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Hrušovansko
MIKROREGION HRUŠOVANSKO
CyKlOStEzKy MIKROREGIONU HRUŠOVANSKO
Mikroregion Hrušovansko v rámci své činnosti s podporou evropských
fondů označil 3 cyklostezky, kterými je mikroregion protkán. Cyklostezky jsou
označeny vždy v jednom směru směrovkami s názvem cyklostezky a na trasách
cyklostezek jsou umístěny informační tabule a odpočívadla. Označené cyklostezky mikroregionu vedou převážně po zpevněných komunikacích s minimální dopravou a jsou označeny jako okruh.
Ke každé cyklostezce byl vydán propagační materiál – skládanka, která obsahuje mapku se zakreslenou cyklostezkou,
popis trasy, informace o zajímavostech na trase a kontaktní údaje. Všechny cyklostezky jsou podrobně popsány i na
www.hrusovansko.cz.
Představení cyklostezek mikroregionu:

Ahoj sousede

Přeshraniční cyklostezka vede územím mikroregionu Hrušovansko a územím rakouského regionu Land um Laa.
trasa (38 km):
Hevlín, Jevišovka, Nový Přerov, Wildendürnbach, Neudorf, Laa a/T, Hevlín
zajímavosti na trase:
přírodní rezervace Trávní dvůr, vrbový háj, soutok Dyje a Jevišovky, kopec vinných sklepů Galgenberg, Therme Laa

Po rovince

trasa (44 km):
Hevlín, Jevišovka, Hrušovany, Pravice, Šanov, V. Karlov, Dyjákovice, Hevlín
zajímavosti na trase:
město Hrušovany n. J., Emin zámek a přilehlý park, bunkry

Mezi poli a vinohrady

Navazuje na cyklostezku Po rovince a rozšiřuje ji.
trasa (25 km):
Pravice, Břežany, Mackovice, Čejkovice, Borotice, Božice, Velký Karlov
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zajímavosti na trase:
zámek a zámecký park Břežany, čejkovický rybník, sklepní ulička mezi Boroticemi a Božicemi, přírodní rezervace
Karlov

Jitka Jirků
mikroregion Hrušovansko

CO jE OdlEHčOVACí SlUžbA
Jarmila Hudcová

Pečujete o člena své rodiny, nebo o někoho známého, který potřebuje stálou péči?
Přitom byste jeli rádi někam na dovolenou? Máte možnost. Zajímejte se o „Odlehčovací službu“. Posláním této
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služby je poskytnout čas na odpočinek
pečovateli a současně zajistit kvalitní a
bezpečnou péči osobě, o kterou je pečováno.
Tato pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb osob, respektuje jejich
důstojnost a zachovává základní lidská
práva a svobody. Odlehčovací služba je
poskytována tam, kde je péče zajišťována
rodinným příslušníkem či osobou blízkou, který o svého blízkého pečuje celodenně.
K poskytování služby jsou vyčleněny
prostory DPS Vančurova 17, Znojmo,
jedná se o bytovou jednotku rozčleněnou
na 3 pokoje (1 jednolůžkový, 2 dvoulůžkové). K dispozici je dále vybavená kuchyňka a hygienické zázemí. Pobytová
odlehčovací služba je poskytována nepřetržitě.
Žádost si můžete vyzvednout v kanceláři DPS, Vančurova 17/A, Znojmo.
Služby jsou poskytovány za úhradu, dle
platného sazebníku Centra sociálních
služeb Znojmo. Službu je možné uhradit
z příspěvku na péči. Telefon: 515 223 078,
739 389 088.

KARIKAtURy bOHA ANEb jAKý bůH NENí
Zaslal Rudolf Žilík
V minulém čísle novin Niva jsem se zmínil o Roce milosrdenství, které pro tento rok mimořádně vyhlásil papež
František. A dnes bych rád na toto téma navázal a zmínil se alespoň krátce o vybraných vlastnostech božího otcovského srdce.
Je velkou pravdou, že často v nás žijí různě nesprávné a v různých mírách silné falešné představy o Bohu. Ty nám
téměř vždy minimálně zastiňují nebo dokonce znemožňují žít zdravý vztah s Bohem. Na tato témata vyšla i v češtině
řada knih, které se této problematice věnují. Jsou to K. Frielingsdorf „Falešné představy o Bohu“, L. Erickson „Boží
otcovské srdce“ a konečně také naše K. Lachmanová se svými „Karikaturami Boha“. Každý se sice této problematiky
ujímá trochu po svém, ale všichni mají společného jmenovatele – chtějí pomoci čtenáři odhalit a překonat tyto nezdravé představy a dopomoci mu tak ke zdravějšímu pohledu na Boha a k jeho vztahu k němu. Tento vztah je ústřední pro osobní, osobitý, osobnostní, rozvinutý, bohatý, vnitřně naplněný i psychicky zdravý život člověka, který usiluje
také o dobro, pokoj a věčný život.
K. Lachmanová vypočítává několik nejčastějších karikatur Boha:
1. Bůh staromódní je bůh, který nerozumí dnešnímu člověku ani světu. Je zahořklý a vzteklý, protože ho většina světa nechce poslouchat.
2. Spící Bůh, vzdálený, hodinář. Tento bůh sice vytvořil svět a uvedl ho do chodu, ale teď je už jen pasivní. Nic jej
nezajímá, ani svět, ani člověk. Ponechal je svému osudu. Až svět „dotiká“, přijde zúčtovat.
3. Bůh policista. Bůh je tu jen od toho, aby sledoval přestupky, evidoval je a všechny náležitě trestal. Strážce zákona.
Člověk prožívá vzorec: „co zas bude, co jsem zase provedl …“. Boží přízeň si každý musí tvrdě zasloužit, a hlavně: nic
se nepromíjí.
4. Vodič loutek. Bůh všechno řídí, nic se nedá ovlivnit, všechno je dáno předem. Člověk nic nenadělá, nic nezmění.
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Celý svět i život každého člověka je jakoby neviditelnými drátky ovládán ze zákulisí. Člověk je vlastně otrokem - bez
vlastní vůle, bez vlastních názorů, přání a tužeb. Vlastní myšlení je nežádoucí.
5. Bůh jen pro případ nouze. Člověk jej vyhledá ve stavu nouze, tehdy když selhávají lidské prostředky. Vše musí
být podle našich představ. Vztah tu funguje na rovině obchodu. Jako s automatem: hodíme minci, resp. pomodlíme
se, vypadne jízdenka, resp. dostaneme nějakou milost. Když tomu tak není, nemáme o Boha zájem.
6. Děda Mráz, Santa Klaus. Takový bůh je dobráckým dědečkem, který nosí jen dárky. Odstraňuje člověku ze života veškeré překážky, těžkosti. Je velmi tolerantní, a hlavně - nenáročný. Nic mu nevadí. Ani hřích a zlo. Chápe, že
jsme slabí a hříšní a vše omlouvá.
7. Bůh Trapič. Tento bůh si libuje v lidském utrpení ve smyslu „čím hůř, tím líp“. Komu se zrovna vede dobře, měl
by mít pocit viny a rychle si nějaké trápení vyrobit. Boží vůle je vždy ta horší možnost, to pochmurnější, těžší, nepříjemnější.
8. „Cosi,“ „Něco nad námi“, „Vyšší vesmírná inteligence“. Bůh je vnímán jako vysoká inteligence vysoko nad námi,
vyšší moc, vesmírná všepronikající energie. Ale ne živá bytost, s níž je možné žít ve vztahu, komunikovat s ní. Takový
bůh je věcí, která nezná cit a soucit s ničím, nikým.
Falešné o představy o Bohu vyrůstají u každého člověka zjednodušeně řečeno ze zkušenosti od rodičů, autorit,
starších. Jedná se o bazální přijetí (nepřijetí), přijímání (nepřijímání), o moudrost při výchově, míru kvalitní – nekvalitní výuky o Bohu či její absenci, interpretaci druhých o neviditelném (metafyzickém) světě. Když se v člověku
aktivuje svět abstraktního myšlení, záleží také na tom, jakou představu o Bohu žijí, praktikují lidé kolem nás. Dále
pak nás v této věci ovlivňují a formují různé další osobní zkušenosti s lidmi a Bohem, četba kvalitní či nekvalitní
literatury, Písma svatého, různé přednášky apod.
Je třeba říci, že je škoda, když náš duch ustrne v životě s nějakou takovou představou či představami. Lidské srdce,
ať chceme nebo nechceme, je utvořeno tak, aby poznávalo Boha, jeho dobrotu, učilo se vnímat odlesk jeho dobroty
ve stvoření a žilo s ním i s druhými ve zdravém vztahu. Je dobré, aby v něm sílily pravdy o Bohu, správné představy
Boha. Jinak jaksi moc šťastné není, není naplněno, ve vyrovnanosti a v klidu z tohoto světa neodchází.
I my, žijící dnes a ne třeba před 2200 lety, máme jedno veliké plus a sice nemusíme se spoléhat jen na starozákonní Zjevení, na to co říkali Mojžíš, proroci a jiní, i když
i od nich máme v písmu ukryto nesmírné bohatství pravd
o Bohu a člověku, ale máme možnost se těšit i z toho, co nám
o Bohu nebo přesněji o Bohu Otci pověděl sám pán Ježíš.
A tak najděme si třeba už dnes čas a nechme se prosytit, prosycovat pravdou o Bohu a jeho lásce k nám četbou
a přemítáním nad četnými podobenstvími, pravdami, které
nám pisatelé písma, i svědkové Ježíšovy činnosti, zanechali.
Můžeme si vzít např. tyto jadrné texty: Lk 15,1-24, Jan 10,
11-15.19-21; Jan 15,1-11; Jan 10, 27-30; Lk 7, 11-17; Mk 6,
31-44; Jan 8, 1-11.
Objevme v nich s přispěním Ducha svatého ukrytou
moc živé pravdy a nechme se jejich obsahem prosycovat
stále znova a znova. Můžeme si klidně dosazovat sami sebe
např. za ztracenou ovci, marnotratného syna, ochrnulého
člověka či cizoložnici. A časem všechny falešné představy
o Bohu, nad kterými se ďábel jen tetelí, vezmou za své. Vyzkoušejte to také a nebudete litovat. Od Boha je vždy jen dobré zboží!
Zdroj: K. Lachmanová: „Karikatury Boha“, obr. I. Schwarzová 1996.

VINObUS
Vinobus VOC Znojmo je společným projektem vinařů sdružených do spolku VOC Znojmo. Hlavními podporovateli Vinobusu jsou Jihomoravský kraj, město Znojmo, Vinařský fond ČR a obce Tasovice a Chvalovice. Právě
za účasti jeho největších podporovatelů bude Vinobus v rámci programu Festivalu vína VOC Znojmo (8. května)
slavnostně pokřtěn.
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Božice
Vinobus VOC Znojmo je horkou novinkou letošní turistické sezóny na jižní Moravě. Využít jej mohou ale i místní.
Vinobus vás totiž doveze na nejrůznější místa Znojemska, aby
ukázal nejen zdejší krásy, ale také um místních vinařů nebo
vyhlášené památky. Zatím vždy od pátku do neděle, od června zahájí denní provoz.
Ve Vinobusu jezdí s cestujícími také proškolený průvodce,
který přímo na cestě vypráví nejen zajímavosti o místech, kterými projíždějí, ale informují také o nadcházejících akcích ve
Znojmě i dalších obcích. Zaručeno je také to, že na každé zastávce drží minimálně jedno vinařství vinařskou pohotovost,
i když otevřených vinařství bývá zpravidla více.

CHRAňME žáby
Blíží se jaro, brzy se asi oteplí a to znamená, že se tak jako každý rok vydají na cestu k místu vhodnému k rozmnožování desítky a doufejme, že stovky obojživelníků. Ano, zase na nějaký čas ožije silnice u mokřadu před Boroticemi.
Žáby musejí překonat vozovku a z lesa se dostat k vodě. Mnoho jich však končí pod koly aut. V naší republice žije 21
druhů obojživelníků a všechny druhy patří mezi druhy ohrožené, jsou zařazeny do Červeného seznamu ohrožených
druhů nebo mezi zvlášť ohrožené druhy. A protože musíme pro jejich ochranu udělat něco i my, budou na určité
období na místě přechodu obojživelníků umístěny dopravní značky omezující rychlost, letos nově doplněné o časový
údaj jejich platnosti. Celý úsek bude rozdělen z důvodu sledování a pozdějšího vyhodnocování pohybu živočichů na
čtyři úseky. Podle výsledků pozorování může být třeba úsek s omezením rychlosti zkrácen, bude-li úhyn žab neúměrně vysoký, je možné, že dojde v letech budoucích k vybudování pevných zábran a průchodu pod vozovkou směrem
od lesa, tak jak je uděláno ve směru od rybníku. Možná se použijí mobilní bariéry, ale to naráží na místní problém,
nemáme mnoho zájemců o práci v dobrovolné ochraně přírody a jen můžeme závidět jiným oblastem, kde ochranu
obojživelníků berou vážně. U nás totiž dokonce některým řidičům vadí i to krátkodobé omezení rychlosti. Ale třeba
by se i u nás našel nějaký dobrovolník, který by pomohl sledovat a evidovat počet uhynulých žab, aby pozorování
bylo co nejpřesnější. Celou akci řídí a má na starost paní Škorpíková z odboru ŽP, oddělení ochrany přírody a krajiny
Jihomoravského kraje, které pomáhá hrstka místních členů ČSOP.
-hic-

BOŽICE
zE záPISU dětí dO PRVNí třídy
Ve středu dne 3. února 2016 se v naší škole uskutečnil zápis dětí do první třídy pro školní rok 2016/2017. K zápisu se
dostavilo celkem 37 dětí, z toho 22 chlapců a 15 dívek.
Zapsáno bylo 33 dětí a u čtyř je zápis do vyšetření v PPP zatím neuzavřený.
Více informací o zápisu obsahuje následující tabulka :
Podle trvalého pobytu
Celkem
Chlapců
Dívek
Božice
23
12
11
Borotice
7
5
2
Čejkovice
4
4
0
Mackovice
1
0
1
Břežany
1
0
1
Znojmo
1
1
0
Celkem u zápisu
37
22
15
Zapsaných
33
19
14
Neuzavřený zápis
4
3
1
Po OŠD
3
1
2
nar.1.9.2008-31.8.2009
3
1
2
nar.1.9.2009-31.8.2010
34
21
13
Jan Peterka, ředitel školy
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Božice
UKlIďME čESKO 2016
Karel Hala, starosta
Jiří Čada, místostarosta
Sobota, 16. dubna 2016 byla dnem, kdy se uklízelo v celé české republice. I obec božice se zapojila do akce
nazvané „Ukliďme svět, ukliďme česko“. Hlavním cílem této kampaně je jednak uklidit všechny černé skládky,
motivovat dobrým duchem akce širokou veřejnost k nevytváření skládek nových a také podpořit myšlenku třídění
odpadů.
Vzhledem k rozlehlosti naší obce jsme se dohodli, že se rozdělíme na dvě skupiny. Jedna skupina měla sraz u
kapličky v Zámlýní a druhá na Kolonii u Jiráskova domu. Celkem se sešlo asi 40 dobrovolníků, kteří se rozprchli po
remízcích, lesících a větrolamech v katastru Božic a Českých Křídlovic. Na černé skládky a pohozené odpadky jsme
naráželi opravdu na každém kroku. Některé hromady odpadu v přírodě čekají na své uklizení i mnoho let nebo zarostou zelení a tím je problém „vyřešen“. A majitel pozemku často neví, že se černá skládka stává jeho majetkem a že by
ji měl odstranit na své náklady.
Jiným řešením je dát dohromady dostatečný počet nadšenců, kteří jsou ochotní s nepořádkem kolem nás společnými silami něco udělat. My jsme během sobotního úklidu nasbírali 3 vlečky různých odpadů (odhadem to mohlo
být něco kolem 1 tuny), část odpadů jsme vytřídili dle komodit (sklo, železo, plast) a zbytek se z důvodu znečištění
uložil do směsného odpadu.
Naše obec se snaží v lidech podpořit chuť udělat něco
užitečného pro přírodu ve svém okolí, zapojit vlastní ruce,
ukázat, že to jde a nakonec se společně těšit z čistého a bezpečného prostředí. Rádi bychom, kdyby se lidé zároveň zamysleli i nad tím, zda třeba obal sebraný teď někde v přírodě vůbec musel vzniknout. Vždyť je u nás tolik možností
kam odpad odložit …
Velkou radost jsme měli z velkého počtu dětí, které se této
akce zúčastnily. Věříme, že při této akci poznají nutnost třídění odpadů a půjdou ostatním příkladem. Naopak zklamáním byla nízká účast zastupitelů - úklidu se zúčastnili
pouze čtyři zastupitelé z patnácti…

2. bOžICKá zAbíjAčKA SE VydAřIlA!
Jiří Čada
V sobotu 2. února 2016 bylo po ránu u fotbalového hřiště neobvykle živo. Fotbalisté TJ Sokol Božice totiž pořádali již 2. božickou zabíjačku. Aby bylo vše řádně připraveno a předešlo se čekání na výrobky u kotlů, byla příprava
zahájena již před víkendem. V sobotu v 9.00 hodin ráno se tak otevřela brána hřiště a už i první návštěvníci si tak
mohli zakoupit veškeré pochutiny, které k tradiční zabíjačce patří. Díky krásnému slunečnému počasí bylo možné si
i chvíli posedět a dát si třeba výborný mozeček nebo zabíjačkový guláš a zapít ho o neméně dobrým svařákem, nebo
i něčím ostřejším :-)
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Božice
Tuto zdařilou akci navštívilo mnoho místních ale i přespolních lidí, velice nás překvapila i návštěva početné skupiny turistického klubu, která procházela kolem.
Fotbalisté tímto děkují sponzorům, kteří svým darem a poskytnutým zázemím přispěli ke zdárnému průběhu této
akce.
Zabíjačka je za námi, výrobky byly vynikající a nám nezbývá, než se těšit na další ročník ....

VElIKONOčNí PEčENí
Dne 23.3.2016 Domov důchodců Božice navštívili
žáci SOŠ Znojmo Dvořákova příspěvková organizace,
obor cukrář, pod vedením učitelky odborného výcviku
Jany Jedličkové. Společně s klienty Domova v rámci velikonočních příprav pekli perníčky s jarním motivem.
Klientky Domova obdivovaly šikovnost žáků. A protože
jaro je barevné, perníčky se musely barevně nazdobit.
Do této činnosti se zapojila i mužská část klientů Domova.
Setkávání s mladou generací přináší klientům Domova důchodců Božice příjemný zážitek, a vzpomínky
na mládí. Děkujeme žákům a paní učitelce Janě Jedličkové za čas, který věnovali klientům Domova a za předání zajímavých informací o nových trendech v pečení,
které se nevyhýbají ani tradičnímu odvětví jako je cukrářská výroba.
Iva Sůkupová, aktivizační pracovnice DD Božice

VýROčNí KOŠt
Letošní košt v Božicích
byl tak trochu výroční,
protože se uskutečnil
už po patnácté.
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zPRáVA O StAVU VEřEjNéHO POřádKU K úzEMNíMU ObVOdU ObCE bOžICE
npor. Ing. Jan Gross, vedoucí OO PČR Hrušovany n. Jev.
Zdejší součástí OO PČR Hrušovany nad Jevišovkou bylo evidováno za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 na
územním obvodu obce Božice 18 trestných činů, 47 přestupků a 48 přestupků v dopravě. Byl evidován výrazný pokles
trestných činů o 12 trestných činů a mírný nárůst přestupků jak v roce 2014 o 4 přestupky.
Přehled trestných činů za rok 2015:
Přehled stavu veřejného pořádku
11 trestných činů krádeže (krádeže vloupáním do domů, krádeže nafty)
v předešlých letech:
2 trestné činy maření úkonu úředního rozhodnutí
Rok:
2012 2013 2014 2015
1 trestný čin porušování domovní svobody
Trestné činy: 32
34
30
18
1 trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky
Přestupky:
29
36
43
47
1 trestný čin týrání osoby žijící ve společné domácnosti atd.

z EVIdENCE ObyVAtEl
V roce 2015 se do naší obce přihlásilo k trvalému pobytu 50 nových občanů a odstěhovalo se 34 lidí. Narodilo se
15 dětí a zemřelo 23 občanů.
K 31. 12. 2015 nás v obci bylo 1.527 lidí a průměrný věk byl asi 40 let. Zajímavý je poměr žen a mužů. Vzhledem
k tomu, že se ženy dožívají vyššího věku a jako důchodců jich bývá o dosti více, tak i přesto je celkem žen v naší obci
51% a mužů je 49%.
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Božice ◆ Borotice
AKCE - KUltURA A SPORt
Květen 2016
8. 5.
15.5.
21.5.
22. 5.

Cyklovýlet
Den matek
Soutěž „7 v 1“
Koncert De Melodica

červen 2016
4.6.
15.6.
18.6.
19.6.
25.6.
26.6.
29.6.

Dětský den
Koncert ZUŠ
Volejbalový turnaj
Cyklohrátky, Tátafest
Hody
Hody
Školní akademie

Božický burčák

říjen 2016
1.10.
29.10.

Drakiáda
Halloweenské hrátky

listopad 2016
12.11.
Otevřené sklepy
27.11.
Rozsvěcení stromu
Prosinec 2016
4.12.
Čertovská veselice
7.12.
Posezení seniorů
10.12.
Rozsvěcení kapličky
11.12.
De Melodica
12.12.
Koncert ZUŠ
15.12.
Posezení u čaje
17.12.
Punč a výstava obrazů
25.12.
Svěcení mladého vína
31.12.
Hry bez hranic

červenec 2016
16. 7.
Farmářský jarmark
23. 7.
Otevřené sklepy
Srpen 2016
13.8.
20.8.
27.8.

září 2016
17.9.

Fotbalový turnaj
Cyklovýlet
Hurá do školy

BOROTICE
z jEdNáNí zAStUPItElStVA ObCE
Zdeněk Bobok, starosta obce
zastupitelstvo obce se sešlo 17. 2. 2016 a 25. 3. 2016,
projednalo a schválilo tyto body:
Zasedání ZO 17. 2. 02016
Schvaluje:
inventarizaci za rok 2015
účetní uzávěrku za rok 2014
sklepy- smlouvy
prodej pozemku p.č.126 (Šperka, Vyhnánek)
organizační řád obce
jednací řád obce
Vzalo na vědomí:
údržba cyklotrasy

průtah obce Borotice
úprava cesty u pana Janečky
dokončení kanalizace
Zasedání ZO 25. 3. 2016
Schvaluje:
rozpočet obce na rok 2016
zprávu auditora za rok 2015
povolení vjezdu na místní komunikaci panu Janečkovi za
určitých podmínek
odložení žádosti pana Veverky

tříKRálOVá SbíRKA
Stalo se již tradicí, že v období od 5. do 10. ledna zaklepou u našich dveří koledníci, kteří výtěžek odevzdávají
Oblastní charitě Znojmo.
Letos se vybralo 3139,- Kč. Za toto chceme poděkovat všem, kteří koledníkům přispěli do kasiček.
Velký dík patří Michale Pikartové, která byla vedoucí skupiny, dva dny doprovázela koledníky dům od domu a samozřejmě koledníkům ve složení - Aneta Podloucká, Jana Čermáková a Jana Křížová. Jedno odpoledne si vyzkoušeli
koledování Nicolka Pikartová, Laurinka Bartóková a Matoušek Bartolčic, tato skupinka měla věkové rozmezí 2 roky
až 5 let, byli stateční, jen ten zpěv musí ještě dopilovat :-)
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MŠ bOROtICE
Mnoho akcí v naší školce vychází z našeho vzdělávacího plánu. Každoročně se zahrnují oslavy slavností vycházejících z ročního koloběhu. Adventní čas byl věnován přípravám na návštěvu Mikuláše a jeho družiny, samozřejmě
s nadílkou pro děti. Dále proběhly přípravy na vánoční rozsvícení stromečku pro rodiče. Děti se naučily vánoční
koledy, básničky i čertovský taneček. Proběhla i pracovní dílnička pro rodiče a děti, která se konala v Mš. Při společné
výrobě adventního věnce a andílka ze dřeva, které jsme použili na vánoční výzdobu před Mš, se děti seznámily i s přírodními materiály. Společně s dětmi
jsme např. kreslili „Dopis Ježíškovi.“
V únoru se v naší mateřské škole
uskutečnil dětský karneval. Děti své
krásné masky nejdříve představily
a pak si zahrály různé hry, soutěže
a nakonec i zatancovaly. V březnu
jsme se již tradičně rozloučili se zimou a přivítali jaro. Děti si vyrobily
moreny a naučily se taneček, písničku i básničku. Nyní se naše Mš každý
čtvrtek účastní plaveckého výcviku
v plaveckém bazénu v Božicích. Děti
se dále mohou těšit na návštěvu farmy v Božicích, na oslavu dne matek
a na společný výlet na rafty.
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VyNáŠENí ,, MORENy“
Vynášení ,,Moreny“ tento rok připadlo na neděli 20. března. Sešla se nás spousta a společně jsme odnesli zimu a
snad už definitivně přinesli jaro. Paní učitelky a děti z místní Mateřské školy nám tuto akci zpříjemnili svým vystoupením - tímto jim velice děkujeme. Ozdobenou větvičku jsme tak, jako každý rok umístili před budovu školky, aby
nám ještě nějaký čas dělala radost.

RAdOSt dO ObCE VNESlI
Leden - Mikuláš Hrubý
Březen - Matyáš beno
Duben - Eliška Vorlická
dětem i rodičům vše jen to nejlepší,
hodně zdraví a radosti.
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NAŠI jUbIlANtI
leden:
Soukupová Gabriela
Havlíčková Alena
Maďar Jiří

83 let
68 let
63 let

únor
Čermáková Marie
Macháč Milan
Němec Jiří
Podloucký Ladislav

64 let
63 let
66 let
69 let

březen:
Kašpírek Miroslav
Burget Zdeněk
Opletalová Vlasta
Pikartová Františka

76 let
70 let
70 let
71 let

Sigmundová Miroslava
Onderková Anna
Horký František

65 let
76 let
67 let

duben:
Kazderová Libuše
Litavcová Judita
Janečko Juraj
Jačianská Božena
Binderová Libuše
Taraba Pavel
Maďar Michal

70 let
83 let
65 let
72 let
69 let
68 let
65 let

Všem našim jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody.

tAKHlE jSME VyPAdAlI V 60 lEtECH. POzNAlI byStE SE?
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BŘEŽANY
zPRáVA O čINNOStI zO
Jana Surovcová
Začátek roku 2016 jsme zahájili refinancováním úvěrů, které měla obec Břežany u WSPK Jindřichův Hradec, bankou České spořitelny, a. s. Díky tomuto refinancování, už obecní majetek není zatížený zástavami, a tudíž můžeme
žádat o různé dotace. Ale i žádosti o dotace jsou závislé na rozpočtu obce. Dále proběhly různé kontroly - z OŽP –
hráz rybníka, skládka pana Ševčíka- Břežany Ležák, z Povodí Moravy- kontrola potoka Břežanky a jeho stavu, SPÚ
– rybník a pozemky v parku. SPÚ převedl v dubnu do majetku obce několik pozemků, mimo jiné i pozemky v parku
za Jednotou. O některé z nich žádala obec už v roce 2011, o některé bylo zažádáno v loňském roce. Pro letošní rok
byly opět zavedeny seznamy pro zájemce o tálky k dočišťování po těžbě dříví, tálky na probírky a seznamy zájemců
o nákup natěženého dříví. Do těchto seznamů je možnost se i nadále zapisovat na obecním úřadě. Proběhlo několik jednání s projektanty ohledně projektových dokumentací k budově MŠ, ZŠ, zázemí u sportoviště aj. Byla zadána
objednávka na aktualizaci manipulačních řádů k rybníkům – Břežanský, Ležák, Komorový. K naší velké radosti nám
byla přiznána dotace na opravu místní komunikace ,,Na Výsluní“ a díky ní, budeme moci tuto komunikaci (nyní
v nejhorším stavu) opravit už v letošním roce. Také jsme již oslovili firmu, která vytváří návrhy na dětská hřiště. Na
základě návrhu zapracovaného do prostředí parku, vypíšeme výběrové řízení na vybudování dětského hřiště v obci.
Menší radost nám udělal Úřad práce, který nám letos, v rámci VPP, přidělil pouze dva pracovníky. I přesto v měsíci
červnu zkusíme opět požádat o další pracovníky.

SEdM V jEdNé ANEb lEtOS V bOžICíCH
Jana Surovcová
V loňském roce byla obnovena soutěž DSO Nivy ,,Sedm v jedné“. Prvního ročníků klání mezi obcemi Borotice,
Božice, Pravice, Velký Karlov, Mackovice, Břežany a Čejkovice se ujala Obec Borotice. I když se v minulosti těchto
soutěží Obec Břežany moc nezúčastňovala, vloni jsme vytvořili družstvo z našich pracovníků a do soutěže se hrdě
zapojili. Letošní kolo soutěže proběhne v Božicích 21.5.2016. Sice jsou v Břežanech rybářské závody, ale v Božicích
akce začne v 15.00 hod, takže se v klidu dají stihnout akce obě. Tímto bych chtěla oslovit zájemce, kteří by chtěli
naši obec reprezentovat v jednotlivých soutěžích, aby se nahlásili u starostky. Ostatní občany, kteří mají sportovního
ducha, mají rádi legraci a není jim lhostejná pověst naší obce, zvu k podpoře břežanského družstva a příjemnému
prožití sobotního odpoledne a večera se zábavou.

bRIGádA U RybNíKA
Jana Surovcová
V sobotu 2. 4. 2016 se sešli naši rybáři u rybníka, aby pomohli splnit obci ,,doporučení“ zadané
Odborem životního prostředí ve Znojmě, a to vyčistit vzdušnou stranu hráze rybníka. Toto doporučení jsme dostali na začátku března, kdy proběhla kontrola hráze rybníka OŽP a SPÚ a byl nám
stanoven termín vykonání do 31. 3. 2016. Obec
sice začala s vysekáváním a vystříháváním náletových dřevin, popálila hromady větví a vyčistila
nečistoty pod splavem, ale přece jen, pracovníci
obce nemůžou všechno stihnout a navíc nám moc
nepřálo počasí. Proto jsem byla ráda, když Rybářský spolek nabídl svoji pomoc a domluvil se na
brigádě. Najeli s technikou, kterou si domluvili u
Vapasu, vzali do rukou pily, hrábě, lopaty a pustili
se do práce. Vytahali všechny kmeny, které ležely
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pod splavem, vytrhali většinu zbylých náletových keřů, vysvahovali levý bok pod hrází, kde
byly navozené organické zbytky rostlin a keřů,
dosypali díry po vyvrácených stromech a uklidili okolí rybníka. Zbytky keřů, které tam zůstaly ležet, budou seštěpkovány, společně s větvemi
pokácených lip v parku, pracovníky obce. Myslím si, že společnými silami vznikl vzdušný, čistý
prostor okolo našeho krásného rybníka a když
to dotáhneme dokonce, bude radost se do parčíku pod hrází podívat. Všem, kdo přidali ruce
k dílu, děkuji.

zPRáVA O PROjEKtU z OPERAčNíHO PROGRAMU OPVK NA zŠ břEžANy.
Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.09/02.0039
zPRáVA O PROjEKtU
Na konci roku 2015 počítáme již několik let od ukončení projektu, který podporuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v naší škole. Stále tvoříme nové výukové materiály, které využíváme v běžných vyučovacích hodinách
i k domácímu procvičování. Při hospitační činnosti zjišťuji mimo jiné i to, zda vytvořené materiály učitelé využívají
při práci s žáky se SVP, zda s nimi pracují a zda vedou žáky a jejich rodiče k tomu, aby navštěvovali nové webové
stránky naší školy: www.zs-a-ms-brezany.cz
Pozitivní a pro mne příjemné je zjištění, že učitelé sborník i metodiku používají. Hojně je také navštěvována
webová stránka školy, na níž je program moodle s vytvořenými a nadále doplňovanými výukovými materiály. Tyto
stránky se naučili využívat i žáci bez SVP. Také učitelé na stránky umisťují domácí práci pro žáky a studijní materiály.
Mnozí využívají stránek k tvorbě procvičovacích cvičení.
Dny pro rodiče využíváme k debatě s rodiči o prospěchu jejich dětí, pomáháme s jejich domácí přípravou, vysvětlujeme, radíme.
8.1.2016 zapsala: Mgr.Jitka Čermáková,ř.š.

břEžANSKá VýROčí
Petr Bartoněk, farář
Největším letošním výročím v naší zemi je jistě 700. let od narození císaře Karla IV. I do dějin obce Břežany, tehdy
nazývané Vršava, zasáhl tento panovník na svou dobu mimořádným způsobem. Ještě jako mladistvý správce Moravy
s titulem markrabě moravský totiž roku 1338 povýšil ves Vršavu na městečko a dal tomuto městečku právo konat každý čtvrtek tzv. týdenní trh. Takovýto krok byl v té době chápán jako nejšikovnější vykročení směrem k cíli, jímž bylo
pro danou lokalitu přijetí městských práv a tím už natrvalo zajištění existence navzdory všem dějinným událostem.
Vesnice vznikaly jako houby po dešti (stavba vesnice v obvyklé zakládací velikosti cca 20 až 30 domů, na niž zajistil
zřizovatel /šlechtic - kolonizátor/ zajistil potřebný materiál, především dřevo), je dnes odhadována na cca jeden až
dva měsíce usilovné práce) a stejně tak i zanikaly (základním důvodem zániku vesnic nebyly válečné události – i
vypálenou vesnici šlo v zásadě rychle vystavět, ale především nedostatek nebo vyčerpání zdrojů pitné vody), lokality
nadané městskými právy zanikaly zcela výjimečně.
Čemu vděčila Vršava první poloviny 14. století za takovou poctu? Jistě nejenom píli svých obyvatel, ale především
tomu, že byla vesnicí v držení velehradského kláštera cisterciáckých mnichů, o který se jako o ohnisko vzdělanosti
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na Moravě, s rozměrem cyrilometodějské tradice, „přivandrovalí“ Lucemburkové vědomě a systematicky opřeli. Od
kláštera mnichů se čekala činnost vzdělanců, opisy vzácných knih (což bylo nesmírně drahou záležitostí), klášterní
škola pro šlechtické synky a v neposlední řadě zavádění nových, tehdy „moderních „ způsobů obdělávání a obhospodařování půdy klášterními poddanými (nevolníky). Taková činnost byla patřičně nákladná, a proto se mladý markrabě, jak to bylo v té době panovnickým zvykem, snažil pomoci ekonomickému chodu kláštera – třeba i významným
privilegiem konat týdenní trhy, z čehož pak dané místo mělo také nějaké ty poplatky a daně a vůbec se stávalo ekonomicky zajímavým. Obchodníci dovezli zboží, papali a popíjeli v místních krčmách, taky návštěvníci trhů svlažili hrdlo
a něco spapali, takže se přidávalo právo várečné na vaření piva i jiných kvasných nápojů, právo šenkovní a tak dále.
Jak tehdejší rozvoj městečka Vršava dopadl? Úplně klasicky. Velehradský klášter byl husity po roce 1420 vypleněn,
jeho pozemkové vlastnictví se rozpadlo (bylo rozchváceno = rozkradeno) a tím také lokality, které mu patřily, čekal
hospodářský sešup dolů. Během 15. století týdenní trhy ve Vršavě zanikly a Vršava je od roku 1560 znovu označována
jako vesnice. Tedy jako obvykle: co Karel dal, husita vzal ….
Dalším velkým výročím letošního roku je 150. roků od rakousko–pruské války, vrcholící po sérii menších bitev
největší bitvou (co do počtu zúčastněných vojáků – víc, jak půl miliónu vojáků) na území historické České Koruny,
a to bitvou u Hradce Králové (Prusové ji označovali jako bitvu u Chlumu). Tu jistě mnozí znají z tehdy lidové písně
– bojové reportáže – „u kanónu stál a ládo ládo ládoval“ – kanonýr Jabůrek. Tato dryáčnická trhová odrhovačka celkem správně oslavovala hrdinný boj rakouských dělostřeleckých baterií pod vedením setníka (kapitána, ale služebně
na dnešní poměry přesněji majora) von Groebena, jenž palbou svých děl kryl ústup rakouských vojsk až do bodákové zteče postupujících pruských pěších pluků. Pro zajímavost – 80% jeho dělostřelců tvořili muži české národnosti,
jejich ztráty přesáhly 90%. A kanonýru Jabůrkovi žádná pruská koule nemohla urazit hlavu – mnohem horší pruské
dělostřelectvo do rakouských dělostřeleckých pozic jednoduše nebylo schopno dostřelit … Co má ale tato krvavá
bitva (mimochodem, Rakousko ji prohrálo, protože dva šlechtičtí velitelé nechali vykrvácet své armádní sbory při
prestižních útocích na Svíbský les proti gardě pruského krále – kdyby se sami kryli ve Svíbském lese v obranných
pozicích, vykrváceli by zcela určitě v útocích Prusové, ale to bylo pro šlechtické „von“ nepřijatelný způsob boje) společného s Břežany? Víc, než bychom čekali. Ustupující rakouské armády bránily především přístupy k císařské Vídni.
Za nimi postupovaly pruské jednotky, rakouské oddíly vedly boj „na zdrženou“. Pruský generální štáb postoupil až do
Mikulova. Za řeky Dyji, Moravu a Dunaj se pruským vojskům moc nechtělo, čekali další tvrdý odpor a se šlechtickým
bezhlavým hurá útočením za císařpána se už asi nedalo ze strany Rakušáků moc počítat. Takže okolí Mikulova se
zaplnilo pruskou armádou, která zabírala všechny možné budovy k uložením svých raněných. Došlo i na břežanský
zámek (regulérní válečnou kořist, majitel, kníže Ludvík Lobkovic, byl aktivní císařský důstojník, také jeho syn Rudolf,
pozdější vojenský velitel Budapešti). Budova zámku byla naplněna množstvím raněných a také nemocných pruských
vojáků, o které se museli místní obyvatelé pod přísným dohledem pruského polního četnictva pilně starat (s „křikem“
byly nakonec dokonce zaplaceny i prokazatelné výdaje). Jenže s raněnými a nemocnými dorazila také tehdejší metla
Evropy – epidemie cholery. Hlavně díky ní zemřely víc jak dvě třetiny raněných a nemocných pruských vojáků a také
mnoho obyvatel Břežan – odhadem asi 60, zvláště dětí ve věku školní docházky.
Tito zemřelí byli pohřbeni do zvlášť vytvořeného cholerového hřbitova při cestě do Čejkovic, na návrší nad vesnicí, v místech, kde bylo ložisko nepropustné sprašové hlíny. Toto místo bylo podle tehdejších platných zákonů určeno
císařskými úředníky znojemského úřadu a celá pohřební činnost byla těmito úřady velmi přísně sledována. Místo
hromadného hrobu (pohřbívalo se do velké hloubky cca 8 metrů ve vrstvách prosypávaných vápnem) bylo později
ohraničeno výstavbou dvou dvojic stromů a mezi nimi byly umístěny pamětní kříže.
Tento cholerový hřbitov vznikl už v roce 1831 při tehdejší velké epidemii cholery, která prošla především pruskými a německými zeměmi, a pak i Rakouskem a dnešní Itálií. Ohniskem tehdejší nákazy se staly nově vzniklé dělnické
kolonie na okraji velkých průmyslových měst, jako byla Vratislav (Wroclaw), Berlín, Hannover, Hamburg a mnohé
další. Odtud pak migrací nájemných dělníků na zimní výrobu (v době, kdy nebyla vytíženost polními pracemi) se
epidemie roznesla do mnoha venkovských lokalit, zvláště s německy mluvícím obyvatelstvem. Mezi jedním z nejvíce
postižených míst byly i tehdejší Břežany (Frischau). Epidemie zkosila především děti a starší obyvatele, na tolik, že
nějakou dobu nebyla ani školní výuka (nebylo koho učit) pravděpodobně v letech 1831 -1834. Výročí této smutné
události si břežanští obyvatelé pravidelně připomínali modlitebním procesím od kostela na cholerový hřbitov. Prokazatelně naposledy při 50. výročí od epidemie roku 1881. Tehdy možná byly vysazeny dva a dva stromy ohraničující
místo hrobové jámy. Mezi každou dvojicí stromů pak na obou koncích hřbitůvku stály kříže. Posléze se připomínaly
především oběti z roku 1866, poslední velké procesí písemně doložené bylo z roku 1916, spojené s velkou modlitbou
za návrat břežanských rodáků, vržených do smrtící vřavy první světové války. Místo bylo před nedávnem rozoráno
(2012). V té době na okraji velkého pole, cca 100 metrů od okraje pole, stály na každé straně bývalého hřbitůvku jeden
strom (jeden už zaschlý a jeden téměř zaschlý), z druhého z každé dvojice pak zbýval pařez a mezi těmito stromovými relikty byly rovné čtvercové plochy po základech podstavců obou křížů. Význam místa byl neznám po odsunu
německých rodáků v roce 1946.
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VáNOčNí KONCERt V KOStElE V břEžANECH
Dlouhý čas čekání na Vánoce zpříjemnili dětem z MŠ a ZŠ Břežany a klientům ze Zámku Břežany dva umělci
z Prahy. Vánoční koncert zde 11.12.2015 provedla varhanice a klavíristka MgA. Kateřina Málková a houslista Alex
Aslamas. Umělci připravili asi padesátiminutový program z repertoáru skladatelů českých – např. Antonín Dvořák,
tak i světových – např. Johan Sebastian Bach. Na závěr koncertního vystoupení slečna Málková zahrála na kostelní
varhany skladbu od J.S.Bacha a společně jsme si zazpívali tři vánoční koledy. Koncert byl moc pěkný a mne těší, že si
slečna našla čas ve svém nabytém programu a přijela nás potěšit hudbou. Děkuji za krásný zážitek.
Zapsala: Mgr. Jitka Čermáková

zdRAVá SVAčINKA
Dne 16. října proběhla zdravá svačinka na I. i II. stupni naší školy. My, žáci 9. třídy, jsme organizovali zdravou svačinku pro děti z prvního stupně, kde jsme se sešli
v 7:30 hod. S sebou jsme si všichni vzali potřebné pomůcky a suroviny, které jsme
potřebovali ke svému stanovišti. V každé třídě bylo jedno nebo dvě stanoviště, kde
děti měly různé úkoly s přípravou potravin. Po splnění úkolů si děti mohly svůj výtvor sníst a nabídnout do ostatních tříd. V rámci zdravého životního stylu jsme také
chtěli jít na procházku. Než jsme vyrazili, s dětmi jsme si ještě hráli, ony nám ukázaly, jak umí číst, hrát na klavír a co hrají za hry. Poté následovala procházka po vesnici. Protože počasí bylo opravdu podzimní, po návratu z procházky jsme s dětmi
pouštěli na blízkém poli
papírové draky. Vítr moc
nefoukal, ale někteří i tak
dokázali svého draka vyvěsit do velké výšky.
Dětem i nám se zdravá
svačinka líbila a všichni
jsme si to velice užili.
Andrea Zeleňáková,
9. třída

17

Břežany

PObyt VE VídNI
V pondělí 23. listopadu 2015 jeli vybraní žáci naší školy na jazykový pobyt do Vídně v Rakousku. Z Břežan jsme
odjeli brzy ráno a kolem jedenácté hodiny dorazili k našemu hostelu. Vybalili jsme si věci a šli jsme si koupit lístky na
metro. Poté jsme se šli podívat na dvě vyučovací hodiny do školy a také prozkoumat okolí. Po výborné večeři jsme se
vrátili do hostelu.
Další dny jsme chodili po obchodech a nakupovali suvenýry. Podívali jsme se také do muzeí.
Navštívili jsme muzeum
lidových umění Albertina, muzeum zbraní
z druhé světové války a
přírodovědné muzeum.
Jídlo bylo velice dobré samé vybrané lahůdky.
Poznali jsme zde i plno
nových přátel, kteří byli
zejména z Bosny a Hercegoviny. Poslední den
jsme navštívili zábavní
park Prátr.
Domů jsme odjížděli
ihned po tom, co nám
skončila škola. Kdybych
měl možnost jet na stejný pobyt ještě jednou, určitě bych jel!
zapsal: Josef Vlček, 9. třída
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Děti z naší školy, které byly vybrány za aktivitu v hodinách, chování a prospěch, se zúčastnily týdenního jazykového pobytu ve Vídni. Spolu s panem učitelem Růžičkou jsme vyrazili 23. listopadu v dopoledních hodinách. Za
necelé dvě hodiny jsme dojeli do hlavního města Rakouska, pan řidič nám ještě udělal okružní jízdu kolem stěžejních
vídeňských památek, poté jsme se jeli ubytovat do krásného Vienna City Hostelu. Hned potom jsme vyrazili do města, koupili jsme si jízdenky na metro, prošli jsme se po městě a odpoledne šli do školy. Naše paní učitelka byla velmi
milá, přátelská a hlavně vtipná, jmenovala se Deborah. Po škole jsme se šli navečeřet. Veškeré jídlo bylo velmi chutné.
Ráno jsme se vždy nasnídali, vydali se do města na procházku, prohlédnout si památky a také na nákupy. Odpoledne na nás čekala škola. Navštívili jsme zajímavou výstavu krásného vídeňského muzea umění Albertina, po škole
také nádherné vánoční trhy a po nich i přírodovědné muzeum. Poslední den jsme se vypravili do Prátru, opravdu
nádherného místa ve Vídni. Měli jsme tam čas pořádně se porozhlédnout. Po dokonalé prohlídce jsme pospíchali na
oběd a pak naposledy do školy. Během výuky jsme naší paní učitelce předali dárek, který jsme jí koupili v Prátru. Byla
z něj nadšená! I ona nám dala malý dárek - čokoládu a marcipánového kominíčka pro štěstí. Poté, co jsme dostali
certifikáty, jsme se s paní učitelkou rozloučili a vyrazili domů.
Všichni jsme se samozřejmě už těšili. Když jsme dorazili do Břežan, rozloučili jsme se s panem učitelem a s rodiči
odešli domů. Výlet se nám všem moc líbil, předvánoční Vídeň byla překrásná a vlastně celé jsme si to užili.
zapsala: Denisa Razáková, 9. třída

HAllOwEEN
V úterý 27. října se konal v ZŠ Břežany Halloween a my jakožto devátá třída jsme jej pořádali. Sešli jsme se na 2.
stupni naší ZŠ, nechali jsme paní učitelku zapsat do třídní knihy, sbalili jsme veškeré vybavení a vyrazili jsme chystat
tělocvičnu.
Sešli jsme kopec a vešli do velké a prozatím prázdné tělocvičny,
odložili jsme kostýmy a dali jsme
se do lehké výzdoby. Roznosili
jsme židle do čtverce kolem poloviny haly, a tak jsme utvořili
taneční parket. Rozestavili jsme
kužely na různé disciplíny, nachystali jsme brány a přivázali
k tyčím dýně vyrobené z kartonu
v předchozích hodinách výtvarky.
Po nachystání se vyskytl menší
problém se stereem - panu učiteli
chyběl kabel propojující notebook
s hlavním reproduktorem, Luďa si
ale vzpomněl, že doma jeden má,
a tak pro něj ještě zajel i s panem
učitelem a reproduktory propojili.
Výzdoba a ozvučení byly již připraveny, teď už jen kostýmy. Paní učitelka Brateková společně s holkami si navlékly
černé kalhoty a bílé košile, saka a kravaty, už jen namalovat knírky a kostýmy byly hotové. U kluků to však bylo o
něco složitější. Nehledě na rvaní se do podprsenek, silonek a malých šatů, musely nás holky namalovat, učesat nám
paruky a vycpat nám prsa :-) Když už jsme byli všichni v kostýmech, nasadili jsme kabelky, udělali pár fotek a pak už
jsme jen čekali na ostatní děti.
Většina tříd dorazila, a tak jsme pustili písničky. Zpočátku se nikdo moc nezapojoval, udělali jsme proto vláček
a hned byl plný parket. Tancovalo se a zároveň se čekalo, až přijdou poslední opozdilci a my budeme moci vyhlásit
začátek disciplín. Děti vyzkoušely slalom na koštěti, střelu na bránu, trefování otvorů v dýních, slalom na koštěti a
malování poslepu. Blížilo se vyhlášení nejlepší masky a s ním i konec školního Halloweenu. I přes nelehké rozhodování porota nakonec vybrala Romana Beníčka, Jakuba Studénku a jako nejlepší ocenila Míšu Pavlíčkovou, která se
umístila už podruhé, tentokrát s maskou mrtvé nevěsty.
Jak jsem slyšel, paní ředitelka byla nadšena stejně jako ostatní učitelé i děti, a proto i já tento den shledávám jako
velmi úspěšný.
Martin Surovec, 9. třída
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záMEK V POHybU
Na základě vyhlášení druhého ročníku grantového řízení společností SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. pro
finanční podporu neziskových sektorů se také Zámek Břežany, p. o. zúčastnil výběrového řízení, které proběhlo k 1.
dubnu letošního roku.
Díky vedení firmy Adfors cz i všem jejím zaměstnancům byl náš projekt, který jsme nazvali Zámek v pohybu, vy-

brán, a získali jsme tak finanční podporu ve výši 47 720,Kč. Z této částky jsme zvládli opravit jízdní kola, dvoukolo
a trojkola, která byla našim uživatelům zakoupena již v 90.
letech. Bylo také zakoupeno nové dvoukolo, na kterém
může uživatel se ztíženou mobilitou vyjet se svým asistentem do terénu, aniž by hrozilo nebezpečí pádu z kola
či sjetí z vozovky. Dále byly zakoupeny dva venkovní posilovací stroje od firmy Colmex, které umožní uživatelům
Zámku Břežany cvičit přímo v přírodě a dbát tak o svůj
životní styl a zdraví. Tyto stroje jsme umístili do sportovního areálu, který je součástí nádherného lesoparku
obklopujícího budovy naší sociální služby. A tak uživatelé, kteří na strojích budou cvičit, mohou zároveň vnímat
krásy přírody a okolí Zámku a zároveň být v kontaktu
se svými kamarády. Zámek Břežany se na projektu také
podílel a část oprav a nákupů zaplatil z finančních darů
jiných subjektů.
I díky finanční podpoře firmy Adfors cz jsme mohli
dne 7. října 2015 společně se ZŠ Břežany uskutečnit Zámecké cyklozávody. Na této akci jsme představili projekt „Zámek v pohybu“ a zároveň i vyzkoušeli všechna opravená
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jízdní kola, nové dvoukolo i nové venkovní posilovací stroje. Naši uživatelé byli z těchto nových strojů a kol doslova
nadšení.
Tento projekt našim klientům dovoluje rozvoj v samostatnosti, sebedůvěře a radost ze svobodného pohybu, což
jsou pojmy frekventované v přáních našich klientů. Děkujeme vedení firmy i všem zaměstnancům, že nám umožnili
udělat další krok na cestě k začleňování našich klientů do běžné společnosti.
Eva Vašinová (vychovatelka na Zámku Břežany)

bURzA StřEdNíCH ŠKOl
Jako každý rok i v tomto období nastává čas, kdy naši nejstarší žáci rozhodují o své budoucnosti a vybírají střední
školy či učiliště, která je připraví na jejich budoucí povolání. Aby to jejich rozhodování bylo o něco snazší, navštívili
jsme společně burzu středních škol, která se konala 6. listopadu 2015 na SOŠ a SOU Dvořákova ve Znojmě.
Sjeli se sem zástupci všech znojemských škol a učilišť i některé školy z jiných měst, např. z Brna, Vyškova, Cvrčovic,
Strážnice, Blanska nebo Boskovic. Žáci měli možnost zjistit bližší informace o oborech, které je zajímaly, zeptat se
současných studentů i pedagogů daných škol na podrobnosti týkající se studia i praxe, podívat se na výrobky, které
studenti jednotlivých oborů vyrábějí v rámci oborové praxe, vyzkoušet přijímací zkoušky a různé testy nanečisto.
S sebou si odnesli spoustu informačních letáků a brožurek, které jim, doufejme, pomůže tento nelehký úkol zvládnout.
Další podobnou akcí, které se se žáky zúčastníme 17. prosince 2015, je prezentace oborů SOU a SOŠ SČMSD Přímětická, Znojmo, s. r. o., která nese název „Řemeslo má budoucnost“.
Zapsala: Mgr. Jitka Brateková, ZŠ Břežany

PROjEKt „UčíME SE PRO žIVOt“
Zase se u nás konal projekt „Učíme se pro život“. Přišla za námi do školy paní Mgr. Zuzana Protivínská a povídala
nám důležité věci o drogách. Říkala nám, abychom nekouřili a nebrali drogy, protože kdybychom to jednou zkusili, mohli bychom být na drogách závislí. A tato závislost se potom těžko léčí. Všechno nám říkala pro naše dobro.
Pracovala totiž v sídle Podané ruce. Tady pomáhali lidem, kteří brali drogy. Ukazovala nám také fotky ze školy, kde
studovala, říkala, jak se učila, jak dlouho byla na škole a jak chodila do práce. Pak se nás ptala na různé věci, například
na jaké kroužky chodíme, jaké máme rádi zvířátko, co rádi děláme, jaký předmět nás baví. Po zvonění paní Protivínská odešla. My jsme se rozdělili do tří skupin, dostali jsme velký papír a měli jsme psát a malovat cokoliv o drogách.
Pracovat jsme mohli s temperkama, vodovkama, barevným papírem ... Za naši práci jsme také dostali odměnu.
Moc se mi to líbilo!
Tereza Smittalová, 3. třída
Foto: Břežany Projekt

Projekt ,,Učíme se pro život“
Jako loňský rok, tak i letos pořádá naše ZŠ Břežany (1. stupeň) projekt ,,Učíme se pro život“. Navštěvují nás bývalí
absolventi ZŠ a MŠ Břežany, kteří si rádi zavzpomínají na svá školní léta. Motivují naše žáky k výběru jejich budoucího povolání. Schůzky s nimi jsou velmi poučné a zajímavé. Svá povídání obohacují praktickými ukázkami, odkud
si děti odnášejí pestré zážitky.

EdUKAtIVNě StIMUlAčNí PROGRAM
Od října každou druhou středu probíhají v mateřské škole od 16:00 edukativně stimulační skupinky i s rodiči.
Snažíme se s dětmi procvičit to, co jim nejde, a každá lekce je vždy o úroveň těžší. Alespoň rodiče i děti na konci všech
lekcí vidí, jaký udělali obrovský pokrok oproti první lekci. Navíc do každé lekce zařadíme vždy i pár pohybových her,
do kterých se snažíme zapojit i rodiče. Děti si to s nimi velmi užívají.
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MIKUláŠ V MŠ
4. 12. 2015 v 16.00 proběhla v mateřské škole mikulášská besídka. Děti už od rána byly plné očekávání. Jelikož
ráno nás navštívil Mikuláš s andělem ze ZŠ Břežany, čertíci naštěstí zůstali venku a na děti pokukovali jen přes okna.
Odpoledne dorazili i rodiče. Sešli jsme se v hojném počtu a vše mohlo začít. Děti si samy na Mikuláše zavolaly a
ten na sebe nenechal dlouho čekat a za chvíli stál ve třídě i s čertem a andělem. A jak už to bývá zvykem, děti zazpívaly
písničku a čekaly na sladkou odměnu. Ale co se nestalo? Čert byl velmi mlsný a andílkovi sebral plný košík s balíčky
a zmizel z dohledu. Děti musely splnit tři úkoly (hokejový slalom, hod kroužků na panáka, prolézání tunelem) a po
splnění všech úkolů jim sám Mikuláš prozradil, kterou cestou se mají vydat pro své ztracené balíčky, které jim čert
odnesl.
Každý si svůj balíček vyzvedl u čerta a mohl si užívat čokoládové sladkůstky uvnitř.
Budeme se s dětmi těšit zase za rok!

VáNOčNí bESídKA 21. 12. 2015
Poslední akce v roce 2015, která v mateřské škole proběhla, byla vánoční besídka.
Samotné vystoupení dětí probíhalo v horní třídě u Trpaslíků. Nejprve vystoupily nejmladší děti a poté i děti starší.
A abychom ten rok řádné zakončili, ve spodní třídě na děti čekalo překvapení.
Když jsme se šli dolů všichni občerstvit, zjistili jsme, že naše děti musely být celý rok opravdu moc hodné, jelikož
pod stromečkem byla veliká nadílka. Byla to opravdu příjemná tečka na konec v roce 2015.

KROUžKy V MŠ
Od října v u nás v MŠ probíhají různé kroužky. Velmi oblíbený je kroužek VAŘENÍ, kde už děti vyzkoušely, jak se
dělají toasty, šneky, pizza a lehké jednohubky.
Kroužek výtvarný navštěvují děti, které baví tvořit. Svými krásnými pracemi nám ozdobují celou školku.
V hudebně-dramatickém kroužku nacvičují paní učitelky s dětmi představení KARKULKA.
Pohybový kroužek (,,Rychlé nožičky“) děti velmi zaujal, protože probíhá v tělocvičně ZŠ. A to je teprve něco pro
děti, když mohou jít do tělocvičny, kam chodí už ,,velkáči“

lOGOPEdIE V MŠ
Každé druhé pondělí nás ve školce navštěvuje logopedka Mgr. Veronika Vérostová z Hrušova, která se dětem individuálně věnuje a stará se o nápravu špatné výslovnosti dětí.
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OCHRANA člOVěKA zA MIMOřádNýCH OKOlNOStí
Dne 16.11.2015 se u nás ve škole v Břežanech konal den za mimořádných okolností. Tento projektový den škola
pořádá už čtvrtým rokem. Je to velmi poučný den o tom, jak se chovat při různých událostech jako např. při tornádech, evakuacích, povodních a mnoha dalších.
Letos bylo vybráno mnoho témat, ale naše 8.třída navštívila jen čtyři z nich.
První hodinu jsme měli pana učitele Růžičku a pana učitele Bohátku, kteří si připravili téma výbuch jaderné elektrárny. Téma bylo velice zajímavé, povídali jsme si o nějakých událostech, které se staly před mnoha lety jako třeba
výbuch jaderné elektrárny Fukušima v Japonsku atd... hodina byla bohatá také na obrázky, jak jaderná elektrárna
funguje a co se děje při výbuchu.
Druhou hodinu jsme se přesunuli do dolní třídy, kde na nás čekala paní učitelka Sousedíková, která si pro nás
připravila téma tornáda a jiné živelné pohromy. V hodině jsme si povídali a potom nám dala na výběr ze tří videí a
my si vybrali tornádo. Byl to dokument s úryvky z filmu. Byl velice zajímavý, a když nám paní učitelka chtěla pustit
další dokument, tak jsme na ni křičeli, že chceme vidět, jak to dopadne.
Další hodinu jsme strávili s panem učitelem Bátorem a paní učitelkou Vránovou, kteří pro nás měli přichystané
téma evakuační zavazadlo.
Kvůli situaci v Paříži jsme si povídali o tom, jak to lidé v městě nad Seinou prožívají a jaký máme pohled na
jejich situaci. Po diskuzi jsme se přesunuli k tomu, co je potřeba zabalit do evakuačního zavazadla. Dostali jsme za
úkol rozdělit se do tří skupin a poskládat naše evakuační zavazadlo. Legrační bylo, že se všechny skupinky shodly a
z možností, co vzít s sebou, nezaváhaly a byla i čokoláda.
Poslední hodina byla vedena dvěma mladými zdravotními sestřičkami. Ty si s námi povídaly o dvou zraněních první bylo krvácení a to druhé poranění kůže. Obě témata byla zajímavá a mnoho jsme se dozvěděli z prezentací a
videí. Sestřičky nám vyprávěly i to, co je potkává, když jsou na praxi v nemocni a tak dál. Nakonec nám ještě ukázali
videa, jak se vyplachuje žaludek nebo nějaký chirurgický zákrok.
Takto strávila projektový den zrovna naše - 8.třída a moc jsme si ho užili. Jen nás některé trochu mrzelo, že jsme
se třeba neviděli s policisty. Ale jinak to byl suprově užitý den.
Jana Juřeníková, 8.třída

AdVENtEM Až KE třEM KRálůM S KlIENty záMKU břEžANy
Mgr. Vlasta Harenčáková
Latinské slovo „adventus“ označuje příchod. Očekávání
příchodu Ježíše. Nejinak je tomu v případě klientů Zámku
Břežany, kteří také s rozsvícením první svíčky na adventním
věnci zahajují toto období, období plné očekávání, příprav a
nakonec oslav, oslav narození Ježíše Krista. A s tímto obdobím jsou již na Zámku spojeny různé akce a události, některé
se staly již tradičními a mají už mnohaletou tradici, některé
se v našich prostorách konaly poprvé.
Jednou z těch „premiérových“ byla Vernisáž betlémů, na
níž se spolupodílely hned čtyři organizace – Zámek Břežany, Základní a Mateřská škola v Břežanech a Tvořivá dílna
Troskotovice. Slavnostní zahájení vernisáže proběhlo už 26.
listopadu v prostorách Zámku Břežany a v tento ten ji shlédlo přibližně 250 návštěvníků.
Naopak akcí již tradiční se již stala nadílka sv. Mikuláše
v zámecké kapli, kdy nás potěšili svou návštěvou již poněkolikáté farníci z farnosti ze Štítné nad Vláří. I tentokráte nepřijeli s prázdnou, naopak. Klienty potěšili krásnými dárečky a
v neposlední řadě hodnotným finančním darem.
A se svátkem svatého Mikuláše se v našem zařízení váže
další z akcí – Mikulášský turnaj ve stolním tenise. Na jeho,
letos již osmnáctý ročník, se sjelo na 47 sportovců z 11 zařízení, aby poměřili své síly a dovednosti v této sportovní
disciplíně.
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Klienti Zámku Břežany se zúčastnili také akce pořádané Rádiem
Impuls s názvem Český Ježíšek, tedy
pokusu o překonání rekordu vypuštěných balónků v jeden okamžik. V celé
České republice vzlétlo v jeden okamžik 87 923 balónků z 398 míst. Rekord sice překonán nebyl, ale příjemná atmosféra a psaní „přání Ježíškovi“
nás posunula zase o krok blíž k Vánocům.
A právě s blížícími se Vánocemi se
pozornost klientů Zámku Břežany zaměřila na událost s již opravdu mnoholetou tradicí – vánoční besídku.
Na té naši klienti každoročně zahrají
svým blízkým a přátelům divadelní
přestavení s vánoční tématikou. To
tentokráte neslo název Král pokorných a doplněno o krásné vánoční
písně naší zámecké kapely snad přeneslo trochu té pravé vánoční atmosféry na jeho diváky.
A s poslední zapálenou svící na adventním věnci, tedy poslední adventní
neděli, se stal již tradicí adventní koncert v zámecké kapli. Svými písněmi a
skladbami jezdí našim klientům zpříjemnit čekání na Štědrý den členové
Znojemského komorního orchestru
pod vedením Williho Türka a Chrámový sbor sv. Kříže se svými sólisty.
A od poslední adventní neděle
zbývá už jen malý krůček ke Štědrému dni, dni na něž se těší malí i velcí,
dni, v kterém se rozsvítí vánoční stromečky, rozbalují se dárky a oslavuje
se narození Ježíše Krista. Nejinak je
tomu i na Zámku Břežany, klienti zasednou k slavnostně prostřeným stolům a za zvuku koled vychutnávají ty chvíle slavnostní.
Tříkrálovým koledováním se pak celé vánoční období na Zámku v Břežanech uzavírá, tři králové projdou společně s duchovním celým zařízením, požehnají a označí všechny dveře. Svátek Tří králů je dvanáctým (a posledním)
dnem Vánoc, po tomto dni začíná období masopustu plné zábavy a her.

tříKRálOVá SbíRKA 2016
Chtěla bych touto cestou poděkovat žákům 9. ročníku, kteří ve středu 06. 1. 2016, provedli Tříkrálovou sbírku
v naší obci. I když byl velmi silný mráz a nepříjemné počasí, sbírku bravůrně zvládli a celkem se jim podařilo vybrat
částku 8 131,00 Kč.
Částky po skupinkách:
1. Bilková Klára, Nedvědová Denisa, Razáková Denisa
2536,00 Kč + 5 eur
2. Streška Leoš, Surovec Martin, Zámečník Jiří
2437,00 Kč
3. Surovcová Natálie, Suchánková Monika, Bublíková Šárka
3158,00 Kč
Ještě jednou děkujeme a poděkování samozřejmě zveřejníme i v časopise NIVA.
Jana Surovcová
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10 lEt HIStORIE ŠK břEžANy – PRAVICE
2005 - 2015
Šachy se v Břežanech jistě hrají od nepaměti. K průlomu a novodobému rozšíření této hry se svým přičiněním a
osvětou v devadesátých letech dvacátého století zasloužil Jaroslav Rachůnek, který však následně v soutěžním organizovaném uspořádání dále nepokračoval.
Takřka pravidelnou hrou v pojetí samouků ji intenzivně a veřejně dále po dobu cca 10 let udržovali při životě
snad a pouze jen Pavel bartl a Miroslav Rachůnek.
Nový náboj přineslo tzv. „turnajové období“, ve kterém neformále měřili své síly dosud amatérští šachisté břežan
a Pravic. Obec Pravice disponovala vždy vyšším počtem občanů znalých této královské hry oproti obci Břežany. Především odsud pocházející bratři luboš Forman a Robert Forman byli a jsou zdejšími výkonově proslulými šachisty.
Intervencí šachového matadora Františka byloka z Hrušovan nad Jevišovkou se takto volně utvořené skupině
otevřela cesta k soutěžní registrované týmové hře. Tato výzva byla přijata a realizována. Od roku 2005 se tak oficiálně
datuje činnost šachového klubu s názvem ŠK břežany – Pravice.
Základní zařazení a celá desetiletá éra ŠK je v okresním přeboru 5-ti členných družstev Znojemska. Zastoupení
mužstev v této soutěži je z obcí Hrušovany nad Jevišovkou, Hodonice, Dobšice, Znojmo (3x), Štítary (2x) a Šumná.
Výkony mužstev v okresním přeboru jsou stabilně výkonnostně velmi vyrovnané. Břežanští se obvykle pohybují
v horní polovině tabulky.
Základní sestavu s cca 12 hráči, krátce po vzniku doplnili místní zkušený šachista dominik Hicl a od r. 2007
zbyněk Gabrhel, který následně 2 sezóny získával zkušenosti jako host v týmu TJ Sokol Dobšice.
Pro sezóny 2009/2010/2011 získává klub významné posily – hostujícího hráče z ŠK Tatranu Poštorná – tomáše
Vrzala (ELO 1784) a domácího zdeňka Makovičku (ELO 1700).
V letech 2009 – 2011 tak hraje šachový klub dokonce se dvěma týmy „A“ a „B“.
V následujících letech krystalizuje hráčský kádr a eliminuje se fluktuace některých členů. Do týmu přichází a
na stálo jej doplňují přespolní posily, jmenovitě: j. Sedlačík (Čejkovice), V. drahokoupil (Litobratřice) a V. losík
(Damnice), za místní obyvatele také Petr Musil. Klub o další rok později pokračuje opět už jen s jedním mužstvem.
V průběhu existence klubu v něm nakrátko působili také: Novák M., Smittal F. a Smittal R., Fuchs J., Čundrle J.,
Novotný L., Stuchlík P. a mnozí další, kteří však do týmové hry nezasáhli.

Sezóna 2013/2014 se po letech úsilí stává vítězným ročníkem!
ŠK břežany-Pravice vítězí v celé soutěži a „dobývá okresní šachový Olymp“.
Vítězství v okresní soutěži s sebou přináší také právo
postupu do vyšší oddílové soutěže, a to krajského přeboru II. třídy osmičlenných družstev (KP II). Po zralé úvaze
ŠK Břežany-Pravice právo postupu nevyužívá a soustředí se na stabilizaci své činnosti pro případnou druhou
možnost postupu do vyšší soutěže:
- pravidelnost tréninkových aktivit
- orientace na posílení kádru
- posílení vratkého finančního a materiálového zázemí
- získání více rozhodcovských licencí
- hostování v týmech hrajících v soutěži KP II

V současnosti (2015/2016) tvoří aktivní hráčskou základnu a stabilní sestavu:
1. Forman Lubomír
(ELO 1718)
2. Forman Robert
(ELO 1662)
3. Makovička Zdeněk
(ELO 1700)
4. Gabrhel Zbyněk
(ELO 1564)
5. Bartl Pavel
(ELO 1409)
6. Rachůnek Miroslav
(ELO 1549)
7. Drahokoupil Vladan
8. Losík Vladímír
9. Hicl Dominik
(ELO 1351)
10. Sedlačík Jaroslav
15. 2. 2016 zapsal: M. Rachůnek

ŠKOlNí PlES 2016
Vše začalo, když se naše třída, letošním rokem devátá, koncem listopadu rozhodla uspořádat něco na naší škole
zcela netradičního. Rozhodli jsme se uspořádat historicky první školní ples ZŠ a MŠ Břežany. Hned po tom, co jsme
dostali schválení od Spolku rodičů i vedení školy, začali jsme pořádat taneční nácviky, chystat výzdobu, vytvářet pozvánky, videa a řešit ostatní organizační záležitosti.
Náš čas nadešel. Od listopadu čas velmi rychle utekl, až jsme se 30. ledna 2016 kolem půl šesté večerní všichni
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sešli v již vyzdobené a na ples
přichystané břežanské sportovní hale, všichni připraveni na
generální zkoušku. Poté, co Luděk Bludský společně s Denisou
Razákovou zkušebně přednesli
předem nachystaný projev, nastoupili jsme si do nazkoušených
rozestupů a čekali, až spustí
hudba. Tanec jsme zahájili písní
Echo od Jasona Walkera, po které následovala píseň A thousand
years od Christiny Perri.
Generální zkouška byla u
konce a začali se scházet lidé jak
z Břežan, tak z okolních vesnic.
Rodiče se usadili k rezervovaným stolům a čekali, až se jejich
synové oděni v černých kalhotách a bílých košilích s černými kravatami a dcery oblečené
v půvabných plesových šatech
s nádhernými účesy objeví na
tanečním parketu. Když přišel
čas, pronesli Luděk s Denčou
opět svůj proslov, bohužel nadvakrát, kvůli závadám na technice. Poté jsme se už vydali na
parket. Po dokončení polonézy
jsme byli šerpováni třídní učitelkou Bratekovou ve spolupráci
s paní ředitelkou, zatímco zněla
písnička Down, taktéž od Jasona
Walkera. Svoje vystoupení jsme
opakovali okolo půl desáté, mezitím k tanci i poslechu hráli pan
Jiří Diviš a jeho syn Michal.
Řada přišla i na tombolu,
hosté měli možnost vyhrát bezmála 300 cen, které jsme získali za podpory rodičů a sponzorů. Ty z veliké části tvořili
břežanští podnikatelé. Vyhrát jste mohli dárkové koše, krmné směsi, elektrické spotřebiče, víno, poukazy a mnoho
dalších věcných cen.
Ples byl hodnocen úspěšně, kolem brzkých ranních hodin už se začalo sice trochu vylidňovat, ale samotný ples
končil až kolem čtvrté hodiny ráno. Účast byla hojná. Byli jsme pochváleni z mnoha stran, ale nejvíce vděku a chvály
si zaslouží královna plesu, paní učitelka Brateková, která do plesu vložila kvanta volného času a úsilí.
Zapsal: Martin Surovec, 9. třída
V listopadu jsme se se třídou a naší paní učitelkou Jitkou Bratekovou rozhodli, že by nebyl špatný nápad uspořádat
ples. Nikdo nebyl proti, a tak jsme se do toho pustili. Jako první rozhodnutí bylo, kdo bude s kým tancovat. Netrvalo
to dlouho a páry byly domluveny. Další dny jsme začali plánovat sestavu pro polonézu. Vybrali jsme dvě nádherné
písničky, na které jsme postupně vymýšleli kroky. Dívky si sehnaly nádherné šaty, kluci dokonalé košile a kravaty. Ples
už se blížil, a tak jsme začali chystat i tombolu. V pátek před plesem jsme se sešli v tělocvičně, abychom nachystali
stoly, židle, výzdobu, celý sál. Další den ráno jsme ještě do sálu přivezli tombolu.
Najednou byla sobota a žáci naší třídy byli nastoupeni a připraveni na generální zkoušku. Ta se nám povedla podle
našich představ.
Když se sál začal naplňovat, přichystala jsem se s Luďkem na pódium přednést svůj proslov. Sice jsme čekali pár
minut, než začaly fungovat mikrofony, ale i tak se nám projev povedl a diváci nás odměnili velkým potleskem.
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Přesně v 19 hodin jsme se všichni nastoupili a předvedli jsme naši polonézu. Diváci byli opravdu nadšení a naše
tancování se jim neskutečně líbilo. Po skončení potlesku nám paní ředitelka s naší paní učitelkou třídní předaly
absolventské šerpy. Také my jsme dali paní učitelce šerpu. Jako poděkování dostala i s paní ředitelkou ještě velkou
květinu. V neposlední řadě dostala kytici i paní učitelka Gabriela Kůřilová za to, že nám se vším pomohla. Tanec jsme
pak opakovali ještě v půl desáté.
Na plese nám hrála skvělá kapela, zazněly písničky moderní i lidové. Všichni si perfektně zatancovali, z tomboly
si odnesli cenné výhry, někteří vydrželi až do tří hodin do rána a užívali si.
Myslím, že se nám ples opravdu perfektně povedl, diváci byli spokojení a moc jsme si to užili. Děkujeme naší paní
učitelce třídní, že šla do toho obětavě s námi.
Zapsala: Denisa Razáková, 9. třída

HObby CUP 2016
Dobrý den, milí čtenáři časopisu Niva.
Dne 10. 1. 2016 v Břežanech proběhl za podpory obce Břežany, jmenovitě paní starostky, Jany Surovcové, a pár
nadšenců z organizačního týmu, již IV. ročník v sálové kopané, chcete - li futsalu. Sešli jsme se v neděli v naší hale.
Bylo nahlášeno šest týmů z okolních vesnic, Oleksovic, Mackovic, Hrušovan, tým ze Znojma a samozřejmě tým Havranů. Ano, počítáte správně, to je jen pět týmů. Ale jako každý rok jsme my, dříve narození, pro zpestření postavili
také jeden mančaft, Stará garda. K naší lítosti se bohužel tým z Hrušovan musel odhlásit z důvodu nemoci.
Letos jsme měli přichystanou jednu novinku. Podařilo se nám sehnat rozhodčího, který nám celý turnaj pískal,
pana Romana Sobotku, což se ukázalo jako výborný tah v následujícím dění. Po přivítání a oznámení základních
organizačních pravidel došlo k rozlosování zápasů. Poté se přešlo k samotné hře.
Hned od prvních chvil bylo zřejmé, že to kluci budou brát velmi vážně a tady, jak už jsem výše napověděl, se
osvědčila autorita našeho pana rozhodčího. Byl pánem na hřišti a dokázal horké hlavy včas zchladit. Nutno podotknout, že i sami hráči byli natolik rozumní, že chápali hru jako zábavu a nechali se vést. Nám, Staré gardě, bylo od
prvních minut jasné, že to bude velmi tvrdý oříšek. Byli jsme však odhodláni bojovat a hlavně si to vše užít. O velké
vyrovnanosti prvních čtyř týmů svědčí fakt, že mezi prvním a druhým týmem nerozhodoval počet bodů, který byl
stejný. Rozhodoval až počet vstřelených branek. Mezi třetím a čtvrtým týmem tomu bylo zrovna tak. Jen my, staříci,
jsme měli jasno a se skóre 2:23 jsme obsadili velmi pěkné a úctyhodné páté místo. Tým Havranů měl nakročeno na
celkové vítězství, ale nečekaná prohra s Kohouty z Mackovic je posunula až na třetí místo, právě před Kohouty, a to
jen o jeden jediný gól. O vítězi celého turnaje rozhodoval paradoxně zápas Staré gardy s velmi dobrými hráči z Oleksovic, kde tým z Oleksovic potřeboval nastřílet pár gólů navíc. Stará garda padla vysoko 7:0 a to rozhodlo o vítězství
Oleksovic před týmem Okurek ze Znojma, kdy při rovnosti bodů rozhodovalo skóre a počet vstřelených branek. Z
výsledků vyplývá, jak moc vyrovnaný turnaj byl. To nás samozřejmě nesmírně těší. Při vyhlašování konečného umístění obdržely první tři týmy dárková balení a medaile.
Samozřejmě byli vyhlášeni nejlepší
hráči, kteří dostali své poháry. Nejlepší brankář, nejlepší obránce a nejlepší
útočník. Cenu za nejlepšího brankáře
získal Tomáš Říha z týmu mackovských
Kohoutů, nejlepším obráncem byl zvolen Jan Bartl z domácího týmu Havranů
a cenu pro nejlepšího útočníka získal
Adam Ducký z Oleksovic, který během
celého turnaje nastřílel nejvíce branek.
Zde bych chtěl poděkovat panu Radku Škárkovi a jeho rodince za skvěle
zorganizovanou část, jež se týkala medailí, pohárů a věcných cen, o které se
postarala firma Regata. Patří jim všem
velký dík a respekt!
Závěrem bych ještě jednou rád všem,
jak organizačnímu týmu, hráčům, firmě
Regata, panu rozhodčímu Romanovi a v
neposlední řadě naší paní starostce, poděkoval za umožnění, zorganizování a skvělý průběh našeho turnaje, Hobby
Cup! Ještě jednou díky!
Radek Novotný
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základní škola a Mateřská škola, břežany, okres znojmo, příspěvková organizace
671 65 břežany 174, Ič: 75 00 88 82, www.zs-a-ms-brezany.cz, e-mail: zs.brezany@zn.orgman.cz
Název projektu: Podpora včelařství pro rok 2015
číslo smlouvy: 30039/2015
zPRáVA O čINNOStI VčElAřSKéHO KROUžKU
Včelařský kroužek v ZŠ Břežany u Znojma byl založen v září roku 2014. Činnost kroužku je zaměřena na získávání
praktických dovedností a odborných znalostí při práci se včelami a rozvíjení vztahu k přírodě, s přihlédnutím k věku
členů.
Náplní kroužku je získávání teoretických i praktických znalostí z oboru včelařství, účast na oblastních soutěžích ve
včelařském oboru, návštěvy muzeí a včelařských výstav. Pravidelnou činností vychovává v dětech návyky k soustavné
činnosti, technické zručnosti a aktivitě mládeže.
Kroužek se schází pravidelně každé úterý na jednu hodinu v prostorách a v okolí ZŠ Břežany. Díky materiální
podpoře od JMK se podařilo zajistit základní technické vybavení pro činnost kroužku. V letošním školním roce je
v kroužku registrováno 10 dětí ve věku od třetí do osmé třídy.
Společně se žáky jsme již během šk.roku 2014/15 stloukli a vydrátkovali rámečky, do kterých jsme zatavili mezistěnky. Přes léto se podařilo zajistit a osadit plemenivo pro zakoupených pět moderních úlů. Díky ochranným pomůckám se mohli členové osobně účastnit zakrmování, léčení a zazimovávání včelstev.
Před Vánoci jsme s dětmi vyráběli svíčky ze včelího vosku, mnohými z nich jsme obdarovali své blízké i paní
učitelky. Z medu jsme si upekli a nazdobili perníčkové úly a jiné vykrajované motivy, které jsme společně snědli na
poslední schůzce loňského roku. Od začátku ledna jsme zahájili přípravu na novou včelařskou sezónu. V současnosti
stloukáme a drátkujeme rámečky, prohlubujeme odborné znalosti, chystáme se na příští ročník soutěže Zlatá včela
a návštěvu u spřáteleného kroužku v Mikulovicích. Na jaře pak krom přímé práce okolo včel připravujeme s dětmi
výsadbu nektarodárných stromů v okolí školy a na k tomu určených pozemcích v obci.
Za poskytnutou dotaci jsme nakoupili toto včelařské vybavení – viz přiložené kopie dokladů.
Z dotace nebyl nakoupen žádný plemenný materiál, neboť se podařilo zajistit oddělky od místních včelařů, kteří tak
podpořili rozvoj kroužku.
Celkem bylo z dotace čerpáno - 20.000,-Kč. Spolupodíl činil 1.125,- Kč.
Celkem: 21.125,-Kč
Zprávu vytvořil: Mgr. Ivan Bohátka, vedoucí včelařského kroužku

SlAVNOStNí OtEVřENí CVIčNé dOMáCNOStI NA záMKU břEžANy, p.o.
První únorový den letošního roku se pro pět klientů Zámku Břežany stal velmi důležitým a významným dnem,
na který netrpělivě čekali. Za přítomnosti jejich rodičů, ostatních klientů a pracovníků tohoto zařízení byla oficiálně
otevřena nová domácnost. Symbolické přestřižení pásky k slavnostnímu otevření této domácnosti provedl náměstek
hejtmana Jihomoravského kraje pan Mgr. Marek Šlapal. Této velkolepé akce se také účastnil vedoucího odboru sociálních věcí Jihomoravského kraje pan Mgr. Martin Petřík, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského
úřadu Znojmo paní PhDr. Šárka Gambasová, ředitelé a pracovníci domovů Srdce v Domě Klentnice, Domov u lesa
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Tavíkovice, Emin Zámek Šanov i Oblastní charity Znojmo. Svou účastí nás přišli podpořit starostové obcí Břežany,
Pravice, Hrušovany nad Jevišovkou a Miroslav.
Nově otevřená domácnost je svým zaměřením a funkcí v našem Zámku ojedinělá. Z tohoto důvodu se nazývá
domácností „cvičnou.“ Je koncipována jako běžná domácnost se všemi potřebnými elektrospotřebiči, které se budou klienti učit ovládat tak, aby postupně docházelo k rozvoji všech dovedností potřebných pro život v návazných
službách. Klienti se zde budou učit vařit, prát a v maximální možné míře pečovat o sebe a o domácnost. Pokud se
našim pěti klientům podaří během následujících dvou let potřebné dovednosti získat, může se jejich sen o životě v
chráněném bydlení stát skutečností.
Cvičná domácnost je prvním krokem našeho zařízení na cestě k deinstitucionalizaci v sociálních službách, která
byla v České Republice zahájena po roce 1989. Jejím cílem je transformovat ústavní sociální péči v péči komunitní,
a napomoci tím ke zvýšení účasti uživatelů na běžném životě společnosti. Naše úsilí by bylo marné bez podpory
Krajského úřadu a finanční podpory Kongregace sester sv. Hedviky, která přestavbu domácnosti financovala. Všem
jmenovaným touto cestou děkujeme. V neposlední řadě chceme poděkovat také našim pěti klientům, kteří se nebáli
učinit tento první krok a rozhodli se učit se, rozvíjet a testovat své schopnosti a dovednosti na cestě k větší samostatnosti.
Marxová Ludmila
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FAŠANK V břEžANECH
Dne 6. února 2016 se po dlouhých přípravách uskutečnil fašank, který každý rok pořádá Sbor dobrovolných
hasičů Břežany. Jelikož břežanští hasiči pomohli ženám ze
Sdružení rodičů Břežany při pořádání srpnových břežanských hodů, tak se na oplátku ženy přidaly do průvodu se
svými maskami. Tohoto průvodu se dobrovolně zúčastnily i některé děti. Z Mateřské školky to byl Martínek Hodaň a ze Základní školy Šimon Baráček (nevěsta), Venďa
Gambasová (ženich), sourozenci Adam a Samík Gregrovi
, Jan Gambas, Nikol Nevoralová, Jana Juřeníková, Tereza
Cuperová, Míša Pavlíčková, Denisa Razáková, Natálie Su-

rovcová. Těmto dětem patří velké poděkování!!!!
Břežanští občané mohli v tomto hojném počtu masek zahlédnout ženicha s nevěstou, smrtku s kosou, medvěda s medvědářem, Masopusta,
Slaměného, babku s dědkem, Cikánku se svým
dítětem v kočárku, řezníka, ale i kobylu a další.
Tento masopustní průvod prošel celou vesnicí,
kde jim vždy bylo nabídnuto pohoštění (koblížky
a slivovice) a hlavně se všichni radovali a veselili
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při hudbě, kterou zajistil pan Martin Hodaň.
Velké poděkování také patří panu P. Gambasovi, který zajistil všem v hasičárně oběd a poté ještě občerstvení a
paní Janě Juřeníkové za výpomoc s obsluhou.
Tento fašank se letos vydařil a ještě jednou patří všem velké DÍKY!!!
Sbor dobrovolných hasičů Břežany
Velitel zásahové jednotky Jan Gambas

KOMUNIKAčNí SOUtěž V zŠ břEžANy
Jana Juřeníková, 8. třída
Dne 13. 4. 2016, proběhla v naší škole jako každý rok komunikační soutěž v anglickém jazyce.
Tento rok přijala nabídku i škola Želetice, a tak za námi přijela soutěžit také, byl to takový zápas Břežany versus Želetice.
Pro letošní rok bylo vybráno zajímavé téma Můj dům (My house).
Soutěž probíhala ve dvou částech, první část byla písemná a druhá mluvená.
V první části jsme dostali papír s úkoly. Měli jsme třeba doplnit věty nebo popsat, co vidíme na obrázku.
Potom ale přišla na řadu mluvená část, kdy jsme si každý připravili asi minutové povídání o našem domě.
To už pro některé bylo těžší, hold s trémou nic nenaděláme.
Po skončení konverzací jsme byli všichni napnutí, jak to teda dopadlo.
Zúčastnilo se nás celkem 28, z Želetic přijelo 12 žáků, a tak mnoho z nás vědělo, že se třeba neumístí, ale to nám nevadilo. Měli jsme dobrý pocit z toho, že jsme si mohli vyzkoušet něco nového a zajímavého. Výkony soutěžících byly
velmi vyrovnané, ale vítěz může být vždy jen jeden.
Nakonec se tedy rozhodlo.
Vítězů mohlo být devět, rozdělených do tří skupin a to 5. třída, 6. - 7. třída a 8. - 9. třída.
V první kategorii 5. třída zvítězili:
1. Tomáš Choura –ZŠ Želetice
2. Pavla Šalamounová – ZŠ Želetice
3. Natálie Syslová – ZŠ Želetice
V druhé kategorii 6.-7. třída:
1. Michal Jedlička – ZŠ Břežany
2. Eliška Dolíhalová – ZŠ Želetice
3. Filip Cihlář – ZŠ Břežany
A poslení 8.-9. třída
1. Barbora Odléváková – ZŠ Želetice
2. Filip Jech – ZŠ Želetice
3. Adéla Raputová – ZŠ Želetice
Všem vítězům gratuluji a myslím si, že si
vítězství zasloužili a pořádně vydřeli!!!!!!!
VYHODNOCENÍ- TAHLE KNIHA, TO JE ONO!
1. KATEGORIE
1. MÍSTO: VENDULA GAMBASOVÁ
2. MÍSTO: JAN ŠRAJER
2. KATEGORIE
1. MÍSTO: JAN GAMBAS
2. MÍSTO: BARBORA HLADÍKOVÁ
3. MÍSTO: IVETA KOŠTÍŘOVÁ
3. KATEGORIE
1. MÍSTO: JANA JUŘENÍKOVÁ
2. MÍSTO: DENISA RAZÁKOVÁ
3. MÍSTO: VIKTORIE ŠVANCAROVÁ
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Do soutěže „Tahle kniha, to je ono!“ se v letošním školním roce zapojilo mnohem méně žáků než v předchozích
letech, proto měli soutěžící velkou šanci umístit se.
Formou dopisu jsme byli seznámeni s knihami Správná pětka, Nejkrásnější pohádky, Vampýrská akademie, Papírová
města, Znovu v koňském sedle, Únos domů, Hvězdy nám nepřály, Dášeňka, 1000 traktorů.
Všechny dopisy byly velmi pěkné, některé doplňovaly zajímavé ilustrace.
Porota měla jako obvykle nesnadný úkol vybrat nejlepší práce. Těšíme se na další školní rok a dopisy.
Mgr. Alžběta Sousedíková

MAtEMAtICKá SOUtěž V zŠ břEžANy
22. 3. 2016 se v ZŠ Břežany konala soutěž pro mladé matematiky – Matematický klokan. Soutěže se zúčastnilo celkem 58 žáků z 2.stupně, Pythagoriády se zúčastnilo 19 žáků. Žáci byli velmi šikovní a výsledky některých příjemně
překvapily. Blahopřejeme a těšíme se na další ročník.

AKCE ,,bARVíME CHňAPKy PRO MAMINKU“ 1. StUPEň zŠ
15. 4. 2016 nás navštívila velmi příjemná paní, jménem Iveta Filipová. Děti si tak mohly namalovat dárečky pro maminky, ke dni matek. Však pohlédněte,
jak se jim to povedlo ...

22. 3. 2016 se na naší ZŠ v Břežanech konala matematická soutěž, které se zúčastnili všichni žáci prvního
stupně.

V kategorii ,,CVRčEK“ (2. a 3. ročník) se umístili:
1. Šrajer Jan ( 3. )
46 b
2. Mareš Filip ( 3. )
40 b
3. Kuncová Marcela ( 2. )
33 b
4. Švejdík Rudolf ( 3. )
26 b
5. Švancarová Eliška ( 2. )
24 b
6. Kočí Michaela ( 2. )
23 b
7. Šebestová Ela ( 2. )
16 b

V kategorii ,,KlOKáNEK“ (4. a 5. ročník) se umístili:
1. Piálek Dominik ( 5. )
76 b
2. Švancara Matěj ( 5. )
66 b
3. Spěváková Sabina ( 5. )
61 b
4. Šebesta Jiří ( 4. )
61 b
5. Berkovec Tomáš ( 4. )
59 b
6. Lacinová Nela ( 4. )
48 b
7. Novosadová Gabriela ( 5. ) 43 b
8. Šumichrástová Kateřina ( 5. ) 43 b
9. Kročilová Kamila ( 5. )
42 b
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6. 4. 2016 proběhlo na prvním stupni zŠ břežany školní kolo v hudební soutěži ,,Slavíček“
V první kategorii se umístily:
2. 1. Šebestová Ela
( 2. )
3. Kuncová Marcela
( 2. )
4. Šebestová Leona
( 1. )

V druhé kategorii se umístili:
1. Novosadová Gabriela
( 5. )
2. Berkovec Tomáš
( 4. )
3. Mareš Čeněk Filip
( 3. )

PlAVáNí V MŠ
Jako každý rok, tak i letos navštěvujeme s předškoláky v MŠ Břežany lekce plavání v bazénu v Hrušovanech nad J.
Pro děti je na každou lekci připraven zábavný program a vždy se něco nového naučí. Lekce jsou navíc bohaceny
vždy o nějakou netradiční pomůcku (klouzačka do vody, plovací žíněnky na vodě, aj.). Dětem, které mají strach, jsou
nabídnuty rukávky nebo plovací pás.
Na závěr každé lekce si zaskotačíme na dětském hřišti v parku. Tam si děti sní své svačinky a sladkosti, které mají
v batůžku. A aby toho mlsání nebylo málo, při hezkém počasí si zajdeme po plavání na zmrzlinu.

dIVAdlO RAdOSt
V měsíci březnu jsme s dětmi z naší MŠ Břežany navštívili divadlo Radost v Brně. Program byl určen přímo pro
děti z mateřských škol – pohádka ,,Tři čuníci nezbedníci“. Děti byly nadšené již několik dní dopředu a představení
se jim podle jejich slov velmi líbilo. V průběhu pohádky nám sice občas trochu naše děti vylekal zlý vlk, ale jak už to
v pohádkách bývá, vše mělo šťastný konec, a proto všechny děti měly při odchodu úsměv na tváři.

PRIMA škola v přírodě
Jako každý rok, tak i letos jsme s dětmi navštívili školu v přírodě. Jeli jsme v termínu od 15. 3. do 18. 3. 2016.
Tentokrát jsme ale změnili místo konání, a to na penzion U Šikulů v Bolešíně. Bylo tu nádherně, počasí se nám také
vydařilo. Navštívená modrotisková dílna byla neobyčejným zážitkem. Zde si děti nakoupili spoustu dárečků pro rodiče a své sourozence. Zbylé korunky si děti vyměnily za dárečky hned druhý den, kdy jsme vyjeli na hrad Svojanov.
Těšíme se na příští rok, kdy máme s panem Šikulou domluvený termín v červnu☺.
Samozřejmě děti neunikly i chvíli, kdy jsme se věnovali na plno učivu. Večerní program byl věnovaný našim milým dětem, kdy se proměnily ve spisovatele. Však se jim příběhy náramně povedly…
Mgr. Stehlíková Zuzana

zAjíčEK SE zlAtOU VEStOU
Byla jedna chata a vedle ní byl krásný bazén. V chatě bydlel malý kluk. Najednou k němu přišel malý zajíček s hezkou zlatou vestou. Zajíček pozval chlapce do říše snů. Tam uviděl veliký hrad, před hradem byly stromy a na stromech
vločky. Potom šli cestou ke hradu. V hradu našli truhlu plnou pokladu a zajíček chlapci nabídl, aby si zlato vzal. Ten
se ale najednou probudil a ten sen odvál vítr. (Adam G., Michal K., Jirka Š., Manfred S., Sam G.)

zIMNí týdEN
Dámy a pánové, chtěla bych vám povídat můj příběh. Zavedu vás do říše snů. Zrovna teď, v tom příběhu, je zima
a padají vločky. Děti stavějí sněhuláky, koulují se, sáňkují a bobují. Na zamrzlém rybníku mají žáčci tělocvik s paní
učitelkou. Stromy jsou tu opadavé, chat je tady moc a moc. V lese běhají zajíci a fouká studený vítr. Novákovi si balí
kufry a různé potřeby, jedou na zimní cestu do Bolešína. Blízko této vesnice je opuštěný hrad. Ten také navštíví, ale
až po té, co se zajdou podívat do muzea. Pozor, ale v zimě se nekoupejte v bazénu, je to velmi nebezpečné, můžete
umrznout!!! (Gabriela N., Kateřina Š., Marcela K., Ela Š.)
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MlAdý déMOStHENéS
Čtvrtek 18. března
2016 patřil na naší základní škole komunikativní soutěži Mladý
démosthenés. Žáci 2.
stupně měli za úkol připravit si dvouminutové
povídání na libovolné
téma a přednést ho porotě i spolužákům. Po třídních kolech soutěže byli
vybráni nejlepší žáci, kteří se poté ve školním kole
utkali o věcné ceny.
Témata projevů byla opravdu zajímavá a různorodá. V mladší kategorii (6. a 7. třída) nás Eliška
Marešová například seznámila se svým plánem na
letošní letní prázdniny, Vanesa Rističová povykládala o zimě a zimních radovánkách a Iveta Koštířová o svém oblíbeném filmu. Na pomyslné stupně vítězů se nakonec postavili: na 3. místo Filip Cihlář ze 7. třídy, který mluvil o
svém oblíbeném sportovci Messim, na 2. místo Vanessa Fuchsová rovněž ze 7. třídy, která zavzpomínala na loňský
jazykový pobyt ve Vídni. První příčku obsadila Tereza Kutláková ze 6. třídy s tématem „Vánoce“.
I starší žáci (8. a 9. třída) volili sobě blízká témata. Andrea Zeleňáková popisovala, jaké to je mít v rodině puberťáka, Denisa Razáková mluvila o svém oblíbeném florbalovém kroužku a zimním turnaji dívek ve Znojmě, Monika
Suchánková svým tématem zdůraznila, jak významnou roli má v životě člověka přátelství, Šárka Bublíková se rozpovídala o potřebě zdravého sebevědomí. 3. místo nakonec obsadila Viktorie Švancarová z 8. třídy, která mluvila o
lidském životě, o tom, jak rosteme a čeho bychom si v dospělosti měli vážit. Na 2. příčce se umístil Pepa Vlček z 9.
třídy, který se svým tématem vrátil do hodin dějepisu a připomněl slavnou bitvu u Slavkova. První místo však naprosto suverénně obsadila jana juřeníková z 8. třídy s tématem „Nežijeme, místo toho se nahráváme“. Jana se dotkla
velmi aktuálního tématu, když mluvila o tom, jak dnešní mladá generace žije prostřednictvím různých sociálních
sítí. Její přednes byl téměř profesionální, trému na sobě nedala znát a porotě předvedla, že si první příčku opravdu
zaslouží.
Za odbornou porotu zapsala: Mgr. Jitka Brateková

Výtvarná soutěž v zŠ břežany: „KNIHA - Můj PřítEl“
1. - 3. třída
1. Vendula Gambasová
2. Rudolf Švejdík
3. Ela Šebestová

4. a 5. třída
1. Katka Šumichrástová
2. Matěj Švancara
3. Nela Lacinová
6. a 7. třída
1. Vanesa Fuchsová
2. Michal Jedlička
3. Eliška Marešová
8. a 9. třída
1. Natálie Surovcová
2. Denisa Razáková
3. Josef Vlček
V březnu vyhlásila naše škola výtvarnou soutěž. Výkresy, které žáci odevzdali, byly povedené, porota měla velmi
obtížný úkol vybrat nejlepší práce. Těšíme se na další školní rok s novými obrázky.
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Břežany ◆ Čejkovice
jUbIlANtI ROKU 2016
Jana Surovcová
Tak jako v loňském roce, i letos, se zástupci obce chystají popřát k významnému životnímu jubileu několika našim
občanům. V letošním roce oslaví své 70.
narozeniny 8 občanů, 75. narozeniny 8 občanů, 80. narozeniny 9 občanů a krásných,
úctyhodných a záviděníhodných 95. narozenin 1 občan. A abych na někoho nezapomněla, dovolím si touto cestou všem jubilantům roku 2016 popřát: ,,Mnoho štěstí,
spokojenosti, splněných přání, životních
úspěchů, elánu a především zdraví Vám
všem přejí zastupitelé Obce Břežany.“

ČEJKOVICE
zAStUPItElStVO ObCE, MIlAN SEdlAčíK - StAROStA ObCE
Finanční hospodaření obce v roce 2015
Příjmy obce Čejkovice překročily plánovaný rozpočet a dle výsledku k 31.12 2015 činily celkově 4.220 mil.Kč. Ve
výdajích nebyl rozpočet naplněn a obec utratila 3.109 mil.Kč. Celková Finanční hotovost na účtech obce k 31.12. 2015
činila 5.377.100,-Kč. Obec opět zvýšila své finanční rezervy, které bude nutně potřebovat na výstavbu kanalizace a
opravy komunikací. Závěrečný účet bude zastupitelstvo obce projednávat na zasedání v první polovině tohoto roku.

ROzPOčEt ObCE NA ROK 2016
Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání rozpočet na letošní rok již 13.12. 2015. Návrh byl po jednání
upraven na částku 7.200.000,- Kč v příjmech, včetně převodu z roku 2015. Na výdaje byla určena částka 7.200.000,Kč. Větší polovinu výdajové části tvoří položka na výstavbu splaškové kanalizace. Na toto téma zaznamenává obecní
úřad mnoho dotazů od obyvatelstva. V současnosti obec očekává vyjádření úředníků z Operačního programu životního prostředí, kam si obec zažádala o dotaci. Výsledek řízení by měl být znám do konce června tohoto roku. Pokud
bude žádost vyřízena kladně, začne obec pracovat na samotné realizaci kompletního uskutečnění stavby. Pokud dotaci neobdrží, započne obec s částečnou výstavbou na vlastní náklady. V případě, že bude obec výstavbu první etapy
financovat pouze z vlastních prostředků a úvěru, zažádá na další pokračování o dotaci. S výstavbou nelze započít
dříve, než bude toto rozhodnuto a také po řádném výběrovém řízení dodavatele stavby, dle podmínek poskytovatele
dotace. S jinou větší investiční akcí na tento rok rozpočet nepočítá. Podrobnější rozpočet najde každý zájemce na
webových stránkách obce.

INFORMACE ObECNíHO úřAdU
1. Od 1. 1. 2016 vstoupila v platnost nová obecně závazná vyhláška obce č.2/2015 o místním poplatku za likvidaci
odpadů. Tato vyhláška upravuje některá ustanovení dle nových platných právních předpisů. Výše poplatku ,,za popelnice“ se oproti minulému roku nemění. Je to 300,- Kč za občana. Osvobození od poplatku pro děti se nemění.
Poplatky za odpad a poplatek ze psů jsou občané povinni uhradit v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách.
2.Oznamujeme, že dle rozhodnutí zastupitelstva obce je monitorována kamerovým systémem část veřejného prostranství, a to prostor u autobusové čekárny a místní parkoviště před restaurací. Monitoring je prováděn celodenně.
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Čejkovice
SENIOřI SE ROzlOUčIlI SE StARýM ROKEM
Již tradičně se na samém sklonku roku 2015, konala sešlost našich seniorů ve společenských prostorách restaurace
,,U Želvy“. Tentokrát naše seniory potěšil svou přítomností známý brněnský herec a komik Zdeněk Junák, s programem
,,Četnické humoresky“. V dobré náladě přítomným povyprávěl umělec veselé historky. Sám také za doprovodu
kytary zazpíval známé i méně známé písničky ze svého repertoáru. V duchu přátelské besedy odpovídal na zvědavé
dotazy, co příjemného i méně zábavného zažil při natáčení. Vystoupení herce jistě naše seniory potěšilo. Po dobré
večeři se s přáním do nového roku od starosty a místostarosty a s malým dárkem v dobré náladě rozešli do svých
domovů. Tak snad se ve zdraví za rok opět sejdeme.

Foto: Setkání seniorů

Foto: Setkání seniorů v Čejkovicích – herec Zdeněk Junák

zE „zPRáVy POlICIE čR O StAVU VEřEjNéHO POřádKU V ObCI
čEjKOVICE PRO ROK 2015“
V katastrálním území obec Čejkovice došlo v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 ke spáchání 4 přestupků (mimo
dopravní přestupky, ty byly řešeny na místě blokově, nebo oznámeny na příslušný městský úřad), ke spáchání trestného činu nedošlo.
Přehled stavu veřejného pořádku v předešlých letech:
Trestné činy
Přestupky

2011
4
2

2012
0
7

2013
7
9

2014
5
1

2015
0
4

z EVIdENCE ObyVAtEl
V roce 2015 se do naší obce přihlásilo k trvalému pobytu 6 nových občanů, 4 se odstěhovali a dva naši spoluobčané zemřeli. Narodil se 1 občánek. Průměrný věk v naší obci k 31. 12. 2015 byl 41,8 let. Celkový počet obyvatel ke
stejnému datu byl 219.

HlEdáNí VElIKONOčNíHO POKlAdU
(Mgr. Helena Šotkovská)
Už podruhé se sobotní odpoledne před Velikonočním pondělím u čejkovických dětí neslo ve znamení hledání
velikonočního pokladu. Děti se v doprovodu rodičů a prarodičů vydaly plnit velikonoční úkoly po trase vyznačené
šipkami. Tým menších dětí například hledal čokoládové zajíčky, poznával pohádkové hrdiny a zvířátka. Školáci měli
připraveny zapeklitější a náročnější úkoly, jejichž úspěšné splnění bylo podmínkou k možnosti hledat velikonoční
poklad. Aby hledání nebylo tak jednoduché, bylo pokladů více. Ale ten pravý jen jeden. Děti to ale jen tak nevzdávaly
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Čejkovice ◆ Mackovice
a tu pravou truhlici nakonec objevily. Radost byla
veliká a za odměnu každý dostal svůj velikonoční
balíček s dobrotami. Odpočinek po „obtížné“ cestě
za pokladem byl vyplněn dalšími hrami, opékáním
špekáčků a vypouštěním lampiónků štěstí. A tak se
sobotní velikonoční odpoledne protáhlo až do tmy.
Za organizaci děkuji všem dospělým, kteří se do této
akce zapojili a připravili dětem pěkné sváteční odpoledne a podvečer.
Foto: Velikonoční dopoledne pro děti v Čejkovicích –
tým předškoláčků

KUltURNí A SPORtOVNí AKCE jARO, létO 2015
7. května
18. června
25. června
9. července
5. - 7. srpen

-

Rybářské závody (místní rybník)
Motosraz (areál u koupaliště)
Dětský den (areál u koupaliště)
Turnaj v nohejbale (areál u koupaliště)
Tradiční krojované hody – taneční zábavy (areál u koupaliště)

MACKOVICE
INFORMACE z ObCE:
Vlastimil Balcar, starosta obce
Zasíťování lokality JIH – proběhlo výběrové řízení, jehož vítězem se stala firma COLAS CZ, a.s., termín zahájení prací
květen 2016.
Dokončení nového Územního plánu obce Mackovice – v současné době je nový Územní plán obce kompletně hotový, čeká se na nabytí právní moci Veřejné vyhlášky ÚP Mackovice.
Privatizační projekt na odkup Mackovického rybníka byl schválen vládou dne 18. 1. 2016, v první polovině letošního
roku dojde k fyzickému předání rybníka a k podpisu kupní smlouvy.
V měsíci dubnu byla dokončena úprava parku před kulturním domem.

StOlNí tENIS
Dětem i dospělým bylo umožněno hraní stolního tenisu v kulturním domě. O stolní tenis měli zájem jak děti, tak
dospělí. Sezonu lze tak hodnotit, jako úspěšnou. V letošním roce se plánuje zakoupení nového hracího stolu.

RybářSKý dEN A dětSKý dEN V SObOtU 11. 6. 2016
V letošním roce bude Rybářský den spojen s Dětským dnem. V dopoledních hodinách si budou moci děti vyzkoušet
své rybářské umění a odpoledne proběhne u rybníka dětský den. Po celý den budou podávány rybí speciality. Občerstvení pro děti i dospělé zajištěno.
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Mackovice
MASOPUStNí VESElí V MACKOVICíCH
Dámský spolek
Období masopustu bylo dříve spojováno především s hodováním, jehož součástí byl i průvod masek, za doprovodu tance
a hudby. Nechali jsme se touto
krásnou tradicí inspirovat a proto
se v sobotu 13. února za krásného, téměř jarního počasí vydal
po obci rej masek, obcházel dům
od domu a zval všechny na večerní masopustní zábavu. Každému, kdo otevřel, přinesl veselí
a dobrou náladu a rozsypanou
slámou ve dveřích – jak praví
tradice – zajistil velkou úrodu do
domu. Na mnoha místech měli
pro rozjařený průvod připraveno
nejen něco dobrého na zub, ale
i na zahřátí v podobě svařeného
vína nebo štamprličky.
Akce vyvrcholila večerní masopustní zábavou, která se konala
v nově zrekonstruovaném kulturním sále. K tanci a poslechu hrálo
DUO Šuriband a účast velkého
množství masek byla velmi příjemným překvapením. Krásnou
odměnu v podobě čokoládového
dortu si za nejlepší masku odnesl
Otík se svým nerozlučným parťákem panem Pávkem. Před půlnocí se pak sálem prošel smuteční průvod, aby - opět dle tradice - a také pro pobavení přihlížejících, byla pochována
basa. Hrálo se a tancovalo až do tří do rána a my věříme, že všichni dobře bavili.
A co dodat na závěr? Nezbývá než poděkovat všem, kteří šli do letošního masopustu s plným nasazením, sponzorům, Ivě a Jarkovi Šuráňovým a také samotným občanům, že se přišli pobavit a zároveň tak přispěli na dobrou věc,
protože finanční výtěžek z této akce byl věnován na konto Pavlíková Markétka.

KROjOVANé HOdy V MACKOVICíCH
Krojovaná chasa, Dámský spolek a OÚ
Protože další číslo novin NIVA půjde do tisku až v měsíci září, dovolujeme si Vás již s předstihem pozvat na tradiční krojované hody v Mackovicích, které se uskuteční poslední červencový víkend, tzn. 30. 7. 2016. Sobotní dopoledne bude patřit malé a velké krojované chase, která bude zavádět po vesnici za doprovodu kapely Minet. Odpoledne
se můžete těšit na pěvecký sbor Mužáci z Březí, o dobrou zábavu se postará harmonikář a lidový vypravěč pan Ivoš
Janičata a se svým vystoupením se představí malá krojovaná chasa.
Sobotní hodový večer zahájí svým vystoupením malá a velká krojovaná chasa. Celý hodový večer proběhne pod
taktovkou hudební kapely Merllin.
Těšíme se na Vás v červenci, všichni jste srdečně zváni!
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Mackovice
tříKRálOVá SbíRKA V MACKOVICíCH
Dámský spolek
Poděkování patří všem lidem, kteří přispěli do letošní Tříkrálové sbírky a také koledníkům, kteří věnovali svůj čas
ostatním a zachovávají krásný lidový zvyk novoročního koledování.
Díky Vám všem se podařilo v Mackovicích vykoledovat krásných 7.634,-- Kč.

VElIKONOčNí HRKáNí
Jedná se vyloženě o chlapecký zvyk, který ožívá
v době „Svatého týdne“. V Mackovicích má tento zvyk
dlouholetou tradici. V době velikonočních svátků od
Zeleného čtvrtku večer, přes celý Velký pátek až do
poledne o Bílé sobotě nesmí v kostele vyzvánět zvony.
Říká se, že zvony odletěly do Říma a proto se v čase,
kdy mají zvony vyzvánět, rozléhá po celé vesnici zvuk
trakařů a hrkačů. Mackovští chlapci se s hrkači seřadí
u kostela a vydají se celou vesnicí po tradiční trase.
Na celou skupinu hrkajících dohlíží nejstarší chlapci,
zvaní kapitáni. Letos připadla tato funkce na Milana
Hoffa a Adama Pokorného. Kapitáni dbají na to, aby
se nevjíždělo na paty, ale šlo se tak rychle, aby stačily i
nejmenší děti, zapisují docházku všech hrkačů, zkrátka mají celé hrkání na povel. V sobotu po ranním hrkání chodí hrkači po vesnici koledovat. Vykoledované
peníze a vajíčka pak rozdělí mezi všechny, kdo ten rok
hrkají. Je fajn, že se chlapci sami dokáží domluvit a
tuto tradici v Mackovicích každoročně dodržují.
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Pravice

PRAVICE

USNESENí zE zASEdáNí zAStUPItElStVA ObCE PRAVICE dNE 28.12. 2015
Jaroslav Vitouch, starosta obce
Usnesení č. 43/2015

ZO schvaluje obecně závažnou vyhlášku č. 5/2015.

Usnesení č. 44/2015

ZO Pravice souhlasí s prodejem výše uvedených st. p. p. č. 2613/22, o výměře 913 m2 a p. č. 2605 o výměře 48 m2 –
panu Jiřímu Kudlovi, trvale bytem Hrušovany nad Jevišovkou, Lesní 645 pro stavbu RD, cena pozemku 30 Kč/m2 bez
DPH + 21% DPH, 36,30 Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení 45/2015

ZO Pravice souhlasí s prodejem st. pozemku p.č. 3670 o výměře 1612 m2 na výstavbu RD pro paní Vendulu Jurákovou, Mlýnská 372, Hrušovany nad Jevišovkou a p. Radka Komendu, Mlýnská 372, Hrušovany nad Jevišovkou za cenu
30 Kč/m2 bez DPH + 21% DPH, 36,30 Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 46/2015

ZO Pravice souhlasí s prodejem/darováním st. pozemku p. č. 749/1 o výměře 859 m2 a p. č. 749/2 o výměře 661 m2
na výstavbu Domova pro zdravotně postižené rodinného typu. Konkrétně se jedná o výstavbu dvojdomku se dvěma
domácnosti pro 12 klientů většinou imobilních, pro Zámek Břežany, příspěvkovou organizaci Jihomoravského kraje
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 47/2015

ZO schvaluje Rozpočtové výhledy na roky 2016 a 2017.

Usnesení č. 48/2015

ZO schvaluje Dohodu o provozně souvisejících kanalizacím pro veřejnou potřebu, uzavřenou dle výše uvedeného a
pověřuje starostu podpisem dohody.

Usnesení č.49/2015

ZO schvaluje Smlouvu k provozně souvisejícím kanalizacím pro veřejnou potřebu, uzavřenou dle § 8 odst. 3 zák.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (ve znění pozdějších předpisů) a pověřuje starostu
obce podpisem výše uvedené smlouvy.

Usnesení č.50/2015

ZO schvaluje výše navrženého vodného a stočného pro obyvatele Pravice pro rok 2016.

Usnesení č. 51/2015

ZO Pravice souhlasí s Rozpočtovým opatřením č. 5/2015.

Usnesní č. 52/2015

ZO Pravice souhlasí s pronájmem pozemku – zahrada p. č. 4370 o výměře 1389 m2 panu Vladimíru Vitouchovi, Pravice 177. Pachtovné bude činit 1800,- Kč za hektar.

USNESENí zE zASEdáNí zAStUPItElStVA ObCE PRAVICE dNE 23.3. 2016
Usnesení č. 1/2016

ZO schvaluje a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy na provoz VaK mezi obcí Pravice a Ing. Beneschem

Usnesení č. 2/2016

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2015 – rozdělení dodatečně přidělených finančních prostředků

Usnesení 3/2016

ZO schvaluje tyto stanovené ceny pro rok 2016
stočné 45,44 Kč včetně DPH
vodné 29,-- Kč včetně DPH
ZO schvaluje a souhlasí s dotací ve výši 10,-- Kč na vodné pro obyvatelé obce Pravice za m3
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Pravice
MAŠKARNí PlES 2016
Již 20. ročník Masopustního veselí se uskutečnil 6. 2. 2016 v místním Kulturním domě. Na večerní rej se sešla spousta masek, které za doprovodu skupiny Duo Adrien řádily v sále. Před půlnocí došlo k odhalení masek a vyhlášení
nejlepší masky, kterou si zvolili zúčastněni plesu. Po půlnoci místní hasiči pohřbili basu, tento ceremoniál už neodmyslitelně patří k Maškarnímu plesu. K neočekávání měla tato akce velký ohlas. A dokud hrála hudba, zábava byla
v plném proudu. Tímto pořadatelé děkují za hojnou účast a těší se na Vás v příštím roce.
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Pravice
tříKRálOVá SbíRKA 2016
Jako každý rok se v naší obci Pravice uskutečnila Tříkrálová sbírka. Za krále se letos převlékli Daniel Šarközi, Vendula Sváčková a Manfred Stastny za doprovodu
Josefa Lukuvky. Občané Pravic darovali na Třikrálovou
sbírku 5.559,- Kč.
Děkujeme občanům, že přispěli.

VítáNí ObčáNKů
V sobotu 20. února 2016 přivítala obec nové občánky
Pravic. Paní Lenka Kohoutová přivítala rodiče a příbuzné
a zahájila úvodní řečí. Starosta obce Jaroslav Vitouch přivítal a popřál do života hodně štěstí Martinu Fialovi, Julii
Sedlákové a Jaroslavu Vitouchovi. Básničky si připravily
a přednesly Aneta Bodisová, Tereza Kunertová a Simona
Zvonková. Ještě jednou přejeme nejmladším občánkům
do života hodně štěstí.
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Pravice
KANAlIzACE
V roce 2015 v obci Pravice byla úspěšně dokončena splašková kanalizace. V měsíci listopadu částečně zkolaudovaná. Je potřeba ještě dořešit problém, který nastal odvoláním občana ke kolaudačnímu řízení stoky A1. V měsíci
březnu 2016 se občané začali napojovat na splaškovou kanalizaci. V současné době máme napojeno 20 bytových
jednotek a další mají přihlášky k napojení. Děkujeme občanům, kteří jako první se připojili. Připojení na kanalizaci
by se mělo uskutečnit nejpozději do konce září 2016.

zE žIVOtA MAtEřSKé ŠKOly
Mgr. jana burdzová
V závěru loňského roku jsme se v naší školce potýkali s vysokou nemocností dětí. Přesto se nám i s malým počtem účinkujících podařilo připravit vystoupení na vánoční besídku. Hračky pro děti nám věnoval pan starosta, stavebnice LEGO Duplo zakoupila paní Květuše Smetanová. Finančně na nákup ostatních hraček přispěla firma Vapas,
a. s. Všem jmenovaným bych chtěla touto cestou srdečně poděkovat.
Začátek nového roku byl i u nás ve školce ve znamení zápisu do základní školy. Děti si hrály na školu, vyráběly
si papírové školní aktovky. Pobyt v opravdové školní lavici si ve třídě I.A ZŠ Hrušovany nad Jevišovkou vyzkoušela
naše předškolačka Vendulka, která se do první třídy velmi těší, k zápisu se s maminkou dokonce dostavila jako první.
Před Velikonocemi se ke společnému tvoření sešly ve třídě maminky a také jedna babička, aby si společně s dětmi
vyrobily drobné velikonoční dekorace. Paní Šubrtová nám předvedla pletení z papíru a rovněž nám pro děti věnovala několik pečlivě upletených košíčků ve tvaru zvířátek.
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Pravice ◆ Velký Karlov
Začátkem jara k nám podruhé se svým maňáskovým divadlem zavítala paní Inka Horáková z Brna.
Tentokrát si pro děti připravila pásmo „Kouzelný kolotoč pohádek“, ve kterém se střídaly krátké pohádky, písničky
a říkanky tak, aby zaujaly i ty nejmenší. Děti se od rána na představení nesmírně těšily. Sama paní Horáková přiznala,
že závěrečný společný taneček s dětmi neměla naplánovaný, děti se k ní spontánně přidaly samy.
Doufám, že se v letošním školním roce vydaří i zbývající plánované akce. Především bych chtěla rodiče, kteří mají
zájem o docházku dítěte do naší mateřské školy, pozvat dne 27. dubna od 13.00 do 15.00 hodin k zápisu.

VELKÝ KARLOV
z jEdNáNí zAStUPItElStVA ObCE
Ing. Bronislav Prudký, starosta obce
První zasedání zastupitelstva Obce Velký Karlov se letos konalo 4. 2. 2016 a mimo jiné projednalo a schválilo:
- Rozpočet obce na rok 2016 na jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby
- Zřízení termínovaného vkladu
- Připojení naší obce do kampaně „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení vlajky 10.března před budovu OÚ
- Finanční příspěvek TJ Velký Karlov na podporu celoročních aktivit včetně veřejnoprávní smlouvy o finanční podpoře
- Finanční příspěvek TJ Velký Karlov na podporu sportovní činnosti včetně veřejnoprávní smlouvy o finanční podpoře
- Vypracování zastavovací studie na pozemku p.č. : 169/1
další řádné zasedání Oz se konalo v plánovaném termínu dne 7.4.2016 a zastupitelstvo a schválilo:
- Závěrečný účet Obce Velký Karlov za rok 2015 bez výhrad
- Účetní závěrku Obce Velký Karlov za rok 2015
- Navržený text zápisu do kroniky obce za období 3 a 4 Q/2015
- Přidělení obecního bytu 3/ 68 a 3/126, dále pak, přidělení obecních bytů v rámci realizace projektu BJ 4 PB –VB
Velký Karlov a bytu 1/126 včetně případných náhradníků.
- Nabídku k odkoupení materiálu od firmy Milan Vachalík
- Nové podmínky pronájmu KD – výše nájemného 1300 Kč
- Program rozvoje Obce Velký Karlov na období let 2016- 2020
- Zastavovací studii na pozemku p.č. : 169/1
- Zapojení zahrady MŠ Velký Karlov do projektu víkend otevřených zahrad
- Cenovou nabídku na vrtání studní a jejich provedení firmou Janespal
Zastupitelstvo dále neschválilo žádost Zifčákové Pavlíny pro umístění „pomníku“ na parcele 2096, dále zastupitelstvo
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Velký Karlov
pověřuje starostu obce a p. Petrůska V. dalším jednáním o nabídce spol. HITL s.r.o k nákupu příkopového ramene
Příští řádné zasedání OZ se koná podle schváleného plánu na rok 2016 a to 2. 6. 2016 v zasedací místnosti OÚ od
18,00 hod a všechny občany srdečně zvu.
Ing. Bronislav Prudký

VíKENd OtEVřENýCH zAHRAd - MŠ VElKý KARlOV
zAHRAdA V PříROdNíM StylU
Svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti (Open Garden & Squares
Weekend) vznikl ve Velké
Británii a probíhá vždy během
druhého červnového víkendu. Projekt se setkal s velkým
ohlasem a stal se postupně
tradičním po celé Evropě.
V České republice se do
projektu zapojují i běžně navštěvovaná místa, ovšem s doplňkovým programem koncipovaným pro tuto ojedinělou
akci. Obec Velký Karlov se již
druhým rokem zapojila do
této akce. Rádi bychom Vás
v sobotu 11. 6. 2016 pozvali
od 9,00 do 17,00 hod do prostor zahrady MŠ Velký Karlov.
Samotná prohlídka bude doplněna programem pro děti i
dospělé a malým občerstvením.

Akce má za cíl zvýšit informovanost a povědomí lidí
o zahradním umění, zahradní
architektuře, parcích, zahradách a veřejných prostorách
a prezentovat obor veřejnosti.
Představit jednotlivé objekty
s jejich příběhy a tajemstvím
a přinést lidem zážitek z poznání.
Víkend otevřených zahrad
je určen jak pro veřejné, tak
i soukromé zahrady a parky.
B. Prudký
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Velký Karlov
NOVINKy z KNIHOVNy
Milí čtenáři,
ráda bych vás co nejsrdečněji pozvala do naší knihovny, která vám nabízí
spoustu nejen knižních novinek. V posledních týdnech byl náš knižní fond rozšířen o nové knihy. Na své si přijde milovník mrazivých severských kriminálek,
thrillerů, historických
i dobrodružných románů. Přibylo také mnoho románů pro ženy. Můžete si
nově vypůjčit knihy od Dana Browna, Kateřiny Tučkové, Nory Robertsové, Larse
Keplera, Jo Nesbø, E.L. Jamesové, a spousty dalších. Pravidelně také obměňujeme
výměnný fond ze znojemské knihovny. Celkem si můžete vybrat z bezmála 300
knih z výměnného fondu a 2760 knih z našeho stálého knižního fondu. Pro děti
je v knihovně přichystáno mnoho pohádek, povídek a encyklopedií. Vypůjčit si
můžete také časopisy, např. Květy, Cosmopolitan, Dekor, Respekt.
Dále bych vás chtěla informovat o podané žádosti na dotaci z Jihomoravského kraje. Požádali jsme o finanční prostředky na dovybavení knihovny (regály na
časopisy, počítač, tiskárna atd.). O výsledku žádosti vás budu informovat v dalším čísle těchto novin.
Zmínit bych se chtěla také o revizi knižního fondu, která v naší knihovně
proběhla pod vedením kolegyň ze znojemského regionálního oddělení. Všechny
knihy byly zkontrolovány a některé z nich byly doporučeny k vyřazení.
Na závěr bych chtěla moc poděkovat všem občanům Velkého Karlova, kteří
do naší knihovny darovali knihy a časopisy. Každého knižního daru si velmi
cením.
Více informací o knihovně najdete na internetových stránkách www.knihovnavelkykarlov.webk.cz. Na stránkách, v záložce „On-line katalog“, můžete také vyhledávat knihy v našem knižním
fondu z pohodlí domova. V On-line katalogu jsou zadány veškeré knihy, které se v naší knihovně nachází (tzn. i
knihy ze znojemského výměnného fondu). Vyhledávat knihy můžete dle autora, názvu, klíčových slov či signatury
svazku. Pokud budete potřebovat poradit, jak v On-line katalogu vyhledávat, ráda vám pomůžu. Knihovna je otevřená každé úterý od 17:00 do 19:00 a každou sobotu od 10:00 do 12:00.
Hezké jarní dny vám přeje Tereza Prudká.

VítáNí jARA VE VElKéM KARlOVě!!
Jak se stalo již tradicí, proběhlo u nás i
v letošním roce vítání jara. Toto nejkrásnější období v roce jsme letos přivítali společně v zahradě mateřské školy. Děti měly
připravený program, ve kterém nám připomněly staré tradice a zvyky, včetně vyhánění zimy a vítání jara. Poté byl připraven
další program pro děti i dospělé. Vzhledem k blížícím se Velikonočním svátkům
si chlapci mohli uplést pomlázku a děvčata ozdobit vajíčka a perníky. I počasí nám
přálo, a proto věřím, že všem, kteří přišli, se
odpoledne líbilo. Rád bych z tohoto místa
poděkoval všem zúčastněným i organizátorům za vystoupení a přípravu akce.
Broněk Prudký
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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

Velký Karlov - vítání jara

Čejkovice - hledání pokladu

Břežany - mladí včelaři

Mackovice - hrkání

Borotice - moréna

Pravice - masopust
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