Břežan směr Želetice, odkud jsme vyrazili do Znojma pro naši průvodkyni,
paní Vančurovou. Ze Znojma jsme jeli směrem na Plzeň, přes Rozvadov a Frankfurt, napříč Německem, po kterém
nás čekalo už jen Holandsko, Belgie a nakonec přístav Callais ve Francii. V přístavu jsme prošli pasovou kontrolou
a objevili nesrozumitelnou angličtinu
s francouzským přízvukem. Do Francie
jsme jeli celkově 18 hodin s asi patnáctiminutovými přestávkami po čtyřech
hodinách. Pak nás čekala ještě téměř
dvouhodinová cesta na trajektu. První
pohyby na nahýbající se obří lodi nebyly
pro nikoho dvakrát výhrou, ale zvládli
jsme to obstojně a bez potřeby pytlíků
na zvracení :-)
Naše první zastávka při cestě z Doveru byla ve městě Hastings. Prošli jsme
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město, podívali se k moři a vydali se do našich nových, předem určených rodin zabydlených ve městě Worthing.
Myslím, že většina z nás se v daných rodinách domluvila vcelku v pohodě. Druhý den k ránu jsme poprvé vyrazili do
školy, kterou jsme navštěvovali i následující dva dny. Naším třídním učitelem byl Dave, ten i v hodinách překypoval
humorem.
Každý den po škole jsme navštěvovali národní památky jako Sea life v Brightonu, loděnici a přístav města Portsmouth a poslední dva dny jsme se zabydleli v Londýně. Viděli jsme spoustu památek, některé pouze z autobusu,
některé po několikahodinovém průšlapu městem i osobně. Po návštěvě největší londýnské atrakce London Eye jsme
vyrazili domů.

FLORBALOVÁ LIGA NADĚJÍ
Již druhým rokem máme v naší hale tu čest účastnit se Florbalové ligy nadějí pořádaným SVČ Miroslav. Nový
ročník navíc oživila i družstva mladších a starších žáků Tasandy. Díky tomu hala pocítí zápolení 1 × za měsíc (začalo
se listopadem) až do dubna 2016, kdy se koná PLAY OFF.
Tam však postoupí jen 4 nejlepší týmy z pěti. Účastníky
jsou Býci Prosiměřice, Břežanští havrani, Černí jestřábi Miroslav, Panthers Božice a Tasanda.
Před naší pauzou v prosinci (prvních 5 měsíců má volno střídavě vždy jeden tým, aby ostatní 4 mohly pohodlně
sehrát turnaj) jsme se staršími hráči zahřívali 4. postupující
místo. S mladšími dokonce 3. Určitě ještě promluvíme do
konečného umístění, hoši i dívky jsou správně nažhaveni
k boji o medaile. Prozatímní cíl: Postoupit do Play oﬀ.
Příští utkání: 23. ledna 2016. Všem (vím, že víte kdo)
díky za podporu. :o)
Mgr. Rostislav Růžička
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ČEJKOVICE
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané.
Děti hlavně, ale také mnozí dospěláci, se již těšíme na návštěvu Ježíška, který nás po dlouhém čekání opět obdaruje za to, že jsme byli po celý rok hodní a nezlobili jsme. Při příležitosti zahájení Adventu jsme v naší obci, za nezištné
pomoci otce Petra z Oleksovické fary, rozsvítili vánoční strom a přitom také byli obdarováni. Nejen pěkným kulturním zážitkem zpívajícího souboru v místním kostele, za což mu patří poděkování, ale také zastupitelstvem obce,
které schválilo občerstvení pro obyvatele. Však jsme si to zasloužili. Po celý rok nedocházelo mezi občany k žádným
závažnějším konﬂiktům. Zajímavostí je skutečnost, že sousedské konﬂikty vyvolávají v naší obci převážně nebydlící,
tedy takzvaní chalupáři. Ale to už se dostávám k hodnocení obecních záležitostí, které proběhly v tomto roce. Čejkovice v tomto roce hospodařily s ﬁnancemi tak, aby se mohl obecní rozpočet připravit na poslední velkou investiční
stavbu v rozvoji infrastruktury. Jistě tušíte, že tato investice se týká výstavby čistírny odpadních vod a rozvodů kanalizační sítě. V této době podáváme žádost o dotace z nových operačních programů životního prostředí, které byly
vyhlášeny na léta 2014-2020. Zastupitelstvo schválilo potřebné náležitosti a již je nám známa celková výše nákladů.
Ta činí dvacet dva a půl milionu korun. I přes naspořené peníze budeme muset zajistit ﬁnancování dlouhodobým
úvěrem, a to nejen na samotnou stavbu, ale i dostavbu a rekonstrukci komunikací, dešťovou kanalizaci a další související opravy. Zastupitelstvo předpokládá, že výběrovým řízením na dodavatele stavby se cena poněkud sníží, ale to
je jen předpoklad. Obec musí zajistit ﬁnancování, jinak jí dotace nebude poskytnuta. Předpoklad výše úvěru je kolem
osmi až deseti milionů.
„Doba je klidná“ stojí v odkazu budoucím generacím, který byl s ostatními odkazy vložen do báně při výměně
kostelní věže v roce 2009. Kdo by předpokládal, že za pouhých šest let začne bouřlivá doba, která začne měnit celou
Evropu. No doufejme, že se systém dotací z Evropské unie nastavený do roku 2020, nezhroutí jako domeček z karet.
To by pro naše obecní záměry znamenalo jediné. Vzkaz „Pomozte si, jak umíte“. Osobně mám za to, že pokud by byly
spravedlivě rozdělené výnosy z daní, tedy tak aby nediskriminovaly malé obce, žádných dotací by nebylo potřeba. Ale
dost počítání. Rok 2015 se chýlí ke konci. Pro někoho úspěšný, pro jiné zase smutný, ne-li tragický. Svátky klidu a pohody jsou přede dveřmi. Je zapotřebí uklidnit mysl
a nepokazit si vánoční čas nadměrným stresem.
Dovolím si popřát Vám občanům jménem svým
i jménem obce, pohodové klidné vánoce a v roce
2016 to nejcennější co člověk má a to je zdraví.
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INFORMACE OÚ ČEJKOVICE
(starosta Milan Sedlačík)
Pokladna obce pro platby od občanů a pro vyplácení příspěvků na obědy za rok 2015 bude naposledy otevřena dne
29. 12. 2015 od 14.00 do 16.00 hodin.
V roce 2016 budou veškeré platby z důvodu účetní uzávěrky a inventarizace majetku přijímány do pokladny obce
Čejkovice od 16. 2. 2016.
Poplatek za komunální odpad na rok 2016 zůstává ve stejné výši jako v roce 2015 a bude činit 300,- Kč. Poplatek za
psa na rok 2016 zůstává také ve stejné výši 50,- Kč.

Z ČEJKOVICKÉ KNIHOVNY
Mgr. Helena Šotkovská
Jeden říjnový den tohoto roku, tak jako v letech minulých, strávily naše děti nejen odpoledne a podvečer, ale i celou noc v prostorách místní knihovny a obecního úřadu. Naší
„Pohádkové noci“ předcházela výroba dýňových strašidýlek,
malování na obličej a večeře v podobě opečených špekáčků
a kotlíkového gulášku. Nejoblíbenější část tohoto setkání je
jako vždy stezka odvahy. Cestu temným lesem doprovázelo
strašidelné kvílení, setkání s upírem a dalšími přízraky. Nakonec musely děti dokázat svou odvahu návštěvou čarodějnického doupěte a stanout tak tváří v tvář pěkně divoké čarodějnici. Statečné děti dostaly za absolvování stezky diplom
a k tomu sladkou odměnu. Domů se po společně strávené
noci rozešly až druhý den v poledne. Za nezištnou pomoc
patří poděkování všem dospělým, kteří se této akce účastnili.
Za sponzorování bych ráda za všechny děti poděkovala Jitce Zifčákové, Jaroslavu Hýblerovi, Pepovi Müllerovi, Rosťovi
Kňazovčíkovi a Romanu Kročilovi.

Příjemné prožití vánočních svátků,
mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2016
přeje
Zastupitelstvo obce Čejkovice
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MACKOVICE
SETKÁNÍ SENIORŮ
Dámský spolek a OÚ Mackovice
Není nic příjemnějšího, než vypustit z hlavy
všechny starosti, na chvíli odložit práci a jen tak
posedět a popovídat si. Tuto příležitost měli naši
senioři v sobotu 26.9.2015, kdy se v sále kulturního domu konalo 3. setkání seniorů. Při příchodu
je čekala štamprlička lahodného moku na uvítanou a jako malou upomínku na tento den obdrželi všichni sladký perníček.
Bylo připraveno nejen bohaté občerstvení, ale
i hudba, zábava a kulturní program. Z Pohořelic k
nám zavítal lidový vypravěč, bavič a harmonikář
pan Ivoš Janičata, který nejen krásně zpíval, ale
svými vtipy dokázal pobavit všechny přítomné.
Stejně příjemné bylo i setkání s Litobratřickými
beruškami, které nadchly módní přehlídkou se
zajímavými a nápaditými modely. Novinkou na
letošním setkání byla výstava soch, které vyráběla
a pro tuto příležitost zapůjčila paní Anna Horká.
Zpívalo se, tancovalo a podle ohlasů lze říct, že
se letošní setkání seniorů opravdu vydařilo.

OBECNÍ ÚŘAD MACKOVICE
umožňuje dětem zdarma hraní stolního tenisu v sále kulturního domu
každou neděli od 12:00 – 14:00 hod.
Tento čas je vymezen do března roku 2016.
Pálky a míčky jsou k zapůjčení v sále.
Do sálu jsou nutné přezůvky!!!
Hraní povede p. Bradáč Josef
MIKULÁŠ, ANDĚLÉ A ČERTOVSKÁ CHÁSKA V MACKOVICÍCH
Dámský spolek a OÚ Mackovice
,,Čertíka se nebojíme, protože my nezlobíme.“ Tak to se
asi honilo v hlavě většině dětí v Mackovicích, když mezi ně v
neděli 6.12.2015 odpoledne zavítaly bytosti nejen nebeské, ale
i ty pekelné. Zatímco Mikuláš a andělé sestupovali po nebeských schodech na zem, pekelníci už mezi dětmi sbírali malé i
větší hříšníky do pytle a odnášeli je do pekla. Naštěstí Mikuláš
nedopustil, aby tito hříšníci v pekle zůstali. Za slib, že už nebudou zlobit, čerti je - i když neradi - nakonec pustili. Všechny
přítomné děti pak Mikuláš obdaroval nebeskou odměnou v
podobě balíčku plného dobrot. Na oplátku děti říkaly básničky,
zpívaly písničky nebo prohazovaly kruh čertovskou podkovou.
Odpoledne bylo opravdu chladné a tak se na zahřátí rozdával horký čaj a oblíbený voňavý svařáček.
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SVATOMARTINSKÝ LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD V MACKOVICÍCH
Dámský spolek a OÚ Mackovice
V sobotu 14.11. zavítal do naší malé vesničky sv. Martin na koni se svojí družinou. I letos na něj čekal houf dětí
a dospělých s rozsvícenými lampióny a lucernami. Za
hlasitého zvuku bubnů a rozsvícených loučí prošel celý
průvod v čele se sv. Martinem obcí až na náves. Všichni
přihlížející návštěvníci měli možnost zhlédnout ohňovou show skupiny Poi Hypnotic Show a pohádku v podání Komediantů na káře. Sváteční atmosféru sobotního
podvečera pak završil šermířský souboj udatných rytířů
a následné vystoupení hudební skupiny Sounders. Kdo
chtěl, mohl ochutnat Svatomartinské víno a nechybělo
ani něco teplého na zahřátí. Příjemně nás překvapila hojná účast jak místních tak přespolních lidí a věříme, že si
ze sobotního podvečera odnesli pěkný zážitek.

Krásné a pohodové vánoční svátky
a v novém roce 2016 pevné zdraví, štěstí
a spokojenost
přeje Dámský spolek Mackovice
POPLATKY V ROCE 2016
Oznamujeme občanům, že veškeré platby budou z důvodu účetní uzávěrky a inventarizace majetku přijímány do
pokladny obce Mackovice od 1.2.2016.
Poplatek za komunální odpad na rok 2016 zůstává ve stejné výši jako v loňském roce a bude činit 260,- Kč.
Splatnost 31.10.2016.
Poplatek za psa na rok 2016 zůstává také ve stejné výši jako v loňském roce a bude činit 50,-Kč/pes.
Splatnost 31.3.2016.
Vodné a stočné činí stále 25,- Kč/m3. (Vodné 15,- Kč/m3 a stočné 10,- Kč/m3).
Renata Telekiová, účetní obce Mackovice
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Obecní úřad
a Zastupitelstvo obce Mackovice
přeje všem občanům
příjemné prožití vánočních svátků
a vše nejlepší do nového roku !
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PRAVICE
Zápis č. 7/2015 ze dne 16. 11. 2015 ze zasedání ZO Pravice
starosta obce
Usnesení č. 37/2015
ZO schvaluje poskytnutí příspěvku na dopravu IDS Jmk pro rok 2016 a to ve výši 17000,- Kč
Usnesení č. 38/2015
ZO Pravice schvaluje znění provedení příkazu inventarizace majetku obce pro rok2015
Usnesení č. 39/2015
ZO Pravice schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2016
Usnesení č. 40/2015
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace na kompostéry pro obec.
Usnesení č. 41/2015
ZO schvaluje použití poskytnuté dotace na lesy a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 42/2015
ZO schvaluje rozpočtové opatření 4/2015

ROZSVĚCOVÁNÍ STROMKU V PRAVICÍCH
Jako každý rok jsme se sešli u rozsvěcování vánočního stromku v Pravicích dne 28. 12.
2015. Sešli jsme se v hojném počtu, poslechli
si děti z Mateřské školky Pravice pod vedením
paní ředitelky Jany Burdzové a paní učitelky
Štěpánky Vodrážkové, které si připravily vystoupení s dětmi. Poté zazpívaly pravické děti
pod vedení paní Blanky Kunertové. Na konec
připraveného programu jsme mohly vidět
krásný ohňostroj a tím jsme přivítali adventní čas vánoc. Bylo připraveno občerstvení pro
dospělé i děti. Poslechli jsme si koledy, popovídali a těšíme se na další rok.
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TRAKTORIÁDA
Dne 19. 9. 2015 se konal druhý ročník traktoriády zvanou Pravický výfuk . Soutěže se z účastnilo 37 závodníků a
asi 250 diváků . S toho 19 v kategorii traktory,15 v kategorii domaděly a 2 v kategorii dvoukolových fréz . Soutěžní
kola byly- slalom s jámou a vodou , zvedání pneumatiky a tahání na 20 metrů zetor 16145 a to vše na čas . Nejmladším závodníkem byl pětiletý Martínek Hodaň z Břežan , který jim to ukázal jak se jezdí slalom a zvedá pneumatika .
Na tahání zetoru 16145 si netrouﬂ . Parádní byla i jáma s vodou ve které uvízl nejeden stroj . Počasí se nám zadařilo
, závodníkům a divákům se traktoriáda líbila , tak na třetím ročníku nashledanou .
Výsledky:
Kategorie dvoukolových fréz:
1. místo-----Martin Hodaň st. z Břežan
2. místo-----Karel Bilok z Hrušovan nad Jev.
Kategorie domadělů :
1. místo-----Josef Michálek z Litobratřic
2. místo-----Petr Hodaň z Litobratřic
3. místo-----Malfred Šťastný z Pravic
4. místo-----Josef Greibaum z Božic
5. místo-----Vladislav Beck ze Šatova
6. místo-----Miroslav Oršulák ze Šanova
7. místo-----Oldřich Husák z Poštorné
8. místo-----Oldřich Čevela z Pastvin
9. místo-----Josef Mlček z Mackovic
10. místo-----David Streška z Pravic
11. místo-----Tomáš Bilok z Hrušovan nad Jev.
12. místo-----Petr Pospíšil z Pravic
13. místo-----Robert Fiala z Pravic
14. místo-----Kristián Hušek z Litobratřic
15. místo-----Bedřich Ruda z Jiřic
16. místo-----Jirí Zámečník z Pravic
17. místo-----Přemysl Dolník z Pravic
18. místo-----František Prčík ze Slupu
19. místo-----Miroslav Husák z Jiřic

Kategorie traktory:
1. místo-----Josef Mlček z Mackovic
2. místo-----František Vérosta z Pravic
3. místo-----Vlastimil Horák z Tvořihráze
4. místo-----Michal Richtr z Tvořihráze
5. místo-----Zdeňek Jelen z Tvořihráze
6. místo-----Miroslav Nekuda z Těšetic
7. místo-----Milan Prčík ze Slupu
8. místo-----Zdeněk Látal z Božic
9. místo-----Roman Husák z Jiřic
10. místo-----Rostislav Trnka z Práče
11. místo-----Jaroslav Tomek z Kyjovic
12. místo-----David Streška ml. Z Pravic
13. místo-----Jiří Vlček ml. z Pravic
14. místo-----Denisa Látalová z Božic
15. místo-----Jiří Vlček z Pravic
.
.
.

Kategorie traktory:
1. místo-----Josef Mlček z Mackovic
2. místo-----František Vérosta z Pravic
3. místo-----Vlastimil Horák z Tvořihráze
4. místo-----Michal Richtr z Tvořihráze
5. místo-----Zdeňek Jelen z Tvořihráze
6. místo-----Miroslav Nekuda z Těšetic
7. místo-----Milan Prčík ze Slupu
8. místo-----Zdeněk Látal z Božic
9. místo-----Roman Husák z Jiřic
10. místo-----Rostislav Trnka z Práče
11. místo-----Jaroslav Tomek z Kyjovic
12. místo-----David Streška ml. Z Pravic
13. místo-----Jiří Vlček ml. z Pravic
14. místo-----Denisa Látalová z Božic
15. místo-----Jiří Vlček z Pravic
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HODY
Dne 24. 10. 2015 v Pravicích se uskutečnily Krojované hody. Letošním roce tyto hody pořádalo SDH
Pravice. Krojovaná chasa se sešla v pravé poledne na
obecním úřadě, aby p. starosta předal právo pro letošní
hody. Poté se vydali po vesnici a zvali místní k tanci,
poslechu dechové hudby a na večerní zábavu. Už druhý
rok mladou chasu doprovázeli krojované děti. Zábava
začala ve 20:00hodin. Začátek hodové zábavy zahájily
krojované děti nástupem, který se jim vydařil. Za dětmi vystoupila krojovaná chasa a zábava pokračovala do
ranních hodin.

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Mgr. Jana Burdzová, ředitelka MŠ
Také v letošním školním roce se v naší mateřské škole děje mnoho zajímavého.
V říjnu jsme na společné akci s rodiči vyráběli podzimní dekorace, v listopadu k nám s divadelním představením „Povídání o pejskovi a kočičce“ zavítala paní Inka Horáková z Brna.
18. listopadu jsme navštívili první třídu ZŠ Břežany, kterou vede
paní učitelka Mgr. Anna Dovrtělová. Prvňáčci nám předvedli, co už
se naučili, ti odvážnější z nás si s nimi dokonce zahráli u tabule. Navštívili jsme také žáky druhého a pátého ročníku, kteří nám zahráli
a zazpívali písně, které nacvičovali na vystoupení při příležitosti rozsvěcování vánočního stromu v obci.
19. listopadu jsme si opět udělali autobusový výlet do Břežan,
tentokrát do mateřské školy, abychom společně s našimi kamarády
zhlédli představení Maňáskového divadla z Hodonína. Všechny děti
se spontánně zapojovaly do příběhu, zpívaly, tleskaly, pohupovaly se
do rytmu písniček, především si ale zábavnou formou připomněly
zásady slušného chování a základní pravidla ekologické výchovy.
Adventní čas jsme přivítali vystoupením při příležitosti rozsvěcování vánočního stromu v Pravicích, kterého se bohužel z důvodu
nemoci nemohly zúčastnit všechny děti.
4. prosince jsme na pozvání pana ředitele Bc. Jaroslava Hajného
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navštívili Emin zámek, kde děti klientům přednesly několik básniček, zazpívaly a zatancovaly. Zároveň se zde setkaly
s Mikulášem, čertem a andělem, takže se z výletu vrátily nadšené.
Advent si ještě ve školce zpříjemníme pečením perníčků a přípravami na tradiční vánoční besídku. A pak už mohou přijít všemi dětmi nadšeně očekávané Vánoce.

ČERTI V PRAVICÍCH
V pátek 4 . 12. nastal čas, kdy se v Pravicích otevřelo peklo a vylezli krtice a čerti. Dohlíželi, aby se děti chovaly slušně a těm dětem, které zlobily,
nechaly na památku čmouhy na obličeji. V sobotu k čertům a krticím se
přidal Mikuláš a andělé. Po setmění se vydali po vesnici a rozdávali mikulášskou nadílku. I třetí den chodili opět a budili respekt a strach.
Děkujeme čertům, krticím, Mikulášovi a andělům za dodržení tradic
v Pravicích.

HALLOWEEN V PRAVICÍCH 2015
Jak už v Pravicích bývá tradicí, tak i v letošním roce se uspořádal Halloween letos už po třetí. Všechny děti se sešly v 15:00 h. v pravickém
kulturním domě, kde probíhaly různé hry a menší diskotéka. Kolem páté
hodiny proběhlo vyhlášení a ocenění nejlepší masky. Cenu však dostaly
všechny děti. Po ocenění jsme se vydali na strašidelnou cestu ke hřbitovu.
Když říkám strašidelná, tak to myslím opravdu vážně. Po cestě nás po-
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strašilo pár strašidel. Když jsme dorazili ke hřbitovu, zapálili jsme svíce a tak jsme se s našimi nejmenšími rozloučili
a společně se těšíme na příští rok. Tímto to však neskončilo. Ve 20:00 byla připravená večerní zábava pro dospělé, k
tanci a poslechu nám zahrál DJ Blaster. Zajištěno bylo i halloweenské občerstvení ve stylu různých drinku s magickými názvy a k jídlu jste si mohli dát useklé prsty čarodějnice, ohnivé prkno, utopené draky nebo plátek uřízlej z mozku
a k těmto pochoutkám byla i patřičná výzdoba. A jestli tuto party naši přátelé přežili, tak se těšíme i příští rok.

Příjemné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2016
hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody.
přeje
Obec Pravice
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VELKÝ KARLOV
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Ing. Bronislav Prudký, starosta obce
V pořadí již osmé letošní zasedání zastupitelstva obce Velký Karlov se konalo dne 1.10. 2015 a mimo jiné jsme
projednali a schválili:
- Realizaci společných opatření v rámci KPÚ na pozemcích p.č. 2212, 2326 a 2340 v k. ú Velký Karlov a podání žádosti
na SPÚ o jejich realizaci.
- Závazek následné péče o realizované společné zařízení po dobu pěti let na pozemcích p.č.2212, 2326 a 2340 v k. ú
Velký Karlov
Tyto dva body usnesení souvisí s přípravou realizace opravy místní komunikace z Velkého Karlova do Šanova.
Smlouvu č. 15250876 s OPŽP o poskytnutí podpory na projekt „Revitalizace aleje Velký Karlov - Dyjákovice“
- Návrh PD na zasíťování části pozemku p.č. 256 (vodovod, kanalizace)
- Smlouvu o smlouvě budoucí na prodej pozemku p.č. 256/2 (dle nového GP) o výměre 993 m² slečně Dominice
Gajdošové; Smlouvu o smlouvě budoucí na prodej pozemku p.č. 256/11 (dle nového GP) o výměre 987 m²panu
Jiřímu Kaplovi,
- Návrhu textu pro zápis do kroniky obce za druhé pololetí
- Investiční záměr vybudování sběrného dvora společného pro obce V. Karlov, Šanov a Dyjákovice a následný společný provoz tohoto SD a zpracování a podání žádosti o dotaci.
- Dodatek č. 1 SOD č.13/2015 na projekt „BJ 4 PB – VB Velký Karlov“
- Žádost OS TJ V. Karlov o ﬁnanční podporu na nákup dresů a Veřejnoprávní smlouvu s OS TJ V. Karlov o ﬁnanční
podpoře
- Žádost OS SDH V. Karlov o ﬁnanční podporu na projekt „Dýňová stezka“ a Veřejnoprávní smlouvu s OS SDH V.
Karlov o ﬁnanční podpoře
- Investiční záměr veřejného pohřebiště Velký Karlov, společnost Květ Blažovice vypracováním studie
- Seznam teplovodních přípojek, které se budou budovat v 1. etapě
Další řádné zasedání OZ se konalo v plánovaném termínu dne 3.12.2015 a mimo jiné jsme projednali a schválili:
- Rozpočtové provizorium na rok 2016
- Rozpočtový výhled na roky 2017-2018
- Plán inventarizace a příkaz k provedení inventur
- Plán termínů konání VZ obce na rok 2016
- Vykácení 5 ks stromů na pozemcích obce a podání žádosti o povolení
- Žádost TJ Velký Karlov o umístění sídla TJ na adrese Obce Velký Karlov
- Žádost o dotaci pro SDH Velký Karlov na projekt stolní tenis a veřejnoprávní smlouvu se SDH Velký Karlov o
ﬁnanční podpoře
- Smlouvu o smlouvě budoucí na prodej pozemku p.č. 256/7 (dle nového GP) o výměre 1011 m²panu Aleši Zálohovi
- Zprávu ﬁnančního a kontrolního výboru
- Podání žádosti o dotaci z programu rozvoje venkova JMK
- Opravu střešní krytiny na budově CK
- Studii hřbitova a zadání ke zpracování projektu pro stavební povolení
- Žádost Zámku Břežany p.o.
- Změnu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje SV Božice, SV Znojmo vypracované ﬁrmou
Aquaprocon s.r.o Brno v srpnu 2015.
- Pojištění traktoru Kioti a uzavření pojistné smlouvy za nejnižší nabídnutou cenu
Zastupitelstvo dále neschválilo žádost p. Ivo Adama a Jiřího Kapla o koupi pozemků
Příští řádné zasedání OZ se koná podle schváleného plánu na rok 2016 a to 4. 2. 2016 v zasedací místnosti OÚ od
18,00 hod a všechny občany srdečně zvu.
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU
Také letošní první adventní neděli, která připadla na 29. listopadu, jsme společně rozsvěcovali vánoční strom. Tentokrát
nám rozsvícení zpestřily a obohatily zpěvačky ze Zámecké kapely z Břežan a místní děti zarecitovaly básně. Pro všechny bylo
připraveno malé občerstvení. Na závěr jsme vypustili lampióny
štěstí. Věřím, že ti co si našli čas a přišli, nelitovali. Na závěr
bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě adventního večera.
Prudký

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Tak jak je již tradicí naděloval dětem ve
Velkém Karlově i letos Mikuláš. Příchodu
Mikuláše
předcházel
dramatický
„nástup“
čertů, s patřičným zvukovým doprovodem.
Pro všechny děti měl
Mikuláš s anděly připravenu sladkou odměnu. Program poté
pokračoval diskotékou
pro děti.
Prudký
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SCHVÁLENÉ TERMÍNY KONÁNÍ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Schválené termíny jsou: 4. 2. 2016; 7. 4. 2016; 2. 6. 2016; 4. 8. 2016
6. 10. 2016; 1. 12. 2016. Zasedání se koná vždy v 18 hod v zasedací místnosti obecního úřadu.
Prudký

SETKÁNÍ JUBILANTŮ
Dvacátého sedmého října jsme uspořádali pro naše jubilanty
další oslavu. Tyto společné oslavy životních jubileí se již staly pěknou tradicí a jsou příjemným setkáním i inspirací pro
další práci.

SETKÁNÍ SENIORŮ OBCE
Tak, jak se stalo již tradicí v tomto
předvánočním čase, uspořádalo zastupitelstvo obce spolu s mažoretkami a mateřskou školou pro naše seniory předvánoční posezení. I v letošním roce byl
připraven příjemný kulturní program.
Nezapomenutelný zážitek nám všem připravila Zámecká kapela z Břežan. Dále
vystoupily se svým programem mažoretky. Program však zahájilo vystoupení dětí
MŠ. Věřím, že se večer povedl a všichni se
dobře bavili a v příjemné
atmosféře si odpočinuli a nabrali sil a
elánu do přípravy vánočních svátků. Mé
poděkování patří všem, kteří se na této
přípravě podíleli i všem účinkujícím, kteří
pomohli spoluvytvořit krásný večer.
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Velký Karlov
DÝŇOVÁ STEZKA
Soptíci
I letos přišla spousta dětí
na zahrádku vedle Hasičské
zbrojnice na dýňovou stezku. Nezalekly se ani kostlivců,
kteří měli pro děti připravené
svítící náramky, a poté i různé
soutěže. Za splnění elektrického hlavolamu, provazové lávky,
odvážného hledání ve tmě a
jiné, dostaly různé odměny. Po
splnění soutěží si děti opekly u
ohýnku špekáčky a na zahřátí
dostaly čaj. Letošní občerstvovací komando opět nezklamalo
a mělo plné práce s pohoštěním
dětí i rodičů. Velmi nás těší, že
za námi přišlo tolik dětí a vzaly
s sebou i své rodiče a prarodiče.
Kostlivci si to s Vámi velmi užili
a doufáme, že Vy také.
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Velký Karlov
PODZIMNÍ DÍLNIČKY
Soptíci
Karlovští Soptíci uskutečnili v sobotu 3.10.2015 podzimní dílničky. Děti tvořily ne jen z podzimních plodů zvířátka a ozdoby, ale hlavně se učily pracovat se samoschnoucí hlínou. Nakonec pod jejich prstíky se za pomocí modelování a vykrajování vykouzlily nádherné výrobky, které použily jak na výzdobu, tak i jako dárečky. Fantazii upustili i
rodiče a snažili se nezahanbit před dětmi. Další fotograﬁe z akcí naleznete na stránkách Facebook – Karlovští soptící

VÁNOČNÍ DÍLNIČKY
Soptíci
Jsme rádi, že naši stálí návštěvníci dílniček už letos netrpělivě očekávali datum vánočního tvoření. To jsme stihli
poslední sobotu v listopadu před první adventní nedělí. Báječně připraveni a vybaveni jste se pustily do tvoření
adventních svícnů a věnců. I naše nachystané vánoční předlohy si každý vyzkoušel. Byli jsme příjemně překvapeni
novými návštěvníky , kteří se plně zapojili do tvoření. Všichni si domů odnesli krásné výtvory, které Vám jistě nyní
zpříjemňují předvánoční čas. I Karlovští Soptíci přejí všem krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví do nového roku.
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Velký Karlov
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Připojení k internetu za nejlepší ceny,
od 279 Kč měsíčně vč. DPH.
Aktivace 1 Kč, služba není vázána dobou
užívání, výpovědní lhůta 2 měsíce.

Kontakt: tel.: 776 808 636
Web: www.go-net.cz
František Ryšávka
J. Fučíka 829
671 67 Hrušovany n. Jev.
IČ: 71924841
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Dík s nyní tisk
pro Vá , kvalitněji
rychlejidněji.
a výho

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

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

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