NOVINY NIVA
Dobrovolný svazek obcí Niva

Božice

Borotice

Břežany

Číslo 2/2016

Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov

Nově opravená kaplička v Českých Křídlovicích.

Matka tereza sen nebo skutečnost?
Zaslal Rudolf Žilík
Možná jste zaregistrovali třeba i z nekřesťanských médií skutečnost, že nedávno 4. září 2016 oficiálně zazářila
na hvězdném nebi světců nová hvězda – svatá Terezie z Kalkaty – známá jako Matka Tereza. Dovolte mi, vážení
čtenáři novin Niva, zastavit se tentokrát nad osobností této výjimečné ženy, jejíž život byl tak protkaný láskou, že
nemohl skončit jinak než vústěním do rajské blaženosti a svatořečením.
Matka Tereza, vlastním jménem Agnesë Gonxhe Bojaxhiu(ová), se narodila 26. srpna 1910 ve Skopje (jako druhé
dítě ze tří) v albánské oblasti Kosovo, v katolické, šťastné a bohaté rodině schopného obchodníka a doktora farmacie.
Přes její křestní jméno Anežka se jí doma říkalo „Gonxha“ („Poupátko“). Když bylo Anežce 9 let, ztratila rodina otce.
Ve svých 12 letech vyslechla v kostele několik kázání jezuitských misionářů pracujících v Indii, kdy poprvé zatoužila zasvětit svůj život Bohu a stát se misionářkou. Na volání k zasvěcenému životu neodpověděla. O 6 let později však
vstupuje v irském Dublinu k sestrám Naší Paní Loretánské. Po dvou měsících odjíždí do Indie, kde vyučuje na vyšší
škole. Brzy na to obléká hábit, přijímá jméno Tereza z úcty k Terezii od Dítěte Ježíše. Noviciát zahajuje Darjeelingu
- městečku na svazích Himalájí. Po složení časných slibů odjíždí na střední školu vedenou loretánskými sestrami v
Kalkatě. O 3 roky později skládá věčné sliby a stává se ředitelkou bengálské části High School.
Při cestě vlakem na duchovní cvičení v květnu 1946 ji velmi zasahuje bída chudých. Cítí povolání zcela se věnovat službě chudým. Opouští „nerozumně“ kongregaci a snaží se tuto svou touhu realizovat. Setkává se s nepřijetím okolí své vůle a
nedůvěřivostí. Velmi tím trpí a onemocní. Ale kalkatský arcibiskup F. Perier tuší, že
právě tato řeholnice má uskutečnit velký plán Boží Prozřetelnosti za zdmi kláštera a
rozhodne se jí pomáhat. Arcibiskup po dlouhém zvažování a zkoumání píše papeži
Piu XII. a žádá ho o povolení pro Matku Terezu. Papež svolení dává. Matka Tereza odkládá hábit a odchází z kláštera. Absolvuje ošetřovatelský kurz. Den Narození
Páně (1948) si volí za oficiální začátek svého poslání ve službě chudým. Krátce na
to přijímá svou první spolupracovnici a brzy přibývají další. Sepisuje pravidla kongregace, kterou by chtěla založit. Arcibiskup její plán opět zkoumá a posílá do Říma.
Po dlouhém zkoumání přichází odpověď z Vatikánu schvalující novou kongregaci
sester Matky Terezy. Ponese jméno „Misionářky lásky“. Oblékají skromné bílé sárí
modrým lemem.
Během několika let zakládá řadu důležitých projektů: Nirmal Hriday - Dům
umírajících, Sishu Bhavan - Dům dětí, Shantinagar - vesnici malomocných.
V roce 1965 Matka Tereza zakládá ve Venezuele v Cocorote, první dům mimo
území Indie. Následují další: sirotčince, školy, hospice v Římě, na Srí Lance, v
Tanzánii, Austrálii (Borke, Melbourne), v Jordánsku, v Londýně, v USA, v Irsku,
ad.
Když se zamyslíme jen nad tímto, co zde již bylo řečeno, je jasné, že to byla
žena nejen řekněme netuctového života, ale žena nebetyčné lásky, horlivosti,
cílevědomosti, odvahy, odhodlání. Kde však brala tato velmi nadaná učitelka,
skromná řeholnice a služebnice těch nejposlednějších sílu zvládat problémy, řešit
nové situace, prožívat nemožnost uskutečnění touhy pomoci všem potřebným,
jít dál, sílu plnit své poslaní bez nároku na odměnu, snášet napětí mezi jistotou
a skepsí, starostlivost o každodenní chléb pro sebe,
své sestry, své nemocné, obavu o fungování svých
domů se základní sociální službou, snášet nevstřícnost úřadů, nepochopení z vlastních řad, nevlídnost lidí nekřesťanského vyznání? Ať přemýšlíme,
jak přemýšlíme, nutně nenacházíme odpověď v rovině přirozena, ale musíme zamířit
do roviny nadpřirozena. Na hlubinu svého já musela zamířit i Matka Tereza. A objevila
ve své nitru skrze víru, modlitbu, rozjímání Písma svatého, společenství, vztahy ad. duši
své duše – milého, laskavého a všudepřítomného Boha - nevyčerpatelnou studnici všeho dobra a milostí. Nutně musela někdy u jeho „nohou“ strávit i několik hodin denně. I
přesto, že všemu nerozuměla, nebo dokonce si nebyla jistá, zda je jejímu Ženichovi milé:
Jednou když v prašné ulici V Kalkatě dala napít vody zesláblému starci se jí tento stařec
zeptal: „Hledáte někoho?. „Ano.“ „Koho?“ „Svého Pána.“ „Pracujete pro něj?“ „Ano.“
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„Je s Vaší prací spokojen?“ „To nevím.“ „Buďte v klidu. Dobrý zaměstnavatel nikdy nezapomíná na ty, kdo pro něj
pracují.“
Možná si řekneme, no můžu se já vyrovnat, přiblížit Matce Tereze? Odpověď je – můžeš, můžete. Nejsme třeba
povoláni založit nový řeholní řád, anebo abychom se svými spolupracovníky založili 1000 sociálních domů po celém
světě, nebo se nám asi nepodaří dosáhnout za své služby a přínos Templetonovy ceny či Nobelovy ceny míru, či jako
významné osobnosti na světě navštívit řadu zemí světa, či dosáhli za 19 let po své smrti svatořečení, ale rozhodně
jsme každý povoláni k tomu, abychom žili dobré živé vztahy a tak jako Matka Tereza dělali ne velké věci, jak ona sama
říkala, ale malé věci s velkou láskou.
Na jedné významné konferenci, které byli přítomni mj. politici, státníci, i další významné osobnosti Matka Tereza pronesla: „Život je život. Vždycky ho chraňme a s úsměvem pomáhejme slabým, nemocným, chudým, starým.
Chraňme děti před kulturou lhostejnosti a smrti. Chraňme právo na život od početí po smrt. A pokud to někdo nedokáže nebo nedovede, svěřte ho mě.“
Vezměme za slovo Matku Terezu a svěřme dnes, teď, v čase, kdy se i Evropa noří do zmatků, beznaděje kultury
smrti, přímluvě Matce Tereze u Pána Boha. Zcela jistě jsme i my ochrnulí v lásce, v úctě k životu, neodpuštěním,
sobectvím aj. Kalkatu nejdeme na celém světě, říká Matka Tereza, jen na to potřebuje oči. O takové oči dnes prosme.
A přestaňme už konečně zakrývat věci svou malou lidskou rukou našeho trapného hraní si na bohy, neplodného
rozumování a pýchy. Pak se budou dít i v našich životech obrovské a nečekané zázraky A Bůh na nás jakožto dobrý
zaměstnavatel ani v životě ani po smrti nikdy nezapomene.
Zdroje: text. www.catholica.cz, www.wikipedia.cz, obr. www.google.cz

BOŽICE
Co nového v božiCíCh
Karel Hala, starosta obce Božice
Letní měsíce tohoto roku byly bohaté na kulturní
život a věřím, že si každý občan mohl vybrat z pestré
nabídky akcí pořádaných našimi organizacemi. At´ už
se jedná o tradiční krojované hody, koncert v místním
kostele, dětský den, setkání na kolonii, a další, vždy jsou
tyto akce spojeny s dobrovolnou prací místních nadšenců, kterým patří velké poděkování. Božické hody se
uskutečnily již tradičně na konci června a myslím si, že
jak pořadatelé, tak omlazená chasa dokázali zajistit jejich kvalitní průběh a stále se zvyšující úroveň. Zřejmě
s největší návštěvou božického kulturního roku se setkaly Božické otevřené sklepy, které letos proběhly 23.
července. Bylo otevřeno deset vinných sklepů a návštěva kolem 450 hostů nás mile překvapila. Tento úspěch
je velkým povzbuzením do dalších let a potvrzením
trendu, že vinařství v naší oblasti, má značný potenciál.
Co se týká prací na obecním majetku, průběžně o těchto činnostech informuji v obecním zpravodaji a tak se jen
krátce zmíním o několika z nich. V červenci byla kompletně zrekonstruována kaplička nad hláskou. Práce na opravách provedla firma J-MONT a finance byly z větší části získány z dotace Ministerstva pro místní rozvoj. Zaměstnanci obce provedli opravu chodníku a zastávky před jednotou v Českých Křídlovicích v rozsahu 200 m2 nové dlažby.
V dalších měsících bychom ještě chtěli opravit toalety na hřbitově a provést zde rekonstrukci části dláždění.
Musím poznamenat, že tyto práce jsou jen doplňkové, protože naší hlavní činností je údržba veřejných prostranství, sekání trávy, údržba zeleně a „díky“ některým našim občanům a jejich nepořádnosti nemůžeme dělat mnohdy
nic jiného.
Rád bych touto cestou pozval občany k volbám do Zastupitelstva jihomoravského kraje, které se konají 7. a 8.
října. Přestože si mnozí občané myslí, že tento institut je nepříliš důležitý, myslím si, že by občané měli využít svého
volebního práva, protože zřízení krajů se stalo nedílnou součástí našeho politického uspořádání a rozhoduje se zde o
mnoha záležitostech týkajících se i našeho regionu.
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výstavba okružní křižovatky v božiCíCh
Jiří Čada, místostarosta
V těchto dnech se již naplno rozbíhá stavba, které se dotkne nejen božických občanů, ale i obyvatel okolních
vesnic. Jedná se o rekonstrukci křižovatky silnic II/397 a III/4141 na okružní s průměrem 30 m a jedním jízdním
pruhem a rekonstrukci mostu 397-004 převádějící silnici II/397 “přes Příční potok“. Součástí jsou další stavební objekty jako rekonstrukce silnice II/397 mezi okružní křižovatkou a mostem ev.č. 397-004, obnova dešťové kanalizace,
autobusový záliv a úprava objízdné trasy - investorem této akce je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.
Obec Božice se částkou cca 4.100.000,- Kč podílí
na pěších komunikacích (chodnících) a sjezdech, napojení místní komunikace a veřejném osvětlení. Tato
částka se při výběrovém řízení snížila zhruba o jeden
milion korun oproti zadávací dokumentaci.
Věříme, že výstavba křižovatky pozitivně ovlivní
provoz na tomto velmi rizikovém místě, kdy zejména
v ranních hodinách při příjezdu děti do školy bývá dopravní situace velmi kritická. Dalším pozitivem bude
odstranění problému s dešťovou vodou, kde se řešení
neúspěšně hledá již dlouhou dobu.
Výstavba křižovatky a rekonstrukce vozovky a
mostu budou přinášet také řadu dopravních omezení.
Chtěl bych tímto poprosit občany o trpělivost po dobu
stavby, celé dílo bude k prospěchu nám všem.

zahájení školního roku 2015/2016 na zš božiCe
Jan Peterka, ředitel školy
Školní rok 2016/2017 byl zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2016.
Na tradičním veřejném slavnostním shromáždění v sále KD Božice se všichni zúčastnění seznámili s důležitými
informacemi o právě ukončeném školním roce 2015/2016, událostech a změnách, které nastaly během hlavních
prázdnin a hlavně o plánech do nového školního roku.
Ve školním roce 2015/2016 byl stav k 30. 9. 2015 do zahajovacího výkazu 224 žáků (o 1 méně než v roce předcházejícím). Během školního roku odešel 1 žák a přišli 3.
Školní rok 2015/2016 končilo na ZŠ Božice k 30. 6. 2016 celkem 226 žáků. Na konci školního roku 2015/2016
odešlo ze školy na střední školy celkem 24 žáků. Z tohoto počtu 22 žáků vyšlo z devátého ročníku a dva žáci z osmého
ročníku. Na maturitní obory studia bylo letos přijato 12 žáků z deváté třídy, tj. 52,4% z celkového počtu žáků deváté
třídy. Z těchto přijatých budoucích maturantů měli v posledních dvou pololetích čtyři žáci samé jedničky nebo vyznamenání, další tři žáci měli jednu až tři trojky a zbývajících pět mělo jednu až deset trojek a zároveň jednu až tři
čtyřky.
Prospěch k 30. 6. 2016: celkem 126 žáků prospělo s vyznamenáním, 86 prospělo a 14 žáků neprospělo. Z těchto 14
žáků 7 nebylo podle § 52, odst. 3 Školského zákona klasifikováno pro nesplnění požadovaných výstupů, 2 neprospěli
ve více předmětech a 7 neprospělo v jednom předmětu (někteří byli hodnoceni nedostatečnou a současně nebyli klasifikováni). Žáci, kteří byli hodnoceni nedostatečnou maximálně ze dvou předmětů, měli podle § 53, odst.1 Školského
zákona možnost vykonat opravnou zkoušku v pátek 26. 8. 2016. K opravné zkoušce se dva žáci nedostavili, čtyři žáci
u opravné zkoušky neprospěli a pouze jeden žák u komisionálního přezkoušení prospěl.
Personální obsazení pro školní rok 2016/2017 zš božice k 1. 9. 2016 – pedagogičtí pracovníci:
Učitelé: Dagmar Szabóová, Miriam Kočí, Zuzana Ralenovská, Alena Vorlická, Lada Glacová, Lada Vaváková, Růžena
Baráková, Petra Křivánková, Naděžda Vidová, Hana Koledová, Tamara Juřicová, Veronika Mikysková, Petra Polínková, David Zejda, Veronika Kočí, Hana Klinerová a Jan Peterka.
Vychovatelky: Jitka Nováková, Jitka Hanzlíková a Jaroslava Fojtíková.
Počty žáků ve třídách pro školní rok 2016/2017, třídnictví
třída
třídní učitel
1.A
Dagmar Szabóová
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Počet žáků: celkem (chlapců + dívek)
17 ( 10+ 7)

Božice
1.B
2.
3.A
3.B
4.
5.
I. stupeň 7 tříd
6.
7.
8.
9.
II. stupeň 4 třídy
Škola celkem 11 tříd

Miriam Kočí
Zuzana Ralenovská
Alena Vorlická
Lada Glacová
Lada Vaváková
Petra Křivánková
148 žáků
Naděžda Vidová
Hana Koledová
Tamara Juřicová
Veronika Mikysková
97 žáků
245 žáků

18 ( 7 + 11)
22 ( 8 + 14)
23 ( 8 + 15)
24 ( 11 + 13)
25 ( 11 +14)
19 ( 8 + 11)
Průměr na třídu = 21,14
25 (12 + 13)
28 (13 + 15)
23 (10 + 13)
21 ( 4 + 17)
Průměr na třídu = 24,25
Průměr na třídu = 22,27

Podle školního učebního plánu se žáci na ZŠ Božice učí prvnímu cizímu jazyku od III.třídy a druhému od VII.třídy
i v tomto školním roce.
Volitelné předměty:
VII.třída: německý jazyk + konverzace v anglickém jazyce
VIII.třída: německý jazyk + praktika z přírodovědných předmětů nebo konverzace v Aj
IX.třída: německý jazyk + konverzace v německém jazyce.

jaro v DoMově DůChoDCů božiCe
Pavla Švédová, aktivizační pracovnice DD Božice
„Duben – ještě tam budem,“ s povzdechem komentovali klienti Domova důchodců Božice proměnlivé počasí
v dubnu. Aktivizační pracovnice si pro klienty připravily spoustu zajímavých aktivit, aby jim zkrátili zdlouhavé čekání na sluníčkem prozářené dny. Mezi aktivity, které dávají účel a smysl životu patří setkávání klientů v klubu „Prostřeno“. Po dlouhé zimě je nutné tělu dodat vitamíny, proto se zaměřili na přípravu jarních pomazánek s bylinkami.
Jak důležité je trénování paměti, aby paměť sloužila i ve vyšším věku, se klienti přesvědčili v rámci „Relaxačního
kurzu pro zdravou mysl a lepší paměť“ pod vedením lektorů Mgr. Miroslavy Dohnalové a Ing. Zbyňka Dohnala. Kurz
se skládal ze šesti setkání a konal se pod záštitou Masarykovy univerzity.
Aktivizační pracovnice nezapomněly zařadit do programu kreativní tvoření. Domov navštívila paní Ivana Novotná, která předvedla klientům Domova, pro ně neznámou techniku, výrobu přáníček a pohádkových postaviček
pomocí přístroje na lisování a vyřezávání papíru podle šablon. Do nenáročné výroby se zapojili všichni přítomní a
výsledek se nad očekávání podařil. Takto vlastnoručně vyrobený dáreček určitě přinese dvojnásobnou radost, dárci
a obdarovanému.
Počasí na konci dubna nám přece jen dovolilo krátký pobyt na zahradě při pálení čarodějnic, kam již tradičně
„dotancovali“ žáci ZŠ Božice na koštěti.
Náš Domov omládl ještě jednou. Při příležitosti Dne matek si děti z I. a II. MŠ Božice připravily bohatý program
a jako vždy básničkami a písničkami potěšily klientky Domova důchodců Božice.
Klienti Domova důchodců Božice si připomněli 700. výročí narození Karla IV., významné osobnosti českých a
evropských dějin. Probrali historii, pomyslně navštívili významné památky a na závěr si zasoutěžili.
To je jenom krátký průřez aktivit probíhajících v Domově důchodců Božice. Těšíme se na společné setkání s občany Božic při procházkách ve vesnici, návštěvách Relaxu a při nákupech v místních prodejnách.

bylinky koleM nás s vláďou vytáskeM
Za Spolek Jiráskova domu osvěty Vlaďka Konupčíková
Pod lípami na kolonii se i přes velmi horké letní počasí v sobotu odpoledne sešlo přes třicet lidiček se stejným
zájmem. Měli chuť se dovědět, co vše mohou uvidět, ochutnat a využít pro sebe nebo své blízké, na očistu těla i duše. A
že je toho velmi velké množství se dověděli od dlouholetého odborníka na bylinky vladimíra vytáska z litovle a
botanika Radomíra Němce z Konic.
Na vycházku jsme vyrazili vyzbrojeni klobouky a vzhledem k počasí jsme zvolili kratší trasu kolem jevišovky.
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Jen jsme udělali pár kroků přes cestu, rozhlédli se kolem
a ve stínu břízy jsme vyslechli nejméně o deseti bylinkách, stromech, keřích, které rostou kolem nás. My je
považujeme za trávu, plevel a oni jsou tu proto, aby nám
pomohly od našich bolístek. Dověděli jsme se nejen jak
vypadají, s čím nám pomohu, jak je můžeme zpracovat,
ale jak to s nimi bylo v průběhu času, jak je využívali staří
Keltové, Slované a něco i o magii bylin.
Tak jak říká bylinář Vláďa Vytásek, ty byliny, které nás
obklopí a doslova zaplevelí naše okolí, tak nám jdou na
pomoc... Skoro vše jde slupnout, uvařit na lahodný léčivý
čaj, přidat do pokrmů, vykoupat se v nich, udělat z nich
obklad, vyrobit léčivý olej, mast, či naložit do lihu (slivovice) :) ...
botanik radek němec zase říká, máte na zahradě plevel? snězte ho... ( O jedlých plevelech vydal malou publikaci). Oba pánové se skvěle doplňovali a bylo nám ctí účastnit se s nimi kouzelné vycházky po našich příkopech,
mezích, okrajích lesa.
Zdraví, radost, klid v duši a lásku máme na dosah - je v nás.
radek i vláďa dopoledne s velkým zájmem navštívili naši pískovnu a mokřady. v naší lokalitě roste spousta
velmi zajímavých bylin, o kterých po domluvě s oběma odborníky a za spolupráce se spolkem Jiráskova domu osvěty vyjde po zimě malá publikace.
Kdo měl chuť po návratu k Jiráskovu domu zůstat, lehce se občerstvil sladkými i slanými pokrmy s bylinkami,
pivem a limčou z našeho klubu. Probíhaly dotazy individuální bylinkové poradny a na hřišti se rozezněly bubny a
zpívali se české mantry.
Děkuji členům Spolku Jiráskova domu osvěty za nezištnou spolupráci. Také děkuji obci Božice za možnost využívání Jiráskova domu na tyto vzdělávací akce. Na financování této akce byly použity finanční prostředky z grantu
Jihomoravského kraje.

božiCký železniční PřejezD
Ivan Hudec ml.
Čas plyne a mnohé kolem nás se mění. Někdo jásá, někdo teskní. Nedávná modernizace božického železničního
přejezdu je toho dokladem. Ovšem, aby nedošlo k omylu. Nešlo ani tak o modernizaci, ale nutnou opravu urezlé kovové ovládací skříně a tím se svezla i výměna výstražného zařízení přejezdu. Tedy původní zařízení bylo nahrazeno
zařízením jiného typu, ale stejné kategorie.
Tak tedy k nedávné historii našeho přejezdu. Železniční přejezdy byly dříve nechráněné. Z důvodu častých nehod bylo nutné je uzavírat. Z počátku například vraty, břevny, někde dokonce řetězem. Závory byly nejprve otočné,
posuvné a nakonec sklopné. Tyto závory je možno ovládat několika způsoby, buď místně a od roku 1905 i dálkově.
V tomto roce byl také patentován předzváněč, zvaný Trojlístek pro dálkové ovládání závor. Ve dvacátých letech se
zaváděl rychlostní pohon závor Liberta, který je v provozu na mnohých tratích dodnes. I toto zařízení sloužilo na
božickém přejezdu a bylo v šedesátých letech nahrazeno velice spolehlivým systémem VÚD.
V druhé polovině 50 let dostal Výzkumný ústav dopravní (VÚD) za úkol vyvinout jednoduché, spolehlivé a finančně co nejméně nákladné přejezdové zařízení. Nově vyvinuté zařízení dostalo jako typové označení název zkratky podniku, který ho vyvinul – VÚD. Poprvé bylo nasazeno a odzkoušeno v roce 1960 na trati Brno – Nezamyslice.
K nasazování přejezdových zařízení typu VÚD došlo na začátku šedesátých let. V době svého vzniku měla tato
zařízení kromě světelné a akustické (zvonkové) signalizace také znakové zařízení ve formě sklopné dopravní značky
„jiné nebezpečí“. Ta se v případě poruchy zařízení automaticky sklopila a překryla světelnou část výstražného zařízení. V takovém případě se řidič musel chovat tak, jako by šlo o přejezd zabezpečený pouze výstražným křížem.
Tato zařízení se většinou budovala na jednokolejných tratích s nezávislou trakcí s maximální traťovou rychlostí
do 80 Km/h. Zařízení je ovládáno nezávislými obvody s magnetickým zesilovačem. Tento typ kolejového obvodu je
označován jako ventilový kolejový obvod. Na začátcích obou přibližovacích obvodů je usměrňovací ventil. Funkčně
spočívá v tom, že do obvodu jsou vysílány impulsy střídavého proudu. Na konci je tato složka usměrněna usměrňovacím ventilem a zpětně vyhodnocena řídícím zařízením. K začátkům kolejových obvodů tudíž není nutné pokládat
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kabely. Investiční náklady tak byly výrazně menší. To umožnilo nasazování těchto přejezdů
ve větší míře. Přejezdy VÚD nebyly nikdy konstruovány se závorami.
Od letošního července bylo v Božicích toto zařízení nahrazeno přejezdovým zařízením
AŽD (Automatizace železniční dopravy) typ 71 bez závor. Zařízení AŽD 71 je plně reléové.
Vnější vzhled je téměř shodný, i když hranatější než typ VÚD. Akustická signalizace je o
něco slabší než u VÚD.
Přejezdové zařízení VÚD v poruše.
Se sklopeným výstražným štítem. Obr. Autor článku

hurá Do školy!
Uskutečnila se pěkné akce, kterou se s letošními prázdninami loučily božické děti se svým i doprovody z řad rodičů a prarodičů. Toto se konalo v sobotu 27.8.2016 odpoledne na Škárkovce v Českých Křídlovicích.
Během krátkého odpoledne se tam průběžně ukázalo
a posedělo přes 60 lidí. Někteří rodiče si zavzpomínali na
dětství a zasoutěžili si se svými školou či školkou povin-

nými ratolestmi v tradičních i netradičních disciplínách.
Dobrá akce se podařila, účastníci se bavili a těší se, že se
zde za rok potkají opět.
(lan) a BoB

BOROTICE
zPrávy z obCe
Zdeněk Bobok, starosta obce
zastupitelstvo obce se sešlo 4. 5. 2016, schválilo
- Revokaci původního usnesení – sklepy
- Přijetí nového usnesení – sklepy- nové smlouvy
- Příkazní smlouvu související s výběrovým řízením Borotice – splašková kanalizace a ČOV
- Závěrečný účet roku 2015
- Účetní uzávěrku roku 2015
- Sponzorský dar MOZAIKA
- Sponzorský dar Důchodci
- Prodloužení pronájmu pozemků Paragliding klubu Brno
- Pronájem pozemku panu Veverkovi
- Rozpočtové opatření č. 1 a vzalo na vědomí konání dětského dne.
Dále se zastupitelstvo obce sešlo 14. 6. 2016 a schválilo
- Dotaci JMK na opravu knihovny
- Pronájem parcely č. 308 Radce Krátké
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- Přidělení nájemního bytu č. 136 Zbyňku Hromkovi a Ivaně Nehybkové
- Rozpočtové opatření č. 2
9. 8. 2016 schválilo zastupitelstvo obce tyto body:
- rozpočtové opatření č. 3 a č. 4
- pronájem nájemního bytu č. 132 Ivaně Kudličkové
- pronájem nájemního bytu č. 3 Monice Soukupové
- správu o kontrole nájemních bytů č.p.132
- přehled kontroly plateb OSSZ za rok 2013, 2014, 2015
- seznámení zastupitelstva obce s výsledkem soudního jednání (propadající se podlahy v obecní bytovce č. 3 v nájemním bytě, kde bydlí pan Zbyněk Horký s rodinou). Výsledek soudního jednání nelze s ohledem na rozdílné
posouzení znalcem a stavebním dozorem jednoznačně předvídat a s ohledem na riziko hrazení vysokých nákladů
převyšujících žalovanou částku, kdy by se mohlo jednat až o dvojnásobek žalované částky se jeví jak prozíravé uzavřít dohodu, kdy obec uhradí polovinu žalované částky.

beseDa s DůChoDCi
22. 4. se v sále místního pohostinství sešli naši postarší spoluobčané, pro které obecní zastupitelstvo uspořádalo
tradiční besedu s důchodci. Starosta seniory krátce přivítal a pak je informoval o událostech, které se v obci od poslední sešlosti udály i o těch, co se teprve chystají. Pro všechny seniory bylo připraveno také pohoštění. K tanci i poslechu hrál celý večer muzikant z kapely Žehlicí prkno. Potom přišel zlatý hřeb večera – zábavné taneční vystoupení
spolku žen z Těšetic, který stejně jako loni nakonec rozesmál a roztančil celý sál.

Pálení čaroDějniC
Letos pálení čarodějnic vyšlo přesně na filipojakubskou noc, a to na sobotu 30.dubna. V 18 hodin mohli kolemjdoucí spatřit průvod čarodějnic a čarodějů, který prošel vesnicí až na místní hřiště. Na hřišti je už z dálky z nebe vítal
model létající čarodějnice. Po skupinovém fotu u dřevěné vatry s tyčící se čarodějnicí následovalo posezení u malého
táborového ohně, nad kterým si mohly děti opéct na lískovém prutu špekáček, který měl v tuto kouzelnou dobu ještě
svou neodolatelnou moc a specifickou chuť. Komu se nechtělo opékat se špekáčky, ten si mohl zaskočit k voňavé udírně, kterou měli naši hasiči naplněnou borotickými uzeninami. S blížícím se soumrakem nakonec došlo i na to nejočekávanější z celého odpoledne – dát pokyn k zapálení vatry s čarodějnicí a pro dospělé pak vyhlásit večerní zábavu.
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okrskové kolo hasičů
Skvěle připravené okrskové kolo hasičské soutěže okrsku č. 19 se uskutečnilo v sobotu 7.5.2016 v Boroticích na
místním hřišti. Soutěž organizačně zajišťoval velitel okrsku pan Martin Kresan, na organizaci se také významně podílel Obecní úřad a Okresní sdružení hasičů Znojmo. Do soutěže se zapojilo 5 družstev mužů a 2 družstva žen. Mužstva
hasičů se umístily v následujícím pořadí – 1.Pravice, 2.Mackovice, 3.Božice, 4.Šanov a 5.Borotice. V Kategorii žen se
na 1.místě umístily hasičky z Božic, 2.místo obsadily hasičky z Mackovic. Všichni zúčastnění si pochvalovali velmi
dobrou organizaci, přátelskou atmosféru, občerstvení i vydařené počasí. To všechno přispělo ke zdaru akce, která se
protáhla až do večerních hodin.
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výsaDba ovoCnýCh stroMů
Po vydařené výsadbě ovocné aleje u dvou křížů na podzim loňského roku se obec Borotice rozhodla o účast
v dalším projektu. Tentokrát se jednalo o projekt „Milion ovocných stromů pro krajinu - 2016“ na základě spolupráce
MAS v Jihomoravském kraji. Celkem 10 odrůd ovocných stromů byly vysazeny 11.5.2016 na „Kopečku“. Jelikož je
komunikace, podél které jsou stromy osázeny, využívány k procházkám místních obyvatel, předpokládá se, že ovoce
bude pro chodce vítaným zdrojem občerstvení.

7v1
V sobotní odpoledne 14. 5. 2016 se na hřiště v Božicích sjela čtyřčlenná družstva všech sedmi obcí DSO NIVA
v čele se svými starosty. Naši soutěžící to neměli v horkém počasí vůbec jednoduché, museli se potýkat se sedmi
nelehkými disciplínami, při kterých jim dělali rozhodčí sami starostové obcí. A při kterých disciplínách si vedlo naše
mužstvo nejlépe? Nejvíce bodů si naši vyplavali v disciplíně „Bazén“, výborně si vedli také v „Mokřadlech“, při „Vinobraní“ a na „Šlapadlech“. I když naši bojovali velice statečně, obsadili nakonec s celkovým ziskem 29 bodů 4. místo.
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zábavné oDPoleDne Pro Děti
18. června se za krásného počasí na místním fotbalovém hřišti konalo zábavné odpoledne pro děti, spojené s oslavou dne dětí. Na hřišti byly pro děti umístěny různé atrakce – děti si mohly zařádit v nafukovacím skákacím hradu
se skluzavkou, povozit se na autíčkovém kolotoči, koupit si ve stánku suvenýry nebo sladkosti, mohly se povozit
na čtyřkolkách, prolézt si tunel z papíru či si zasoutěžit v hrách, na jejichž pravidla dohlížely samotné pohádkové
bytosti. Každoroční ukázku hasičského auta letos vystřídala možnost prozkoumání velkého zapůjčeného kombajnu
a traktoru. Pro děti bylo připravené také občerstvení a balíčky se sladkostmi. Největší překvapení nastalo, když na
parket vstoupila skupina masek představující zvířata z „Madagaskaru“ v čele s opičákem králem Jelimánem (panem
starostem) a předvedla svou zábavnou taneční show, při které dýmaly dýmovnice, a kterou ukončil krásný ohňostroj.
Večer následovala pro dospělé zábava, při které k tanci a poslechu zahrála skupina „Habakuk“. Za vydařený dětský
den bychom rádi poděkovali sponzorům - Jatka Borotice, Vinné sklepy Lechovice, Ladislav Podloucký ml., Ladislav
Šperka, Zdeněk Bobok, Clas Bantice a Lubomír Kříž ml. Poděkování patří také pořadatelům SDH Borotice, Borotickým hospodyňkám a OÚ Borotice.
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večerní zábava s kristovýMi léty
Na svátek Sv. Cyrila a Metoděje 5.7.2016 uspořádal Obecní úřad Borotice a SDH Borotice pro občany na místním hřišti zábavu, kdy k tanci a poslechu hrála po celý večer skupina Kristovy léta. I přes nepříznivé počasí, které se
v pozdních hodinách spustilo, si občané zábavu naplno užili až do ranních hodin.

Průběh rekonstrukCe Místní knihovny
24. 2. 2016 podal Obecní úřad Borotice žádost o dotaci Jihomoravského kraje – v rámci dotačního programu
„Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje“- na podporu rozvoje knihoven v obcích do 3 000 obyvatel. Rekonstrukce knihovny byla zahájena v pátek 29.7., kdy došlo k uzavření knihovny a jejímu vyklizení. V průběhu srpna byla
částečná rekonstrukce knihovny řešena odstraněním podlahové krytiny, posléze naštěrkováním a novou konstrukcí.
Dále došlo k opravení omítek a jejich asanace, posléze došlo k vymalování. Do knihovny bude pořízen i nový počítač
s kopírkou.
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zahájení nového školního roku
Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017 proběhlo 1. září 2016 v kulturním domě v Božicích. Po slavnostním
pozdravu pana starosty a pana ředitele došlo na přivítání nových prvňáčků, kteří si v doprovodu svých patronů
deváťáků převzali kytičku. Poté se žáci přesunuli se svými učiteli do svých kmenových tříd. Přivítání dětí se konalo
také v naší mateřské školce, do které nastoupilo 22 dětí, z toho 9 dětí předškolního věku. V září paní učitelka Lesová
přivítala ve školce 7 nových dětí a všem představila novou paní učitelku Terezu Leitnerovou.

Takovou radost budeme mít při návštěvách ve školce.
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naši jubilanti
květen
Křížová Jiřina 66 let
Hanáková Marie 65 let
červen
Onderka Jaroslav 78 let
Klímová Ludmila 83 let
Kejík František 73 let
Hanzlíčková Marie 76 let
Krátká Věra 91 let
Burgetová Marta 66 let
Benkovičová Jarmila 78 let

červenec
Baláž Emil 88 let
Binder Josef 70 let
Kejíková Jana 68 let
Široký Ladislav 68 let
Frlausová Anna 69 let
Široká Vilemína 67 let

září
Vítková Marie 77 let
Balážová Zdena 85 let
Jačianský Michal 73 let
Baláž Emil 63 let
Havlíček Jiří 70 let
Jeřábek Vladimír 85 let

srpen
Chalupa Josef 68 let
Wünsche Miroslav 69 let
Wünscheová Marie 64 let
Vyhnánková Ludmila 68 let
Hrbáčková Helena 63 let
Kotoulek František 63 let

radost do obce vnesli
Červenec – Emily Bartóková
Srpen - Matyáš Majtner
Dětem i rodičům vše jen to
nejlepší, hodně zdraví a radosti.

BŘEŽANY
o činnosti zo břežany
Jana Surovcová, starostka obce
V letošním roce se ZO sešlo už po páté. K řešení bylo hned několik důležitých věcí. Proběhla 3 výběrová řízení –
na vybudování dětského hřiště, opravu místní komunikace a předláždění chodníku.
Proběhlo jednání se SPÚ ohledně převodu pozemků do majetku obce a rybníků - zaměření hráze, navýšení ceny
za Břežanský rybník dle znaleckého posudku. Proběhla různá jednání se stavebním úřadem ve věci tribun a zázemí
sportoviště, byla oplocena budova 1.stupně ZŠ, položena zámková dlažba na chodníku okolo mateřské školky, byly
instalovány lavičky v různých částech obce. Z dotace JMK byla vymalována knihovna, dokoupen nový nábytek, natřeny regály na knížky, instalovány žaluzie proti slunečnímu záření. S firmou Karla Raboně byla uzavřena smlouva na
těžbu dříví v obecních lesích a byl schválen dlouhodobý Lesní hospodářský plán na období 2016-2025.

Dětské hřiště v břežaneCh
Jana Surovcová
Tak konečně i Břežany mají své dětské
hřiště. ZO vyčlenilo v rozpočtu obce
300 000,- Kč na vybudování dětského hřiště. To bylo umístěno do parku
v centru obce a již od konce srpna
slouží všem dětem. I když se prozatím
jedná o jednu herní sestavu a houpačku ,,hnízdo“, dvě lavičky pro rodiče a odpadkový koš, má v obci velký
úspěch. Neustále je na něm spousta
dětí. Během měsíce září ještě vybudujeme cestičku a instalujeme stojan na
kola. Do budoucna bychom hřiště rádi
rozšířili o další prvky pro starší děti a
kolotoč.
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Břežany
břežanské krojované hoDy
Jana Surovcová
V letošním roce naše obec slavila 50. krojované hody. U příležitosti tohoto
výročí splnil Spolek rodičů Břežany, z.s. svůj slib a představil občanům zrekonstruovaný břežanský kroj. Rekonstrukcí je provedl etnograf Jihomoravského
muzea ve Znojmě PhDr. Jiří Mačuda a jak rekonstrukce dopadla, můžete vidět
na fotografii níže. Vzhledem k tomu, že náš břežanský kroj je naprosto odlišný
od krojů kyjovských, na které jsou mladí zvyklí, nechtěl nikdo z krojované chasy kroj v obci prezentovat a tak nezbylo nic jiného, než aby jej předvedla paní
starostka s manželem. Kroj je sladěn do barev znaku obce, první pár ušila šicí
dílna Lidové řemesla a tradice v Uherském Ostrohu pod vedením paní Dagmar
Raušové. Ušití tohoto kroje vyšlo spolek rodičů na 22 000,- Kč. Během hodů
proběhla anketa, zda v šití krojů pokračovat či ne, s výsledkem, že se šít další
kroje (alespoň prozatím) nebudou.
Ale zpět k samotným hodům. Počasí bylo příjemné, a protože byl i bohatý
program, přišlo v sobotu do parku pod platany 537 návštěvníků. Odpoledne
hrála dětská cimbálka Veltlínek a tančily děti z Dyjavánku, hrály se dva fotbalové zápasy, Kinderwelt se věnoval dětem všech věkových skupin a nechyběl ani
skákací hrad. Večerem prováděla skupina FEE BEND. V neděli sice zapršelo,
ale i tak se mše v místním kostele zúčastnila celá krojovaná chasa, odpoledne
v parku pod platany zahrála Cimbálová muzika Antonína Stehlíka a pro děti
byla připravená pohádka O červené Karkulce. Večer hrála skupina Merlin, a i
když bylo počasí jaké bylo, zavítalo do parku 239 návštěvníků. Když to shrneme, byly letošní hody opět velice úspěšné. Ještě jednou děkujeme všem, kdo se
podíleli na organizaci hodů a celé krojované chase.

setkání na konCi PrázDnin
Jana Surovcová
Tak takto pojmenovali členové
TJ Břežany akci pro děti, která se konala v sobotu 27. 8. 2016 na hřišti a
v parku v Břežanech. Tato akce byla
sponzorována dotací z Jihomoravského kraje. Na tuto akci byly pozvány děti z širokého okolí a také klienti
ze zámku. Fotbalisti připravili pro
děti spoustu zábavy a legrace. Za doprovodu dětských písní byl odehrán
turnaj mezi malými žáčky v kopané,
proběhly různé soutěže jako např.
slalom s míčem a odkopem na bránu, soutěže u pirátů – střílení ze
vzduchovky, házení šipek na nafukovací balonky, prohazování míčků. Děti se mohly vyřádit na třech
skákacích hradech a zatancovat si
během tanečního vystoupení. Odměnou jim v tom horkém letním dni byly nejen sladkosti na stanovištích, ale především studená limonáda, zmrzlina,
a na posilněnou párek v rohlíku. Největší úspěch ale měla pěna, kterou na hřišti připravili hasiči z Hrušovan nad Jev.
Děti si v ní užily spoustu legrace. Bylo to krásné, slunečné odpoledne, plné usměvavých, dětských tváří.
Všem fotbalistům, kteří tuto příjemnou akci pro děti zorganizovali, patří obrovské poděkování.
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PříMěstský tábor na záMku v břežaneCh
Jana Surovcová
Spolek rodičů Břežany, z.s., letos poprvé
uspořádal, ve spolupráci se Zámkem Břežany a s Kongregací sester svaté Hedviky, příměstský tábor na zámku. I když jsme rozdali
přihlášky na 1. stupni ve škole a předškolákům ve školce, přihlásilo se jen 13 dětí. Ovšem na rozjezd - ideální počet.
Tábor probíhal především v prostorách
Emauz a částečně v zámku. Sestra Františka to celé pěkně naplánovala, takže jsme se
rozdělili na rody Lichtenštejnů, Wamboldů a
Lobkoviců a vyrobili jsme si táborová trika
s erby těchto rodů a s podpisy všech přítomných dětí. Dozvěděli jsme se všichni mnoho informací o historii zámku, o zámeckém
parku, seznámili jsme se s vzácnými stromy,
keři a sochami, prohlédli jsme si zámecký
sklep a mimo jiné jsme si užili spoustu legrace. Nejen, že jsme hledali poklad, ale zahráli jsme si třeba i fotbal s panem
farářem, pracovali jsme v dílnách, divočili jsme v bazéně, krmili jsme zvířátka a podnikli spoustu jiných aktivit. Na
táboře se aktivně podílela Sestra Františka, teta Dáša, teta Jarka, teta Blanka a teta Jana. Tábor jsme završili rozdáním
diplomů a opékáním buřtů. Bylo to super a už nyní se moc těšíme na příští tábor na zámku.

vzDělávání na záMku v břežaneCh
Poslední červnový týden byl pro klienty Zámku Břežany, kteří se rozhodli v dospělém věku vzdělávat, velmi významným. Šest frekventantů, kterým bylo v minulosti vzdělávání odepřeno, ukončilo závěrečnými zkouškami Kurzy
k doplnění vzdělání. Prostřednictvím něho mohli získat základní vědomosti a dovednosti. Klienti navštěvovali kurzy
deset let a my tímto způsobem chceme ocenit jejich ochotu, vůli, vytrvalost a snaživost, kterou museli v průběhu
vzdělávání vynaložit.
Další formou vzdělávání v našem Domově byla Praktická škola jednoletá, která navazuje na základní vzdělání a je
zaměřena na oblasti praktického života s cílem získat základní manuální dovednosti a rozšířit si všeobecné vzdělání.
Šest klientů tuto školu navštěvovalo denně po celý školní rok a její úspěšné ukončení jim pomůže naplnit jejich vzdělávací potenciál, dosáhnout větší samostatnosti a otevřít prostor pro uplatnění na trhu práce.
Současně děkujeme pedagogům ze Základní školy speciální ve Znojmě, kteří naše klienty na jejich životní cestě
provázeli a vedli.

16

Břežany
osvětiM
Dne 17.5. 2016 jela naše škola Břežany a ZŠ Želetice na naučně vzdělávací výlet do Osvětimi. Na cestu jsme se
dlouho všichni těšili, zajímalo nás vše, co se této nepříjemné zkázy týkalo.
Nadešel den D a bylo to tu. Okolo sedmé
hodiny ranní jsme se sešli u naší sportovní
haly a počkali, až přijede autobus.
Když autobus přijel, už v něm seděli žáci
ze Želetic a my si k nim přisedli.
Tak a bylo to, dlouhá cesta začala, jeli
jsme celkem pět hodin s asi 20 minutovými
přestávkami.
Cesta přes Olomouc, polské hranice až
do Osvětimi se nám zdála zdlouhavá, ale my
jsme věděli, že na jejím konci na nás čeká
něco zajímavého. Po příjezdu na místo jsme
měli asi třicet minut rozchod, abychom si
mohli dojít na záchod.
Okolo jedné hodiny jsme se sluchátky,
aby každý dobře slyšel paní průvodkyni, vešli do prvního areálu tábora AUSWITZ. Byla zde spousta cihlových vysokých tří patrových domů, které sloužily jako bloky pro vězně. Do několika z nich jsme vstoupili, byly zrestaurované a
upravené jako muzeum. Tady jsme mohli vidět spousty různých věcí jako třeba boty, co se po osvobození našly, nebo
vlasy, kterých se našlo přes 7 tisíc kilogramů, dětské oblečení a mnoho dalšího. Viděli jsme i to, jak vypadala jejich
denní strava, v jakém oblečení museli být oblečeni.
Potom jsme se šli podívat i do plynových komor a spalovací místnosti.
Po asi 2 hodinách v tomto dalo by se říci muzeu s mnoha věcmi, které se z 2.světové války dochovaly, jsme se
autobusem přesunuli do druhé části tábora - BIRKENAU. V této o hodně větší části vyhlazovacího tábora už byla
ta známá příjezdová cesta, kde lidé vstupovali z vlaků a nacisti je rozdělovali do skupin. Celý tábor byl rozdělen na
mužskou a ženskou část.
Do té mužské jsme se nepodívali. Všechny domy byly zbořené, zůstaly tam jen komíny, kterých je velká spousta.
Do ženské části jsme se ale podívali, vešli jsme asi do tří domů. V prvním se nacházely dřevěné postele po celé
místnosti. Ve druhé umývárna, takže umyvadla, kde se mohly ženy umýt. Do třetí jsme se nemohli jít podívat dovnitř,
ale přes okénko jsme mohli vidět záchody – přesněji řečeno otvory v deskách, bez splachování.
V tomto táboře jsme viděli hned dvě plynové komory, které jsou zbořené a zbyla po nich jen hromada cihel a
všeho ostatního z čeho byly postaveny.
Ještě tu bylo několik kamenných desek, na kterých je v mnoha jazycích napsaný krásný citát.
Po skončení prohlídky jsme se opět vrátili do autobusu a čekala nás cesta zpět. Domů jsme se vrátili kolem desáté
večer.
Všichni jsme byli po dlouhé cestě a celém dni cestování úplně unaveni.
Jsme rádi, že nám škola umožnila a zařídila tuto zkušenost se do Osvětimi podívat.
Zapsala Jana Juřeníková, 8.tř.

Duhový Den na záMku v břežaneCh
Duhové barvy, které jsou součástí loga Duhového dne, předznamenaly pestrost programu, který probíhal poslední
červnovou neděli na Zámku v Břežanech. Letošní Duhový den se nesl ve znamení oslav 90 let poskytování služby,
kterou započala v roce 1926 Kongregace sester sv. Hedviky. Tento významný den s námi sdíleli: náměstek hejtmana
Jihomoravského kraje Mgr. Marek Šlapal, radní Jihomoravského kraje Ing. Jiří Němec, vedoucí Odboru sociálních
věcí města Znojma PhDr. Šárka Gambasová, generální vikářka Kongregace sester sv. Hedviky sestra Marta, zástupci
obce Břežany a přátelé z okolních domovů.
Bohatý kulturní program nabízel zajímavá vystoupení, jejichž dějištěm bylo nejen nádvoří Zámku, ale také přilehlé okolí, kde mohli návštěvníci zhlédnout divadelní představení, ukázku hiporehabilitace a parajezdectví, nebo se
zaposlouchat do hudebního vystoupení Zámecké kapely. Na co všechno se dá hrát, nám předvedli ,,Moravští domo-
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rodci“ ze Znojma a k příjemnému prožití odpoledne přispělo i vystoupení trampské skupiny M.H.U. z
Prostějova. Tajemné zámecké sklepení nabízelo návštěvníkům ochutnávku pěti desítek vín od vinařů a
vinařských společností z blízkého i vzdáleného okolí.
Ochutnávku vín stylově podbarvovaly písně cimbálové muziky „Slovácko mladší“ z Mikulčic. Na své si
přišly i děti, pro které bylo v místě sportovního hřiště
připraveno divadelní představení z dílny divadla pro
zdravotně postižené ,,Sněhurka a sedm trpajzlíků“,
oblíbené malování na obličej a nafukovací balónky.
Přirozený pohyb a zdravý výdej energie nabízel skákací hrad, jízda na koních, skákání na trampolíně a
otužilcům i koupání v zámeckém bazénu.
Retrospektivní a vzpomínkový ráz dodávaly celému dni výstavky fotografií z historie a videoprojekce,
při nichž nejednomu návštěvníkovi ukápla slza dojetí. Nechyběla ani prezentace současného poskytování služby s přesahem a vizemi do budoucnosti.
Součástí jubilejního roku jsou další různé akce, které již proběhly a budou probíhat v další části roku. Z uskutečněných vzpomeňme zajímavou výtvarnou soutěž ,,Zámek okem výtvarníka“, která se realizovala v květnu za účasti
žáků ZŠ Břežany, studentů Střední pedagogické školy, studentů SOU a SOŠ Přímětická Znojmo. Zvláštní cena garanta
této soutěže pana Rivoly, cena ředitele Zámku a cena veřejnosti byly slavnostně předány právě na Duhovém dni.
Na závěr chceme poděkovat všem sponzorům, kteří nám pomohli tento slavnostní den zrealizovat. Současně také
děkujeme panu Jaromíru Krčkovi, řediteli Raiffeisenbank Znojmo, který věnoval našim klientům počítače, jejichž
prostřednictvím se naši uživatelé budou moci učit ovládat moderní techniku.

PlaveCký výCvik
Ve čtvrtek 12. 5. 2016 proběhla předposlední lekce plavání dětí z MŠ Břežany. Celá hodina byla pro děti volnější
než jindy, vyzkoušely si kotouly do vody a naučily se základy ke správnému provedení šipky. Na dětech jde vidět,
že se o mnoho zlepšily, spousta z nich už zvládá plavat
sama a ti, kteří měly z vody zpočátku strach, se dnes už ani
trochu nebojí. Příští lekce 19.5. 2016 bude už závěrečná,
kde tradičně bouchne dětské šampaňské a my se zase na
rok rozloučíme.
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besíDka ke Dni Matek
Děti z Mateřské školy Břežany připravily pro všechny maminky a babičky besídku ke Dni matek, která proběhla 6. 5. 2016
v 16.00 hodin. Mladší děti předvedly básničky, písničky s tancem a starší děti přidaly navíc dramatické představení, pohádku
o Červené Karkulce a O perníkové chaloupce. Na závěr měly děti nachystaný pro
maminky a babičky malý dárek a přáníčko,
které pracně vyráběly s paní učitelkami.

oDeMykání zahraDy
Ke konci dubna proběhlo v Mateřské škole Břežany odemykání zahrady k jarním hrám. Děti si s paními učitelkami zahrály spoustu her a na závěr si opékaly špekáčky. Mladším dětem dopomáhaly paní učitelky, ale ti starší byly
velmi šikovní a zvládly si párek s dohledem paní učitelky opéct úplně sami. Navíc dětem ze školky dělali společnost
žáci ze ZŠ Břežany, kteří přišli zkulturnit a rozveselit zahrádku kolem školky svojí prací. Z pneumatik a hlíny vytvořili
krásné Mimoně.
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karolínka kaP(ut) aneb běh Do vrChu
V dubnu se šest dětí z MŠ Břežany zúčastnilo běžecké soutěže ve Znojmě. Soutěžily v první kategorii pro mateřské
školy a zvlášť chlapci i děvčata. Domů se děti vracely s velkým úspěchem, mezi děvčaty na 2. místě skončila Regínka
Lacinová a z chlapců se na 3. místě umístil Štěpánek Švec. Na místě pro děti bylo nachystané bohaté občerstvení a
nejen vítězové, ale i ti, co se zúčastnily, si ze závodu přivezly mnoho hezkých cen. Zpáteční cesta byla pro děti o to
více zajímavá, když paní učitelka zvolila cestu zpět vlakem.

„záMek okeM výtvarníka“
Dne 18. 5. 2016 nás pozval Zámek Břežany na výtvarnou soutěž k jejich 90-ti letému výročí péče a pomoc tělesně
postiženým osobám. Na místě se nás sešlo docela dost, byli jsme tam my tedy Základní škola Břežany, Pedagogická
odborná škola ze Znojma a také klienti ze zámku.
Téma bylo určeno: „Zámek okem výtvarníka“. Mohli jsme se rozejít všude kolem zámku a malovat cokoliv. Spousta z nás si vybrala samotný zámek, ale někteří se odvážili jít namalovat zvířata nebo kapličky v okolí. Našli se i tací,
co šli namalovat kostel, který je hned vedle zámku. Bylo to velmi suprově strávené dopoledne a moc jsme si to užili.
Nejlepší práce byly právem oceněny zajímavými cenami.

horký Den v leDniCi
První zářijový pátek jsme vyrazili zámeckým autobusem na plánovaný výlet do Lednice, jež měl být aktivní náhradou za tradiční sezení
s opatrovníky a rodiči klientů Denního stacionáře Břežany.
Do Lednice, kde byl cíl naší cesty, jsme dorazili kolem 9. hodiny ráno,
kde nás čekala prohlídka I. okruhu lednického zámku. Paní průvodkyně nám tuto prohlídku prezentovala velmi srozumitelným a výpravným
způsobem, že zaujala všechny účastníky.
Po prohlídce Zámku jsme se vydali k nedalekému přístavu, kde kotvila loď, jež nás měla dovézt až k minaretu. A opravdu-pluli jsme po
ramenech řeky Dyje provázené poutavým výkladem o zajímavostech
areálu.
Plavba mezi zámkem a Minaretem nabízející nevšední pohledy na
zámecký park i lužní les nám tak dala příležitost vychutnat si tento romantický kus přírody bývalého Lichtenštejnského panství.
Když jsme dopluli na konec trasy, vyrostl před námi mohutný, dominantní a přesto romanticky krásný minaret, k jehož branám nás dělilo
jen pár desítek metrů.
Po zdolání této krátké trasy se ti zdatnější z nás vydali zdolat 302
schodů, aby si prohlédli zdejší krajinu, zámek a zahrady z ohromné výšky již zmiňovaného minaretu.
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Po prohlídce jsme se krátce občerstvili a vydali pěšky úžasným zámeckým parkem na oběd do zdejší restaurace.
V odpoledním čase jsme ještě navštívili Výstavu soch z písku, které jsou umístěny mimo areál Zámku. Tyto sochy v nadživotní velikosti jsou dílem 8 uměleckých sochařů, jímž pro tvorbu těchto úžasných děl stačil opravdu jen
písek a voda. Mohli jsme tak obdivovat např. sochy kněžny Libuše, Karla IV., sv. Václava, Cimrmana, Jana Žižky a
také neméně známé pohádkové postavy Krtečka. Jsme rádi, že jsme tuto prohlídku ještě stihli, protože potrvá jen
do začátku října.
Tento den byl pro nás velmi aktivním, krásným a zajímavým zážitkem, z něhož si každý z nás odnesl nejednu
nezapomenutelnou vzpomínku.

záMeCká kaPela vyhrála naD oblaky
Autor: Eva Pokorná, vychovatelka, Denní stacionář Břežany
Multižánrový celostátní festival Nad oblaky rozvíjí obzory lidí
s handicapem, kteří už sedmým rokem dokazují, že touží po účasti
ve velké postupové soutěži. 13. září 2016 se v prostorách Výstaviště
Flora Olomouc uskutečnil galaprogram u příležitosti finále s vyhlášením výsledků a oceněním těch nejlepších za účasti kmotry Kateřiny Kornové a dalších VIP osobností.
Celý festival začal v 10 hodin ráno zvukovými zkouškami kapel
i sólových zpěváků, na kterém se všichni aktivní účastníci mohli
rozezpívat, rozezvučet svoje nástroje a také zde nechat trému, se
kterou někteří na festival přijeli.
Zámecká kapela z Břežan u Znojma pod vedením Evy Pokorné
a Ondřeje Šinky se festivalu účastnila s písní „Tak pojď hledat břeh“
od kapely Kryštof. Jejich vystoupení se porotě i všem v sále natolik
líbilo, že se umístili na 1. místě a domů si tak odváželi zlaté medaile.
„Atmosféra festivalu byla úžasná, paní Simona Součková, jakožto ředitelka festivalu, měla celou akci opět skvěle promyšlenou,
naplánovanou a za pomoci moderátorek, zvukařů, manažerů, kameramanů a ostatních lidí opravdu výborně provedenou. Tímto
děkujeme za pozvání na festival a za příležitost ukázat, že i mezi
lidmi s handicapem existují vynikající zpěváci.“ uvedla vychovatelka Denního stacionáře Břežany Eva Pokorná.
Na festivalu byly také nehudební kategorie – a sice Foto, Video a
Výtvarná část. V sekci Fotografování zaslala do soutěže svou fotografii a získala medaili také Milada Olahová a ve výtvarné části se
moc líbily díla Antonie Menšíkové a Marie Chalabalové z Chráněného bydlení v Šanově.
Generálním partnerem 7. ročníku festivalu Nad oblaky byl Olomoucký kraj, dále přispěly tyto kraje: Zlínský,
Jihomoravský, Středočeský, Ústecký, Moravskoslezský, Královéhradecký, Pardubický a Kraj Vysočina. Mezi dalšími
partnery jsou Asociace krajů ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Dlouholetým reklamním partnerem je
společnost Endl+K a nově společnost KETRIS.
Je určitě dobře, že tito lidé mají otevřené srdíčko pro tak úžasné akce.
Dne: 14. 9. 2016
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ČEJKOVICE
inforMaCe obeCního úřaDu
Milan Sedlačík, starosta obce
1. Obecní úřad sděluje, že Ministerstvo pro životní prostředí, OPŽP nezamítlo žádost o dotaci na výstavbu splaškové
kanalizace a čistírnu odpadních vod v obci Čejkovice. Tato instituce sdělila obci další podmínky pro poskytnutí
dotace. Na tomto základě schválilo zastupitelstvo dodavatele vypracování zadávací dokumentace pro výběrové
řízení samotného dodavatele stavby. O další problematice výstavby a projektování domovních přípojek bude obec
obyvatele informovat.
2. Občané, kteří ještě neuhradili poplatek za odpady, poplatek ze psů nebo platbu za odběr vody z obecního vodovodu, žádáme, aby platbu co nejdříve uhradili na obecním úřadě.
odpadové hospodářství obce:
1. nebezpečný odpad
Nebezpečný odpad se v naší obci sbírá dvakrát v jednom roce. obecní úřad oznamuje, že sběr nebezpečných odpadů
v obci Čejkovice proběhne dne 14. 10. 2016. Sbírají se staré televizory, ledničky, počítače, vyjeté oleje v uzavřených
nádobách, nádoby od barev a postřiků a veškeré elektrospotřebiče. Z tohoto důvodu žádáme obyvatele, aby nevhazovali tyto uvedené odpady do kontejnerů za kovárnou, nebo aby je neumisťovali v těchto prostorách. Tyto odpady
stačí v den svozu postavit před dům.
2.bioodpady
Kontejner umístěný za starou kovárnou je určen pro odkládání bioodpadů z domácností. Vešel v platnost zákon,
který ukládá obcím umožnit obyvatelstvu separovat bioodpady. Obecní zastupitelstvo mělo tři možnosti jak tuto
problematiku řešit. První možnost byla zajistit každé domácnosti popelnici, kterou by jednou měsíčně svážela svozová firma. To by ale znamenalo zvýšit v rozpočtu částku na likvidaci odpadů a potažmo zvýšit poplatek pro obyvatele.
Druhá možnost byla zakoupit plastové kompostéry, aby si každá domácnost mohla svůj odpad zkompostovat a využít
například k hnojení svých pozemků. Zastupitelstvo však zvolilo centrální kontejner. Tento systém umožňuje odkládat
do kontejneru zbytky zeleně z veřejného prostranství pro ty občany, kteří si před svými domy udržují květinové záhony a travní porost. Za což jim samozřejmě patří poděkování, protože nezištně zvelebují obecní pozemky.
Dále žádáme obyvatele, aby do kontejneru na bio-odpad nevhazovali větve a jiné dřeviny o průměru kmene větší než
2 cm a délce nad 50 cm. Tento odpad se využívá ke kompostování a následně k hnojení polí.
Pozor!!! Kontejner na bio-odpad není určen k tomu, aby jím občané řešili své zanedbané zahrady. Toto nezodpovědné chování některých vlastníků pozemků, by mohlo v budoucnu znamenat zvýšení poplatků za odpady pro obyvatele
Čejkovic na nejvyšší možnou míru. Bližší informace o odpadovém hospodářství obce podá obecní úřad.

Dětský Den v čejkoviCíCh
Poslední sobotu před začátkem prázdnin uspořádali rodiče ve spolupráci s obecním úřadem maškarní dětský den
v areálu u koupaliště. Tanec a soutěže si vzali na starost dva roztomilí klauni. Bezpečnost dětí, kteří se chtěly „pokutálet“ po vodní hladině v zorbingové kouli, hlídal zkušený vodník. Zorbingové koule pro tuto příležitost zapůjčil pro
děti obecní úřad. Děti také měly možnost vyzkoušet nový skákací hrad, který pro zábavu našich nejmenších zakoupila obec. Poděkování za pěkné odpoledne patří všem rodičům, kteří se na přípravě a průběhu dětského dne podíleli
a v neposlední řadě patří dík i štědrým sponzorům.
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Čejkovice
rybářský klub v čejkoviCíCh 20 let oD založení
Letošní rybářské závody na místním rybníce se nesly v duchu dvacetiletého výročí trvání. Místní rybářský klub
byl založen ihned po odbahnění a obnově dolního rybníka v roce 1996. Skupina nadšenců pro sportovního rybaření
tenkrát požádala zastupitelstvo obce o úpravu režimu hospodaření na rybníce. Obec, jakožto majitel vodní plochy
a okolních pozemků, prostřednictvím zastupitelů žádosti vyhověla a upravila režim hospodaření obecně závaznou
vyhláškou. Historie rybníka však jistě nezačala v této době. Náš „Dolňák“ tu byl od nepaměti. Zajímavostí ale je,
že označení ,,Čejkovický rybník“ před téměř devadesáti lety tato vodní plocha nenesla a na mapách nebyla vůbec
vyznačena. Toto označení nesl rybník, který se nacházel v místě dnešního koupaliště. Ten si také mnozí občané pamatují. Dnes požární nádrž známá více pod jménem „koupaliště“, byla zbudována do dnešní podoby až počátkem
šedesátých let minulého století. V místě dolního rybníka, a to si pamatuje jistě mnoho obyvatel, byl spíše něco jako
lesní lužní rybníček plný starých pařezů od pokácených stromů. Osádku rybníka tvořili převážně karas zlatý a lín.
V první polovině sedmdesátých let byl rybník vypuštěn s pravděpodobným úmyslem revitalizace. Tento záměr však
nebyl uskutečněn a pár let se nechal rybník vypuštěný. Následkem bylo celkové odrybnění a po napuštění se vlivem
plevelných porostů objem vody snížil tak, že rybník v suchých letech zcela vysychal. Ale i v této době se našla skupina
nadšenců pro rybaření a byl založen chov kapra. Osádka rybníka se vždy při vysychání přemístila do koupaliště a
zase zpět. Byla to ale Sisyfovská práce bez úspěchu. Ale snaha byla. Místní rybářský klub při svém založení tedy vycházel z tradic čejkovického rybaření, které v naší obci nebylo žádné nóvum. Po začátečnických chybách, ze kterých
se klub poučil, se daří v rybníce udržet rozmanitost druhů ryb pro sportovní rybaření. Úkolem klubu však není jen
lov. Jsou pořádány brigády na úklid okolí, údržbu porostů, pořádání rybářských závodů, dříve jen dětských, dnes už
všeobecných. Letošních závodů se zúčastnilo celkem 31 soutěžících, což je do obsazenosti startovních míst největší
počet v dosavadní historii závodů. Závěrem bych rád popřál místním rybářům Petrův zdar do dalších sezón čejkovického rybaření.

z Místní knihovny
Mgr. Helena Šotkovská
Čarodějnický slet

30. dubna se už potřetí na zahradě obecního úřadu rozhořel oheň, který v tento den
nesmí nikde chybět. Jeho světlo bylo vidět
už zdaleka, takže není divu, že se k němu ve
větším počtu slétly malé i velké čarodějnice z okolí, které přibraly i malé čarodějníky.
Staré Ježibaby probraly co je v čarodějnickém světě nového, malý čarodějnický potěr
využil večer k zlepšení svých leteckých dovedností, hrám a získávání dalších potřebných znalostí. Při té příležitosti také všichni
společně povečeřeli, proletěli celé Čejkovice
a na závěr si slíbili, že příští rok se ve stejný
den sejdou znovu.
Čarodějnický slet v Čejkovicích

rozloučení s PrázDninaMi
Předposlední srpnový pátek se sešli rodiče, babičky i dědečkové s dětmi na zahradě obecního úřadu, aby se rozloučili s prázdninami společným setkáním. Nechybělo nic, co si taková akce zaslouží. Nejenže hořel klasický táborák
a opékaly se špekáčky, ale děti si daly i pochoďák s úkoly, pořádnou vodní bitvu a přebytečnou energii vydaly na skákacím hradě. Po setmění pro ně bylo nachystáno oblíbené vypouštění lampiónů štěstí a noční pohádkové promítání
pod hvězdami. Některé děti využily možnosti strávit noc ve stanech na zahradě obecního úřadu a odcházely domů
až po snídani v sobotu dopoledne. Děkuji všem dospělým, kteří se na této akci aktivně podíleli a připravili dětem
pěkný zážitek. Zvláštní poděkovaní patří Dáši Sedlačíkové, Lence Stašákové a Martinovi Švecovi za noční hlídání
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Čejkovice ◆ Mackovice
tábořiště. Jménem našich nejmenších také děkuji Víťovi Krajčovi za zapůjčení promítačky a paní Hýblerové a Jitce
Zifčákové za připravené dobrůtky.

hoDy v čejkoviCíCh

MACKOVICE
inforMaCe z obCe:
Vlastimil Balcar, starosta obce

Zasíťování „lokality JIH“ – v současné době je stavební lokalita zasíťována novým vodovodním řádem, splaškovou
a dešťovou kanalizací. V měsících září a říjnu proběhne zasíťování elektrickými rozvody, obecním rozhlasem a veřejným osvětlením.
● Oprava komunikace od Obecního úřadu k hřišti – bude provedena firmou COLAS CZ, a.s. v září letošního roku,
celková částka bude činit včetně DPH 323.214,-Kč.
● Privatizační projekt na odkup Mackovického rybníka - byl úspěšně dokončen, rybník byl obcí zaplacen a obec
Mackovice se tímto stala novým vlastníkem.
● Oprava sálu v kulturním domě – v letošním roce došlo na další stavební úpravy, kdy byla zrenovována parketová
podlaha, dále vyměněny okna a byl pořízen nový kuchyňský kout. Sál byl dovybaven novými židlemi a stoly. Nyní
může sloužit občanům ke kulturním i soukromým akcím. Kdo bude mít zájem o zapůjčení sálu, může se informovat
na obecním úřadě.
● Knihovna – připravují se nové prostory pro knihovnu, v prostorách bývalé jídelny. Dokončení a přestěhování
knihovny proběhne do konce letošního roku. Na vybavení knihovny, tak i na opravy kulturního domu se podařilo
získat dotace z Jihomoravského kraje ve výši 40%.
● Stolní tenis – pro klub stolního tenisu zakoupila obec hrací stůl a tak se naši „stolní tenisté“ mohou těšit na novou
zimní sezónu.
● Prodej zdravotního střediska – doposud se nepodařilo nemovitost prodat. Do výběrového řízení se přihlásili dva
zájemci – vítěz nesplnil podmínky prodeje a druhý zájemce již o nemovitost nemá zájem. Bližší informace k prodeji
budou podány na obecním úřadě.
●
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Mackovice
výlet Do zoo jihlava
Renata Telekiová
V rámci dětského dne uspořádala obec Mackovice výlet do ZOO Jihlava, který se konal v sobotu 4. 6. 2016.
Dopravu nám zajišťovala opět Břežanská dopravní společnost, čímž jí děkujeme. Sešli jsme se v hojném počtu,
autobus o kapacitě 54 míst byl zcela naplněn. Vyrazili
jsme ráno v 8:00 hodin a již po 10:00 jsme byli na místě. Počasí nám přálo, po celý den svítilo sluníčko. V ZOO
si děti mohly prohlédnout spoustu pavilónů se zvířaty,
vzhlédnout výcvik dravých ptáků nebo zakoupit něco na
památku v obchůdcích se suvenýry. Nechyběly ani stánky s občerstvením a se zmrzlinou. Na konci ZOO byly
pro děti připraveny různé atrakce, např. sjezd na lanové
dráze, houpačky, projížďka autíčkem nebo obrovská točitá
skluzavka, kterou by se i dospělí báli projet. Na atrakcích
strávily děti snad nejvíce času a nemohly se od nich odtrhnout. Menší problém nastal při odjezdu ze ZOO, kdy
náš autobus na parkovišti zablokoval bezohledný řidič.
Museli jsme čekat na příjezd policie, a na přeparkování
majitele auta. Nakonec vše dobře dopadlo a mohli jsme
vyrazit zpět do svých domovů. Vrátili jsme se kolem 18
hodiny a znaveni delší cestou zakončili někteří z nás výlet
v místní hospůdce. Výlet do ZOO Jihlava se vcelku vydařil
a již nyní se těšíme na další.

ZOO Jihlava

Obrovská točitá skluzavka v ZOO Jihlava

Děti odpočívající v kontejnerech ZOO Jihlava

vítání občánků
Dámský spolek a oú Mackovice
Vítání občánků se konalo v neděli 8. 5. 2016 a na tuto
slavnostní chvíli byly pozvány děti, které se narodily v
roce 2015. Mezi nové občánky jsme tentokrát přivítali
dvě malé princezny - Anitku Sojkovou, Zuzanku Režňákovou a jednoho chlapečka Tomáška Kamluka, kterému
převaha holčiček vůbec nevadila.
Nedělní odpoledne zpříjemnili svým hudebním vystoupením Karel a Lenka a také pozvané sudičky, které
přijaly naše pozvání, aby dětem popřály do života jen to
nejlepší.
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Mackovice
krojované hoDy 2016
Dámský spolek
Hudba a veselí se nesly v sobotu 30. července hned z rána celými Mackovicemi. To
proto, že se konaly krojované hody, které jsou
nejvýznamnější kulturní akcí v naší obci. Za
slunného počasí se vydal průvod velké krojované chasy na ranní hodovou mši, kterou sloužil pan farář Jindřich Čoupek. Po hodové mši
se k velké chase přidala malá a střední chasa
a všichni se společně vydali k obecnímu úřadu. Malá chasa zde za potlesku přihlížejících
předvedla úvodní taneček a hned potom předal starosta obce hlavnímu stárkovi hodové
právo k pořádání letošních krojovaných hodů
i hodové zábavy. Nic už nebránilo tomu, aby se
rozveselená střední a velká chasa, společně se
sklepníky a za doprovodu kapely Minet, vydala
po obci, aby svým zpěvem a tancem pozvala
všechny na večerní hodovou zábavu.
Odpolední program nás příjemně překvapil
velkým počtem návštěvníků. O dobrou zábavu se postaral harmonikář a lidový vypravěč
pan Ivoš Janičata, kterého výborně doplňoval
pěvecký sbor Mužáci z Březí. Velmi pěkným
zpestřením odpoledního programu bylo vystoupení malé a střední krojované chasy.
Krojované hody vyvrcholily večerní hodovou zábavou, kterou zahájila svým výborně
připraveným nástupem velká a střední chasa. Celá večerní hodová zábava proběhla pod
taktovkou hudební kapely Merllin. Pomyslnou
tečkou na závěr bylo vtipné půlnoční překvapení velké krojované chasy.
Letošní krojované hody jsou úspěšně za námi a nám nezbývá, než
poděkovat všem, kteří se na organizaci letošních hodů podíleli, dále OÚ
Mackovice a sponzorům - manželům Švejdíkovým a Rostislavu Kňazovčíkovi.
Velké poděkování patří samozřejmě malé, střední a velké krojované
chase a sklepníkům, protože byli všichni perfektní!
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Mackovice
rybářský a Dětský Den aneb od pravěku po současnost
Dámský spolek, rybářský spolek a oú Mackovice
Letošní dětský den se konal v sobotu 11. června v krásném prostředí místního rybníku a proto byl spojen s rybářským dnem, který probíhal už od ranních hodin. Malí i velcí rybáři obsadili ta nejlepší místa kolem celého rybníku
a pak už jen stačilo sledovat jejich úspěchy či neúspěchy. Někteří tahali z vody jednu rybku za druhou, jiní se marně
pokoušeli vytáhnout zaseknutý háček z rákosí nebo dokonce z větví stromů. Aby si to malí rybáři náležitě užili, dostali sladký voňavý perníček a kartičku na občerstvení.
V odpoledních hodinách přešel rybářský den plynule
v den dětí. Děti se prošly historií od pravěku až po současnost. Na této procházce časem je čekalo plno úkolů,
kde mohly předvést své znalosti a dovednosti. Pro nejmenší děti byl vytvořen hrací koutek, aby se mohly vyřádit na trampolíně, skluzavce nebo se projít po laně. Tak
jako loni i letos byl připraven stůl volnočasových aktivit a
nejen děti, ale i dospělí se mohli projet na lodičkách.
Pro všechny děti bylo připraveno občerstvení a sladká
odměna za splnění úkolů. Bohaté občerstvení bylo samozřejmě připraveno i pro rodiče a všechny, kteří se přišli
podívat a pobavit se. Počasí nás nezklamalo a k večeru
jsme se všichni rozcházeli do svých domovů s pocitem
příjemně stráveného dne.
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Pravice

PRAVICE
usnesení z zaseDání zaseDání zastuPitelstva obCe PraviCe
Jaroslav Vitouch, starosta obce
usnesení č. 4/2016
ZO projednalo a schvaluje přerušení prázdninového provozu MŠ Pravice
usnesení č. 5/2016
ZO souhlasí se zapojením školky do programu – “Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování”
usnesení 6/2016
ZO schvaluje převedení přebytku MŠ Pravice na rok 2016
usnesení 7/2016
ZO schvaluje výše uvedenou Zprávu o hospodaření
usnesení 8/2016
ZO schvaluje Roční závěrku za rok 2015 MŠ Pravice, okres Znojmo, příspěvková organizace, Pravice 70
usnesení 9/2016
ZO souhlasí s prodejem pozemku p. Jiřině Čurdové, Božice 22
usnesení č. 10/2016
ZO souhlasí s prodejem pozemku p. Rudolfu Švejdíkovi, Pravice 83
usnesení č. 11/2016
ZO souhlasí s prodejem pozemku p. Františku Solařovi, Pravice
usnesení č. 12/2016
ZO schvaluje návrh rozpočtu na rok 2016
usnesení č. 13/2016
ZO schvaluje navýšení dotace na splaškovou kanalizaci o 85.715,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem dodatku a
podpisem zástavní smlouvy.
usnesení č. 14/2016
ZO souhlasí s prodloužením termínu dokončení stavby kanalizace do 30. 11. 2016
usnesení č. 15/2016
ZO schvaluje vratku dotace ve výši 129.319,36 Kč
usnesení č. 16/2016
ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet Obce Pravice za rok 2015, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pravice za rok 2015 bez výhrad.
usnesení č. 17/2016
ZO schvaluje předloženou účetní závěrku obce Pravice za rok 2015 sestavenou k 31. 12. 2015. bez výhrad

kanalizaCe v PraviCíCh
Starosta obce
Do dnešního dne se připojilo na kanalizaci cca 50 domácností. Tímto děkujeme občanům, kteří se připojili. Chceme připomenout, že připojení na kanalizaci by mělo proběhnout do konce měsíce září 2016. V říjnu 2016 už bude řešit Životní prostředí to, kam se vypouští odpadní vody z domácností. Upozorňujeme občany, že vyvážení odpadních
vod na pole, do trativodů, anebo do dešťové kanalizace je nezákonné a trestné.

čaroDějniCe
30. dubna bylo v Pravicích opět veselo. Z večerního pálení čarodějnic se stalo víc než pouhý místní zvyk. Tato
akce se dostává do podvědomí lidem i z dalekého okolí, kteří se sem večer sjíždějí. Hasiči se na tuto akci připravují
už od března, kdy chodí do lesa kácet stromy na vatru vysokou průměrně 10 m. Točilo se pivo i limo a k snědku se
taky něco našlo – uzená cigára a maso na lodně připravované místním šéfkuchařem. K tomu všemu hrála hudba a
bylo veselo.
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Pravice

o Pohár PraviCkého hasiče
Vladimír Vitouch
V letošním roce se uskutečnil již 2. ročník soutěže jednotlivců „Železný hasič“.
Uskutečnilo se tak v sobotu 27. 8. 2016 před Kulturním domem v Pravicích.
Tato soutěž vznikla za účelem zpestření hasičského sportu a
prvotně pro okrsek č. 19, do kterého spadá většina obcí ze spolku
obcí NIVA.
Bohužel, ale děje se to všude. Dnešní zájem mladých o sport
nebo různé aktivity upadá a tak upadají i spolky a sdružení. Co si
týče dobrovolných hasičů tak to jde vidět v poslední době nejvíce.
Hasičský sport už mladé netáhne tak jako dřív, tudíž sportovní
družstva není z čeho omlazovat a starší to už tak nezvládají. Proto
se už sedmičlenné družstva nedokáží ani dát dohromady. A tím
hasičský sport jako takový na okrsku č.19 pomalu upadá.
A proto u nás vznikl nápad soutěže jednotlivců, aby alespoň ti
co chtějí stále být aktivní, si mohli zasoutěžit.
Ale ani tak se tato soutěž tak úplně neujala a účastníků je velmi málo.
V prvním ročníku soutěžilo pouze
8 účastníků a to jen
z řad mužů.
Druhý ročník už
byl o něco lepší a zúčastnilo se jej 12 soutěžících a s velkým
překvapením většinu
tentokrát tvořila děvčata, kterých bylo 8.
Soutěž je rozdělena jednak pro muže
a ženy v náročnosti
plněných disciplín,
ale i do věkových kategorií.
Soutěžilo se v šesti
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disciplínách: 1. Roztáhnutí hadic na určitou vzdálenost., 2. Smotat hadici do klubíčka v rukách., 3. Odtáhnout figurínu
pozadu na určitou vzdálenost., 4. Překonat velkou překážku., 5. Utlouct pneumatiku kladivem na určitou vzdálenost.,
6. Uběhnout 150 m. A to vše v hasičském úboru.

VELKÝ KARLOV
z jeDnání zastuPitelstva obCe
Ing. Bronislav Prudký, starosta obce

Podle plánu věřených zasedání Zastupitelstva Obce Velký Karlov se toto konalo 2. 6. 2016 a mimo jiné projednalo
a schválilo:
- Vydání územního plánu obce Velký Karlov a současně zrušení stávajícího ÚP včetně jeho následně vydaných změn
- Přijetí dotace z PRV JMK na projekt „Oprava výdejny stravy MŠ Velký Karlov“ a na projekt „ Modernizace a dovybavení místní knihovny Velký Karlov“
- Přidělení obecních bytů
- Žádost Spolku Karlovská chasa na finanční podporu z prostředků Obce V. Karlov na projekt „Krojované hody Velkého Karlova“
Další řádné zasedání OZ se konalo v plánovaném termínu dne 4. 8. 2016 a zastupitelstvo a schválilo:
- Smlouvu o právu k provedení stavby větrolamu VN 1 v k.ú.Velký Karlov
- Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 13/2015 BJ 4 PB-VB Velký Karlov
- Záměr obce k prodeji části pozemku p.č. 169/1
- Zástavní smlouvy k budově č.p. 136 na pozemku p.č. 256/13 vůči věřiteli MMR
- Text pro zápis do obecní kroniky
- Závazek budoucího nabyvatele realizace společného zařízení že Obec Velký Karlov bude provádět nezbytnou údržbu společného zařízení větrolamu VN 1 po dobu nejméně 5 let od data převedení dotace na účet příjemce dotace
Mimo plán se pak konalo mimořádné veřejné zasedání OZ 1. 9. 2016 a schválilo:
- Smlouvu o smlouvě budoucí o koupi nemovitých věcí, budovy bez č.p. na pozemku p.č.: 276, pozemku p.č.: 276 o
výměře 560 m² a pozemku p.č.: 277/1 o výměře 4066 m² vzniklého na základě GP č. 346-719/2015 od společnosti
GAK Znojmo.
- Smlouvu o právu zřízení stavby sběrného dvora a příslušenství k němu na pozemcích p.č. : 280/1, 274/1, 275/1,
276, 277 v k.ú. Velký Karlov
- Prodej pozemku p.č. 169/20 o výměře 1070 m² žadatelce Mgr. Martině Taušové a smlouvu o smlouvě budoucí na
prodej pozemku p.č. 169/20 o výměře 1070 m²
Příští řádné zasedání OZ se koná podle schváleného plánu na rok 2016 a to 6. 10. 2016 v zasedací místnosti OÚ od
18,00 hod a všechny občany srdečně zvu.
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Velký Karlov
seDM v jeDné
Bronislav Prudký
V druhé polovině května jsme byli spolu s ostatními členy sdružení NIVA hosty v Božicích. Konalo se zde soutěžní odpoledne 7 v 1. Ve znovu obnovené tradiční soutěži měl i Velký Karlov své „želízko v ohni“. Všichni soutěžící
si jistě zaslouží obdiv za své výkony a našemu družstvu pak ještě jednou velký dík za reprezentaci Velkého Karlova.
Pořadatelské obci pak patří poděkování za příjemnou atmosféru a pohostinnost.

Den Matek
Prudký, starosta obce
I u nás se již stalo tradicí u příležitosti Dne matek vzdát holt a díky všem maminkám, za jejich lásku, péči, ochotu,
obětavost a výchovu. Při této slavnostní příležitosti jsme i naše maminky obdarovali kytičkou a připravili pro ně příjemné posezení s kulturním zážitkem.
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Po Deseti leteCh nový DůM!
Ing. Prudký
Spoustě z Vás to možná připadne směšné a banální, ale je to tak. Ve Velkém Karlově „vyrostl“ téměř na den přesně
po deseti letech a byl kolaudován nový dům. Jedná se o bytový dům se čtyřmi bytovými jednotkami. Investorem
byla stejně jak před deseti lety Obec Velký Karlov. Jedná se o takzvané „vstupní“ byty zbudované za přispění dotace
z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj. Celkové náklady výstavby činily téměř 5 mil. Kč, přičemž dotace byla
ve výši 2,2 mil. Kč.
Dovolte mi vyslovit neskromné
přání do dalších deseti let rozvoje
obce. Na místo obecních domů a bytů
už jen nové soukromé rodinné domy!
Těch obecních (bytů) máme k dnešnímu dni již 33 a to je na velikost naší
obce dle mého soudu až dost. A aby to
nebylo jen přáním, nabízím jménem
zastupitelstva obce 14 zasíťovaných
stavebních pozemků o přibližné výměře 1000 m² za cenu 50 Kč/ m². Viz
studie níže. Případným zájemcům rád
poskytnu podrobné informace osobně.

ChCete les nebo skláDku oDPaDů?!
B. Prudký
Otázka, kterou jsem položil v nadpise, se může zdát většině normálních občanů zbytečná a třeba i hloupá. Bohužel
skutečnost je jiná. I přesto, že lesů v okolí máme velmi málo a v poměru s ornou půdou jsou vzácností, nechováme
s k nim jako k vzácnosti, ale často jako ke skládce všeho možného. Nevěříte?! Potom si vás dovolím pozvat do „lesa“
který odděluje bývalý zemědělský areál od obce a je jediný, který tvoří přirozenou bariéru a díky němuž, máme tro-
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chu příjemnější mikroklima v naší vyschlé aridní oblasti. Nejen pro tyto neocenitelné schopnosti lesa (nemá smysl je
tu všechny vyjmenovávat, protože je jistě většina z nás zná) si lesa musíme vážit a chránit jej. Bohužel, někteří z občanů z okolních domů si z něj udělali skládku. A to skládku všeho možného. Počínaje komunálním odpadem, přes
stavební suť, kompostovatelný odpad až po výkopovou zeminu. Pro tyto „dobré“ sousedy mám poslední upozornění
a výzvu. Upozorňuji Vás tímto, že les je majetkem obce, a i kdyby nebyl tak jakékoli ukládání čehokoli je v lese přísně
zakázáno. Nakládání s odpadem na území obce se řídí obecně závaznou vyhláškou a zákonem o odpadech. Proto Vás
vyzývám k respektování základních pravidel a pravidel slušnosti a chování k majetku obce a přírodě. A netýká se to
jen tohoto lesa ale všech lesů, včetně větrolamů a polních cest, které jsou všechny na našem katastru v majetku Obce
Velký Karlov! Na závěr pro ty nepoučitelné. Veškeré přestupky budou dokumentovány a následně předány k projednání kompetentním správním orgánům a policii.

MezinároDní Den Dětí
Bronislav Prudký
I v letošním roce jsme v červnu společně s dětmi oslavili MDD. Tentokrát na téma
hodina tělesné výchovy. Jak je již tradicí se
oslava uskutečnila na fotbalovém hřišti a
okolí. Pro děti byly mimo rozcvičky v úvodu
připraveny zajímavé a netradiční soutěže a
disciplíny. Po jejich absolvování dostal každý
dárek a občerstvení. Na závěr se pak konaly i
soutěže pro rodiče s dětmi. Pro děti byl rovněž připraven skákací hrad, který jsme pro
děti letos zakoupili. A protože se nám „podařilo odehnat“ i bouřku, která se na nás hnala
a řádila v Hrušovanech i Šanově, vše dopadlo
dobře a věřím, že se i dětem program líbil.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří se
podíleli na přípravě a organizaci dětského
dne. Bez vás by nebylo možné tyto akce pořádat a těším se, že nám zachováte přízeň a
pomůžete i pro příští akce.
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Inzeráty
inzeráty:

restaurace u želvy

nabízející denní menu, svatby, oslavy, kulturní a firemní akce v hospůdce s otevřeným krbem,
intimním nekuřáckým salónkem, terasou nejen pro rožnění selátek a atrakcí vlastních živých
želviček, hledá do svého kolektivu servírku – číšníka na plný pracovní úvazek,
bližší informace u pí. švecové na tel.: 736 631 508

Firma EKOČEK
s vlastní prodejnou stavebnin Vám nabízí široký sortiment
stavebního materiálu, nářadí, barev, dlažby, sádrokartonářský
program a mnoho dalšího. Dále u nás můžete objednat střešní
krytinu, hutní materiál a jiné. Veškerý zakoupený materiál Vám
můžeme dovést na místo. Naleznete u nás půjčovnu vybraných strojů včetně elektrické vysokozdvižné plošiny. Jako firma zabývající se stavební činností Vám zároveň nabízíme stavební práce od rekonstrukce malého
pokoje po stavbu celého domu.
Kontaktní informace: tel.: 515 277 028, mobil: 731 529 514, email: kafka@ekocek.eu

DĚLÁTE DOMA GENERÁLNÍ ÚKLID?
MÁTE STARÉ VÁNOČNÍ OSVĚTLENÍ, KTERÉ CHCETE VYHODIT?
FUNKČNÍ I NEFUNKČNÍ?
NEVYHAZUJTE HO A PŘINESTE HO DO INFOCENTRA ČI OÚ.
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Díky nosvnyní tiskneme
pro Vá , kvalitněji
rychlejidněji.
a výho

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

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

TISKÁRNA SLÁDEK
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Rudoleckého 23, Znojmo
+420515
515266
22928-9
57 30
T:T:+420
E: info@tiskarna-sladek.cz
www.tiskarna-sladek.cz

Zámecká kapela z Břežan

Mackovické děti v krojích

Krojované hody v Čejkovicích

Konec školního roku 2015 - 2016 v Božicích

Božické hody 2015

Boroticné zábavné odpoledne pro děti
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