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BOŽICE BOROTICE BŘEŽANY ČEJKOVICE MACKOVICE PRAVICE VELKÝ KARLOV
Svět se zbláznil?

Pořekadlo

Zaja

Pravice: „Nevyvyšuj se, nebo si můžeš sám jednou přerůst přes hlavu.“

To je pěkná volovina!
Snad si řekne on i ona.
Květy smrdí všude kolem,
taky ptáci si tu řvou
a já jsem tím velkým volem
a stále si melu svou:
Zima byla, nebyla,
jaro taky vůbec žádné,
vůně, ta se ztratila
a důvody, ty jsou pádné.
Všechno letí jako blázen,
nestačím se ohlížet,
někdy padám taky na zem,
přitom je tak krásný svět.

Čejkovice: „Host udělá vždy radost:
buďto tím, že přijde, nebo tím, že
odejde.“

Mackovice: „Muž má zmoudřet do
třiceti a zbohatnout do čtyřiceti, jinak nemůže nic čekat od života.“

Božice: „Kde růže roste, tam se i kopřivě daří!“

Mikroregion Hrušovansko - Partnerská olympiáda regionů 2007
Jitka Jirků

Mikroregion Hrušovansko bude
v letošním roce pořadatelem již IV.
Partnerské olympiády regionů, která
proběhne 26. května 2007 na sportovištích v Hrušovanech n. J. a v Šanově.
Olympiáda bude spolufinancována
evropskou unií v rámci Dispozičního
fondu programu Interregn IIIA. Své
sportovní výkony si zde poměří mikroregion Hrušovansko, mikroregion
Mikulovsko, Moravský kras – obec
Rudice a rakouský region Land um
Laa. Pod vedením místních sportovních klubů se bude soutěžit v následujících disciplínách: tenis, fotbal,
volejbal, terénní běh, sportovní střelba, kuželky.
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Program IV. Partnerské olympiády regionů
08.30: slavnostní zahájení na náměstí u fontány
10.00 – 17.00: průběh sportovních disciplín:
- fotbal, volejbal – hřiště Hrušovany n. J.
- terénní běh – zámecký park Hrušovany n. J.
- sportovní střelby – střelnice Hrušovany n. J.
- tenis, kuželky – Sportcentrum Šanov
19.00: slavnostní vyhlášení výsledků – hřiště Hrušovany n. J.
20.30: taneční zábava se skupinou Freeband - hřiště Hrušovany n. J.
10.00 – 16.00: výstava obrazů v modrém salonku městské knihovny v Hrušovanech n. J.
Přijďte i Vy podpořit sportovce našeho mikroregionu .
a společnými silami zvítězit! .

Noviny Niva
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10 let NIVY
Ing. Zdeněk Čurda

Je to již 10 let, kdy se starostové
6 obcí (Borotice, Božice, Čejkovice,
Mackovice, Břežany a Pravice) po několika jednáních sešli, aby ve svých
zastupitelstvech projednali vytvoření
dobrovolného svazku obcí.
Již o rok dříve tyto obce založily obchodní společnost „Břežanská dopravní společnost s.r.o.“, která měla za cíl
řešit vlastní dopravní obslužnost mikroregionu Hrušovansko a technické
služby obcí. Tímto byl ovlivněn rozvoj
obcí v mnoha oblastech.
Dnes se tedy věnujme svazku obcí,
kdy 17.6.1997 obce podepsaly společenskou smlouvu a stanovy, které
určují smysl spolupráce a cíle rozvoje
obcí. Bylo rozhodnuto o názvu sdružení „NIVA“.
Náš svazek je nezávislým, dobrovolným a otevřeným zájmovým sdružením obcí, spojených na principu
rovnosti a vzájemné výhodné spolupráci, vedoucí k ochraně zájmů a cílů
daných zakládající smlouvou.
K původním zakladatelům se v roce
2001 přihlásila i obec Velký Karlov,
a tak dnes sdružuje svazek 7 obcí s počtem 4.100 obyvatel.
Posláním svazku je hájit zájmy
svých členů v oblastech:
1. Školství, s možností širšího základního vzdělání, kulturní spolupráce, sportu, zdravotnických zařízení
a poskytování těchto služeb.
2. Podpora služeb a zařízení sloužících ke zlepšení životního prostředí,
kulturních památek, dopravní obsluž-

ky, spolupracuje se svazem měst a obcí
ČR v připomínkovém řízení předkládaných návrhů zákonů v parlamentu
poslanecké sněmovny ČR.
V kulturní a společenské činnosti probíhají 1x ročně takzvané akce
„Sedm v jedné“, kde družstva obcí soutěží v dovednosti při plnění různých
disciplín.
V roce 2002 byl zpracován projekt
„udržitelného rozvoje DSO NIVA“,
který dává návod jednotlivým obcím
na možnosti rozvoje svých sídel v návaznosti na územní plány a současný
potenciál vybudované infrastruktury.
Za dobu existence svazku se mnohokrát ověřilo, že spolupráce obcí má
velký potenciál možností ovlivnit příjmy obcí v návaznosti na státní rozpočet a různé podpory a granty poskytované obcím.
Tak například „Program rozvoje venkova“ Ministerstva pro místní
rozvoj podporuje hlavně obce do 500
obyvatel, ale pro svazky obcí lze získat
dotace za lepších podmínek a ve vyšší
hodnotě.
Je samozřejmě mnoho oblastí, které lze vzájemnou spoluprací ovlivnit ve
prospěch občanů. Je to vlastně pracovní náplň a volební program starostů
a zastupitelstev, který je třeba realizovat během funkčního období.
Dávno ověřené heslo „ve spojení
je síla“ je třeba uplatňovat v praxi, pro
rozvoj obce, pro zlepšování životního
prostředí, pro spokojený život našich
občanů.

Z doby né tak dávné

Za všechno mohou ostatní

Ladislav Jílek, Humor za kostelem IV,
zaslal: Ing. Rudolf Žilík

Pierre Lefévre, Příběhy psané životem

Do jedné farnosti nastoupil nový
kněz. A tamější kostelník mu praví:
„Otče, před prefací říkejte, Vzhůru
srdce´ dvakrát.“ „A proč?“ diví se duchovní. „Protože polovina lidí tady
má z těch komunistů srdce v kalhotách.“
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nosti, likvidaci domovních odpadů
a jiných zařízení sloužících k uspokojování potřeb občanů.
3. Podpora podnikání, budování
průmyslových zón, využívání obecních nebytových prostorů pro malé
podnikání ve prospěch zvyšování zaměstnanosti.
4. Svazek má právo spolupracovat a navazovat kontakty s obcemi jiných států a být členem mezinárodních
sdružení, členem právnických osob
i v mezinárodním měřítku.
Orgány svazku jsou:
a) valná hromada, tvořená ze zástupců obcí (starostů)
b) dva jednatelé
Funkční období orgánů svazku je
shodné s funkčním obdobím obecních
zastupitelstev. V tomto funkčním období byli zvoleni jednateli svazku ing.
Miroslav Klíč, starosta obce Božice
a Ing. Bronislav Prudký, starosta obce
Velký Karlov.
Za dobu existence svazku byl vytvořen hospodářskou činností a získáním různých dotací majetek v hodnotě
přes 5 mil. Kč.
Jde např. o zahradní nábytek pro
pořádání společenských akcí, malou
mechanizaci pro údržbu veřejných
prostranství, nákladní auto vybavené
sněhovou radlicí a posypovým zařízením, kontejnery pro shromažďování
a odvoz domovních odpadů aj.
Svazek ve svém infocentru shromažďuje písemné a foto materiály pro
vydávání periodického tisku „NOVINY NIVA“, má své internetové strán-

Jednou šla jedna selka na trh prodat máslo a jedno z kil másla vyměnit
za rýži.
Přišla na trh a prodávala. A netrvalo
dlouho a měla všechno prodáno. Brzy
našla obchodníka s rýží a tak i tu směnu rychle vyřídila. Asi po hodině se však
celá pobouřená vrátila k obchodníkovi
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a řekla: „Poslyšte, vaše kilo rýže váží
o padesát gramů méně! Jak je to možné?“
„To nevím,“ divil se obchodník.
„Navážil jsem tu rýži kilem másla,
které jste mi přinesla!?
Víte proč používáme dvojí metr, pro
sebe a pro ostatní? Protože nás naše sebeláska upřednostňuje a omlouvá nás.
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Vždy byla, je a bude
Ing. Rudolf Žilík

Zanedlouho vstoupíme do jednoho z nejkrásnějších měsíců v roce – května, máje. Vše kolem nás bují
a kvete. A i kdyby napadlo třeba půl metru sněhu, byl
by to stejně jen němý výkřik již minulé zimy.
Lidé po celém světě se těší na tzv. májové pobožnosti. Jsou to lidové projevy úcty k Panně Marii. Úcty, která
ji právem patří. Vždyť ona vždy byla, je a bude Matkou
Boží i naší, naší mocnou přímluvkyní a ochránkyní.
Přítelkyně paní Ireny Schwarzové v roce 1999 napsala následující řádky, které paní Irena, jí pro radost, za pár
dní doplnila kresbou. A myslím, že docela zdařilou.
Panna Maria nás nesmírně ráda má,
a za nás u Pána mocně se přimlouvá,
vždyť jsme dětmi božími
a Jí proto vlastními!
Maria vždycky ví, před čím nás ochránit,
i kdy nás maličké svým rouchem zahalit.
Marii proto modlitbou vzývejme
a ochranu stálou vroucně žádejme!
Nesmírná její láska - to příklad pro nás,
chraň a slyš Matičko, po všechen čas!
Zorka Vencálková

Božice Božice Božice

Božice

Božice Božice Božice

Z jednání Rady obce
Ing. Miroslav Klíč, starosta

Za poslední 2 měsíce se Rada obce
ke svým jednání sešla celkem 4x.
- Projednala zprávu o stavu veřejného pořádku v naší obci. Za loňský rok došlo ke spáchání 32 trestných
činů a 87 přestupků.
- RO se zabývala přestavbou kovárny v části Českých Křídlovic na
hasičskou zbrojnici. S vedením Sboru dobrovolných hasičů byl upřesněn
rozsah přestavby, která byla zahájena
3.3.2007.
- RO se zabývala otázkou infrastruktury za DPS na výstavbu rodinných domů. Doporučila rozšířit
jednání s firmou E-ON o zrušení
transformátoru a vysokého elektrické-
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ho vedení od DPS.
- RO projednala návrh závěrečného účtu za rok 2006, kde příjmy činily 32.119.261 Kč a výdaje byly ve výši
32.394.474 Kč.
- RO projednala zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření roku
2006, které provedla firma Audit Korekt s.r.o.. Závěrečné vyjádření: nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
- RO řešila požadavky na zlepšení provozu v RELAXU:
1. samostatné vytápění celého areálu
2. zakoupení registrační pokladny
3. odvětrání místnosti se soláriem
4. návrh na poutač a rozkládací prospekt

Noviny Niva

5. zabezpečení baru proti krádeži
- RO se zabývala bezúplatným
převodem pozemků na obec, kde je
vlastník nezjištěn.
- RO doporučila změnu využití
navržené plochy: 2.5. územního plánu. Plánovanou výrobu energie fermentací na fotovoltaické elektrárny.
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Z jednání Zastupitelstva obce Božice z 8. března 2007
Ing. Miroslav Klíč, starosta obce

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zprávu o jednání finančního výboru
Zprávu o jednání kontrolního výboru
Zprávu o jednání společenské komis
Zprávu starosty o jednáních Rady obce
od posledního zasedání ZO
Zprávu hospodaření obce za rok 2006
Zprávu o hospodaření DSO NIVA za
rok 2006
Zprávu o hospodaření sdružení obc
Mikroregion Hrušovansko za rok 2006
Uzavření nájemní smlouvy na nemovitosti v areálu bývalé posádky s BDS
s.r.o. a služby spojené s provozem kotelny
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Prodej parcely č. 1298/15 v katastrálním území České Křídlovice o výměře
106 m2 panu Pertu Fialovi, bytem Božice č. 305. Cena 50,- Kč/m2.
- Prodej parcely č. 3134/4 v k.ú. Božice
o výměře 716 m2 paní Anně Beníčkové
a panu Milanu Miklíkovi, bytem Božice 55 za účelem výstavby rod. domku.
Cena 100,- Kč/m2.
- Prodej parcely č. 274/15 v k.ú. České Křídlovice o výměře 1.109 m2 panu
Radovanu Husárkovi, bytem Nezvalova 654/7, Liberec. Cena 50,- Kč/m2.
- Rozpočtové opatření obce č. 9/2006.
- Rozpočtové opatření DSO NIVA č.
4/2006.
- Návrh rozpočtu DSO NIVA na rok
2007 takto
rozpočtové příjmy
272.500 Kč

rozpočtové výdaje
272.500 Kč
- Rozpočet zájmového sdružení obcí
Hrušovansko na rok 2007
celkové příjmy
1.060.200 Kč
výdaje celkem
1.060.200 Kč
- Připojení se k petici proti diskriminaci obyvatel venkova organizovanou
Spolkem pro obnovu venkova České
republiky.
a) Zhoršený hospodářský výsledek Základní školy a mateřské školy, Božice,
příspěvkové organizace za rok 2006, ve
výši 3.011,11 Kč.
b) Uhrazení zhoršeného hospodářského výsledku řešit převedením částky 3.011,11 Kč z rezervního fondu ZŠ.
c) Posílení fondu reprodukce majetku
ZŠ převedením 25.000 Kč z rezervního
fondu ZŠ.
- Schvaluje hospodářský výsledek
obecní jídelny:
celkové příjmy
673.220,50 Kč
celkové náklady
659.999,60 Kč
daň z příjmu
9.620, - Kč
hospodářský výsledek 3.600,93 Kč
- Převedení hospodářského výsledku
obecní jídelny na běžný účet zřizovatele, tj. Obce Božice.
- Návrh rozpočtu obce Božice na rok
2007:
celkové příjmy 16.939.600 Kč
celkové výdaje 16.939.600 Kč
- Schvaluje návrh nové změny společenské smlouvy BDS s.r.o.
a) Souhlas s navýšením základního kapitálu společnosti o 2 miliony Kč.

b) Souhlas se vzdáním se práva navýšení základního kapitálu ve prospěch
Znojemské dopravní společnosti Psota s.r.o.
c) Potvrzení stávajících zástupců obce
v dozorčí radě.
d) Schválení dohody o výši obchodních podílů a s tím spojeného způsobu
hlasování
e) Deleguje starostu ing. Miroslava
Klíče na jednání mimořádné valné
hromady.
- Jmenuje starostu ing. Miroslava Klíče zástupcem ke spolupráci s úřadem
územního plánování MěÚ Znojmo,
odbor rozvoje, při pořizování změny
územního plánu obce Božice.
Zastupitelstvo obce ukládá:
- Starostovi obce pokračovat v jednání
s firmou Energy 21 a.s. za účelem výstavby fotovoltaické elektrárny v lokalitě vytěžené pískovny.

Upozornění OÚ:
Složenky k placení daně
z nemovitosti bude FÚ
Znojmo rozesílat poštou
občanům domů.

Výročí založení kolonie v Božicích
Zdeněk Jandásek, původní osadník

V rámci sociálního programu rozhodla vláda Československé republiky
v roce 1925 provést zemědělskou reformu. Využila přitom zkonfiskovanou zemědělskou půdu a nabídla ji českým zájemcům o samostatné hospodaření. Tato
akce měla ještě jeden účel: zvýšit počet
občanů české národnosti v pohraničních
oblastech, obývaných Němci.
Božická kolonie byla oficiálně založena 1. října 1926. Osídlení novými
občany a začátek hospodaření na svých
pozemcích novými hospodáři proběhlo
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v roce 1927. Osmdesáté výročí těchto
událostí si připomenou bývalí i součas-

Noviny NIVA

ní obyvatelé této části Božic 16. června
v bývalém sále Jiráskova domu osvěty.
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Březen - Měsíc knihy a internetu a Noc s Andersenem
pohledem žákyň 3.třídy ZŠ Božice Eva Čapková, Hana Hanzlíková, Michaela Kročilová, Blanka Závišková, Lucie Skřivánková a Martina Švédová

V březnu se naše třída zúčastnila
tří besed v knihovně, které pro nás připravila paní Simona Juhaňáková. První beseda se jmenovala „Kniha a její
tvůrci“, podrobněji byla pak zaměřena
na spisovatele a ilustrátora Josefa Ladu.
Na tuto besedu nám kromě povídání
připravila paní Juhaňáková křížovky.
Na druhé besedě nazvané „Žáček žáčkům a Aprílová škola“ se konalo malování, čtení a zábavné soutěže. Třetí

beseda nazvaná „Macourkoviny aneb
Moderní pohádka je taky pohádka“
spočívala v tom, že jsme z pomocných
slov skládali pohádku, paní Juhaňáková ji zapisovala na počítači a pomohla
nám ji upravit. Pak nám přečetla skutečnou pohádku Miloše Macourka, ze
které slova vybrala. Naše pohádka nebyla tak dokonalá, ale společná práce
nás těšila.Také jsme luštili hádanky.
Paní Juhaňákové jsme pěkně poděko-

Společenská komise zve na tyto akce:

6. Božický košt

Lampiónový průvod s pálením čarodějnic
Pondělí 30.4.2007
sraz u Jednoty v Křídlovicích (p. Škrobová) ve 20:30 hodin
Každé dítě s lampiónem dostane odměnu
Na hřišti pálení čarodějnic, Hudba
Občerstvení v klubovně na hřišti

Růžena Baráková

Dne 7. dubna 2007 jsme se opět sešli
na ochutnávce vín. Tato byla již z velké části vypěstována na „Božické pustině“, kterou obhospodařuje Družstvo
božických vinařů. Rok od roku jsou
vystavovaná vína kvalitnější, což svědčí
o tom, že naši vinaři „rostou“ nejen svou
láskou k vínu, ale i po stránce odborné.
Také zájemců o degustaci kvalitních vín
přibývá, takže se můžeme příštím roce
těšit na rozšíření řad i vystavovatelů.
K poslechu, ale podle zájmu i k tanci
nám hrála živá hudba a o dobrou náladu se vedle „pěkných“ vín postaraly
i zabíjačkové hody ze sponzorského daru
pana Kotoulka z Borotic, zvláště zabíjačkový guláš pana Lukeštíka byl výborný.
Pan Jan Kašpárek ml., který měl
pořádání ochutnávky vín na starosti
i pan Michal Jačianský se postarali nejen
o dobrou organizaci, ale i o příjemnou
atmosféru sobotního dne a my ostatní
jsme jim rádi pomáhali.
Myslím, že božičtí vinaři si zaslouží pochvalu, a že Božice nesou právem
název „Vinařská obec Božice“.

Vzpomínkový akt k výročí osvobození
Pondělí 7.5.2007 v 19 hodin u pomníku u kostela
Den matek
Neděle 13.5.2007
začátek ve 14:00 hodin v sále KD v Božicích
V programu vystoupí žáci II.MŠ, ZUŠ a cvičenky TJ Sokol
Koncert pěveckého sboru
Sobota 2.6.2007 v 15:00 hodin v KD Božice
Zveme vás na koncert, který se koná k 10. výročí založení sboru.
Mládeži,
kdo z vás má zájem o zavádění na hody,
přijďte ve čtvrtek 10. května 2007 v 18 hodin
ŠAMPION BÍLÝCH VÍN
RYZLINK RÝNSKÝ Pavel Dohnal, Práče 47 2006 PS
ŠAMPION ČERVENÝCH VÍN
MODRÝ PORTUGAL Bičan Petr, Traplice
1999 Kab.
NEJLEPŠÍ VÍNA V ODRŮDÁCH BÍLÝCH:
SMĚS BÍLÁ
Jačianský Michal, Božice
2006 PS
RYZLINK VLAŠSKÝ
Jačianský Michal, Božice
2006 PS
VELTLÍNSKÉ ZELENÉ
Jačianský Michal, Božice
2006 PS
RULANDSKÉ BÍLÉ
Kubík Milan, Hrušovany
2006 PS
CHARDONNAY
Turoň Robert, Božice
2006 VB
SAUVIGNON
Vinné sklepy Lechovice
2006 Kab.
PÁLAVA
Drmola Karel, Božice
2006 PS
MUŠKÁT OTTONEL
Kašpárek Jan, Božice 350
2006 Kab.
NEJLEPŠÍ VÍNA V ODRŮDÁCH ČERVENÝCH
SVATOVAVŘINECKÉ
Oulehla Luboš, Nové Bránice 2005 PS
FRANKOVKA
Oulehla Luboš, Nové Bránice 2005 PS
ZWEIGELTREBE
Vinné sklepy Lechovice
2006 PS
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vali za to, že nám připravila tak zajímavé besedy a dali jsme jí za naši třídu
kytičku. Ti, co se hodně snažili, dostali
obtisky a všichni jsme po každé besedě
byli odměněni bonbónem.
Někteří z nás se ještě v pátek
30. března zúčastnili Noci s Andersenem. Malovali jsme velikonoční pohlednice, hráli pohádkovou soutěž a vyráběli
si zajímavé drobnosti. Letos si Měsíc
knihy žáci 3.třídy opravdu užili.

Noviny Niva

1,8
1,6
1,3
2,1
1,6
1,8
1,6
1,9
1,6
1,6
1,7

Foto: Jar.
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Pravice

Velký Karlov

Koncert pro babičky
Jarmila Hudcová

Tak přemýšlím, jestli jsem neurazila dědečky z penzionu, ale myslím, že
se tohoto koncertu žádný nezúčastnil.
Ale přišel se podívat mladý tatínek se
synem Adámkem. Účinkujícími byly

děti smíšeného pěveckého sboru z
naší základní školy. Na penzion je přivedla jejich sbormistrová paní učitelka
Dagmar Szabóová. Zazpívaly několik
krásných písniček. Všem se nám to

Foto: Jar

Výroční koncert Božického smíšeného
pěveckého sboru

Těšily se na Velikonoce
Jarmila Hudcová

Zajíčci, kuřátka, vajíčka,... To jsou symboly Velikonoc a tyto
symboly si z papíru vyráběly děti v knihovně. Stříhaly, lepily,
malovaly. A nebyly tu jen děti, ale i několik dospělých z penzionu si přišlo vyrobit dekoraci k „oslavám jara“ – Velikonocům.

Foto: Jar.

Jíst či nejíst?
Známý neznámý autor

“Jídlo je pro žaludek a žaludek pro jídlo.“ „Lepší je jídlo
ze zeleniny a k tomu láska, než z vykrmeného býka a s tím
nenávist.“ „Vychvaloval jsem radost, protože pro člověka
není pod sluncem nic lepšího než jíst a pít a radovat se. To
ho provází při jeho pachtění ve dnech života.“ „Máme-li
jídlo a oděv, spokojme se s tím.“
A proto je tato otázka opravdu platná v každém čase:
„Při jeho pachtění je pro člověka dobré se aspoň pomět.“ Je
pro něj prostě příjemné dobře se najíst a napít.
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moc líbilo. A protože bylo venku velké
„teploučko“, děti dostaly od seniorů na
občerstvení „zmrzlinku“.

Jan Svoboda, sbormistr BSPS

Již deset let se každé úterý podvečer rozeznívá obřadní
síň Kulturního domu v Božicích hlasy zpěváků. Dvacítka nadšenců zkouší svůj program na dvě pravidelná každoroční vystoupení – Vánoční koncert a koncert ke Dni
matek. O historii sboru psát nechci, jen několik zmínek.
Iniciativa ke vzniku pěveckého sboru v Božicích vzešla
od tehdejší učitelky mateřské školy paní Dagmar Szabóové, která dala dohromady partu nadšenců a nazkoušela
a provedla několik částí Rybovy České mše vánoční. Další
léta činnosti sboru jsou pak ve znamení působení učitelky
Základní školy v Božicích paní Mgr.Evy Pfallerové, která sbor vedla až do svého odchodu do Rakouska. Vrcholem jejího působení byl samostatný předvánoční koncert
v Brně –Medlánkách. Od roku 2004 vede sbor učitel ZUŠ
v Božicích Jan Svoboda. Sbor se soustředí na dvě základní oblasti: na úpravy lidových písní a na klasickou sborovou tvorbu – Smetana, Dvořák. Nově jsme začali studovat
úpravy populárních písní – klasika – Ježek, E.F.Burian,
Suchý, Šlitr a další tak, abychom přilákali mladší generaci zpěváků. Cílem tohoto článku je jednak pozvat všechny naše příznivce i posluchače dobré hudby na koncert,
který se uskuteční dne 2. června v 15:00 hodin v sále KD
v Božicích, ale hlavně bychom rádi touto cestou pozvali do
našich řad nové, mladé zpěváky a zpěvačky. Nejsem zdejší
rodák, a tak nemohu vědět, kdo rád a dobře zpívá, a když
tuto informaci o někom dostanu, snažím se ho do sboru
pozvat. Velmi často pak slyším odmítnutí, snad ze strapokračování na str. 7

Noviny NIVA
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Božice

Borotice

Břežany

Čejkovice

pokračování ze str. 6
chu, že náš sbor vyžaduje nějaké přehnané profesionální
nároky. Jsme sborem amatérským, našim cílem není dělat velké umění, ale nacházet radost ze společného zpěvu,
to je náš ideál. A co je velmi důležité, myslím si, že všem
zájemcům můžeme nabídnout přátelský kolektiv, dobrou
partu, ve které se neztratí ani trocha legrace. Přijďte si proto poslechnout náš slavnostní výroční koncert a hlavně,
přijměte naše pozvání ke společnému zpívání. Všechny
zájemce rádi uvítáme.

Mackovice

Pravice

Velký Karlov

Vodní radovánky
za MŠ Křídlovce: sl. Zuzana Vávrová

Také děti z MŠ Křídlovice začaly navštěvovat místní
nově vybudovaný bazén. Tímto bychom chtěli, za učitelky
i rodiče, velice poděkovat místnímu personálu za vstřícné jednání a hlavně za pomoc při seznámení dětí s vodou
a jejich následné vodní radovánky. Děti se vždy do bazénu
velice těší a jen vyjdeme z budovy, už se ptají: ,,Paní učitelko, kdy zase půjdeme do bazénu?“

Pozvánka do II. MŠ
Z. Vávrová

V brzké době školka bude pořádat ,, Den otevřených dveří. „ Proto bych Vás chtěla pozvat k návštěvě na 12. června 2007. Kdo
bude mít zájem, přijďte si vyrobit krásné prostírání, nebo se jen tak podívat, jak se nám v té naší školičce daří. Budeme se těšit.

Absolventský koncert
Základní umělecké školy v Božicích
Hana a Jan Svobodovi, učitelé ZUŠ Znojmo – pobočka Božice

Božická pobočka znojemské ZUŠ
pořádá dne 25. dubna v 17:00 hodin
absolventský koncert, na kterém se
představí tři absolventky hry na zobcovou flétnu ze třídy paní učitelky
Hany Svobodové. Žákyně si připravily
hodnotný program z bohaté hudební literatury pro svůj nástroj z období
baroka. Představí oba nástroje, kterým
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se věnovaly, tzn. sopránovou a altovou
zobcovou flétnu. Součástí koncertu
bude i vystoupení dalších, zejména
začínajících žáků. Absolventka Petra
Čapková je první žačkou na naší pobočce, která absolvuje i druhý cyklus
vzdělávání, tedy že se svému nástroji
poctivě věnovala jedenáct let. Blahopřejeme.

Noviny Niva
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Noc v knihovně
Jarmila Hudcová

Tak uběhl zase rok a v pátek 30.března se sešlo několik dětí v odpoledních
hodinách v knihovně. Opustily své
rodiče, přinesly si spacáky a pyžama
a těšily se na noc strávenou mimo svůj
domov. Zahrály si hry, navštívily kino,
vyzkoušely si, jak je v lese v noci a stihly si pohrát i u počítače. V sobotu ráno
jsme je s knihovnicí Simonou nemohly
vzbudit. Po takto prožitém „prodlouženém“ večeru se ani nedivím, že spaly
jak „šípkové Růženky“.

Foto: Jar

Propolis

Jarní fotbalová sezóna začala

Lukáš Hudec

Karel Kučera

Propolis je sloučenina až 150 různých látek jako jsou pyly, minerální látky, mastné kyseliny, ale hlavní
podíl tvoří vosk a pryskyřice, kterou včely získávají z různých rostlin
a stromů, např. z topolů, borovic. Jeho
barva může být žlutá až hnědá, podle
druhu přinesené pryskyřice. Propolis
je při pokojové teplotě měkký, tvárný
a lepivý, naopak při teplotách kolem
0°C se stává velice křehkým.
Včely propolis používají jako izolační, těsnící a dezinfekční materiál.
Proti pronikání vzdušné vlhkosti si včely propolisem impregnují
vnitřní stěny úlů a hlavně na zimu
menší skulinky utěsní touto tvárnou
hmotou. Větší otvory pak vyplňují
voskem.
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Propolis je známý hlavně svými
léčivými účinky. Využívá se ve formě tinktury a nebo masti. V podobě
tinktury je vhodný na bolest v krku,
hlavy, při nachlazení. Dá se používat
při paradentóze, zánětech dásní a padání vlasů. V podobě masti je vhodný na různorodé onemocnění kůže,
odřeniny, popáleniny atd.
U některých lidí se může vyskytnout alergická reakce na propolis,
a proto je vhodné před prvním užitím propolisu vyzkoušet, jak tělo na
propolis reaguje.

Noviny NIVA

První dubnový víkend se rozjely
soutěže těch nejnižších tříd, včetně
té naší. Příchod fotbalového jara na
domácím hřišti jsme přivítali dalším
zvelebením našeho hřiště. Brigádnicky jsme udělali nové síťové zábrany
za oběma brankami, ponatírali jsme
zábradlí kolem hřiště, včetně branek
na hrací ploše i branek tréninkových.
Dále jsme vypůjčeným strojem podsévali trávník a taktéž jsme jej přihnojili. Za to vše bych chtěl touto cestou
poděkovat hlavně panu Kudličkovi,
Romaniukovi, Šperkovi, Dvořákovi,
Marekovi, Halovi, Benkovičovi a všem
dalším fotbalistům i nefotbalistům,
kteří zde strávili mnoho hodin bez nároku na odměnu. Za to vše patří velký
dík. Děkuji touto cestou i Obecnímu
úřadu Božice za materiální výpomoc.
Bohužel, stále se najdou lidé, kteří
nikdy nehnuli ani prstem a jejich jepokračování na str. 9
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Božice

Borotice

Břežany

pokračování ze str. 8
dinou činností je pouze kritizovat, co
děláme špatně. Při tom stačí jen tak
málo, aby se sami ukázali a předvedli,
jak se má co dělat.
Slíbil jsem fanouškům, že je budu
informovat o všech příchozích a odchozích hráčích. Před začátkem jarní sezóny odešel Michal Tapšík do
Oleksovic a naopak přišli: Kudlička
Jan ml. z Hrušovan, Kučera Jiří z Práčí, Himal Michal z Drnholce a Horký
Zbyněk z Borotic.

Čejkovice

Mackovice

Z odehraných zápasů:
III. třída:
Mor. Krumlov – Božice
Troskotovice – Božice
Božice – Hevlín

5:1
0:3
0:1

Žáci:
Božice – Olbramovice 5 : 0
Troskotovice – Božice 0 : 5
Božice – Damnice

3:0

Pravice

Velký Karlov

IV. třída:
Božice – Dyje
Božice – Slup
Vel.Karlov – Božice

1:1
3:1
3:3

přípravka:
Božice – SC Znojmo „B“ 1 : 0

Železniční stanice Božice (nádraží)
Telefon: 972 634 419

Borotice

Borotice

Borotice

Borotice

Borotice

Stránku obce připravil Zdeněk Bobok, starosta obce

Jarní úklid

Z jednání zastupitelstva obce Borotice

Zdá se, že letošní zima je u konce
a nastává jaro. Probouzející se příroda,
první květy sněženek a krokusů i v lidech navozují radostnější náladu a také
zjišťujeme, co by bylo zapotřebí vykonat
při úpravě svého okolí. Tímto bychom
chtěli požádat občany o průběžné udržování zahrádek a ploch v okolí jejich
domů. Jistě všichni chceme mít obec
čistou a pěknou, proto nelze spoléhat
jen na pracovníky obce, kteří tuto práci
každoročně provádějí. Mnozí si nemohli nepovšimnout, že v letošním roce ještě nebyli žádní zaměstnanci přijati na
veřejně prospěšné práce. Není to z důvodu, že by obec neměla zájem, ale protože nastaly komplikace ze strany úřadu
práce. Obci byl požadovaný počet zaměstnanců zamítnut a z tohoto důvodu
byl nástup zaměstnanců odložen. S počtem zaměstnanců přidělených úřadem
práce nebude možné všechno stačit.
Také bychom znovu chtěli upozornit na
zákaz parkování vozidel na veřejné zeleni a na vytváření nepovolených skládek. Dále bychom chtěli upozornit na
vypalování trávy. Občané, kteří trávu
vypalují, ničí nejen přírodu, ale navíc
někdy přecení své schopnosti a vzniká
nebezpečí požáru, který může ohrozit i život. Ještě jedna nepříjemná věc.

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 2.3.2007 návrh rozpočtu
obce na rok 2007.
Schválený rozpočet obce Borotice na rok 2007
příjmy
třída 1 – daňové příjmy
3689700,třída 2 – nedaňové příjmy
1088500,třída 3 – kapitálové příjmy
46000,třída 4 – přijaté dotace
2304300,příjmy celkem
7128500,výdaje
třída 5 – běžné neinvestiční výdaje
2528500,třída 6 – kapitálové výdaje
4600000,výdaje celkem
7128500,Z kapitálových výdajů největší část představuje :
•
dostavba bytového domu - 3.700 tis.Kč
•
výstavba sportovního areálu – 500 tis.Kč
•
rekonstrukce vodárny – 300 tis.Kč
•
úprava dvoru MŠ – 100 tis.Kč
Dalším bodem programu byla Břežanská dopravní společnost, a to nový
text společenské smlouvy , která byla schválena. Zastupitelstvo vzalo na vědomí odložení nástupu pracujících na VPP, kteří měli nastoupit od dubna. Ve
volné diskusi se zastupitelé zajímali o dotaci na rekonstrukci vodárny, odpadové hospodářství, konání a přípravu dětského dne a na výstavbu sportovního
areálu. Posledním bodem jednání bylo uspořádání besedy se seniory a veřejná
schůze.

2/2007

V různých částech obce se na veřejných
prostranstvích objevilo množství psích
exkrementů. Důrazně upozorňujeme
majitele psů, že venčení psů na veřejně
přístupných prostranstvích je zakázáno.

Noviny Niva

Věřím, že k pořádku v obci přistoupíte stejně zodpovědně, jako k jarnímu
úklidu doma a uvítáme každou iniciativu občanů, kterou přispějí ke zlepšení
svého okolí.
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SVOZ
NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
V BOROTICÍCH
SE BUDE KONAT
16.5.2007
Zápis do mateřské školky
K zápisu na školní rok 2007/2008
se dostavilo 6 rodičů s dětmi. V současné době je stav takový, že se hlásí
4 děti na celodenní docházku a 2 děti
jsou přihlášeny na čtyři hodiny denně, protože maminky jsou s dětmi na
mateřské dovolené. Pro školní rok
je volných pět míst a těchto pět míst
bude nahrazeno odcházejícími dětmi
do 1.třídy.

Čejkovice

Mackovice

Pravice

Velký Karlov

Mateřská školka
Leden a únor jsou měsíce plné ledu.
Myslíte si, že to platilo i o těch letošních?
Více než s ledovou a sněhovou nadílkou
jsme se potýkali s chřipkovým onemocněním. Některé děti, sotva se vrátily do
školky po nemoci, byly tu dva až tři
dny a ulehly znovu. Takto se vystřídaly postupně všechny děti. Když jsme se
konečně všichni zotavili, máme tu
pomalu konec března. Na nás ve
školce čekalo mnoho povinností, ale i radovánek. Pro naše velký
kamarády, předškoláky, byl asi největším zážitkem samotný zápis do
1. třídy. Děti zápis velice prožívaly.
Všechny byly plny zážitků a hlavně
zde uplatnily vše, co se během roku
naučily. Po splnění této „povinnosti“ už na všechny děti čekaly radovánky karnevalu, jenž byl v podobě
fotek uveřejněn v minulém čísle.

A máme tu březen – vítání jara. K tomuto tématu děti navštívily 21.března místní knihovnu, kde se pokoušely o jarní
zdobení. 2.dubna se v mateřské školce
uskutečnila velikonoční tvořivá dílna,
ke které se zapojily i maminky. Druhý
den jsme navštívili bazén v Božicích, kde
za pocity dětí mluví fotografie.

Upozornění Policie ČR Okresní ředitelství Znojmo
Vzhledem k tomu, že se množí případy okrádání a podvádění seniorů
uvádíme názorný příklad , který byl
obci zaslán Policií ČR Okresní ředitelství Znojmo.
„Dvaaosmdesátiletá paní z obce
Pavlice chtěla jet do Znojma za svojí sestrou. V osm hodin ráno vyšla
a před jejím domem stál cizí muž.
Řekl, že přišel z důvodu zvyšování
důchodů a potřeboval by nějaký papír
o posledním zvýšení důchodu. Paní se
tedy vrátila a šla dovnitř hledat doklady, které požadoval a on šel za ní. Hledala v kuchyni v kredenci, kde měla
i větší finanční hotovost, a pak také ve
vedlejším pokoji. Když doklady našla,
žádné si nakonec nevzal a šli oba před
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dům. Paní se svěřila, že potřebuje jet
do Znojma a muž jí velmi ochotně
nabídl odvoz. Jednu její tašku položil
na přední sedadlo a jeli. Ve Znojmě
důchodkyně vystoupila, šla nakoupit
a pak na návštěvu k příbuzným. Až tam
zjistila, že jí chybí klíče. Ty měla právě
v tašce na předním sedadle. Vše oznámila na policii. Hlídka okamžitě s paní
odjela do Pavlic. Policisté našli pohozené klíče před vraty. V domě čekalo další
překvapení. Pachatel z kredence odcizil
všechny uložené peníze. Nic jiného ho
v domě nezajímalo. Okradená seniorka
uvedla, že se jednalo o štíhlého muže,
zhruba 180 cm vysokého. Měl krátké,
středně světlé vlasy a bylo mu asi 40 let.
Jeho auto bylo tmavé barvy.“

Noviny NIVA

Jelikož toto není jediný případ obelstění starších občanů, policie nabádá
k ostražitosti a obezřetnosti a uvádí na
základě skutečných případů rady pro
ostatní:
- zvyšování důchodů návštěvou
v bydlišti je podvod
- úprava plateb za plyn, vodu
a elektřinu se přímo v bydlišti
neprovádí
- nevyhráli jste zájezd ani peníze,
aniž byste vsadili
- vaši příbuzní, především vnukové, si neposílají kamarády
pro peníze na opravu aut
- cizím lidem se nedělá nevolno
právě před vaším domem a nepotřebují ani napít, ani na WC
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Božice

Borotice

Břežany

Čejkovice

Mackovice

Pravice

Velký Karlov

Společenská kronika
V lednu až dubnu 2007 se dožili životního jubilea tito naši občané:
Leden
Soukupová Gabriela
Krátký Josef
Litavec Pavel
Březen
Kašpírek Miroslav
Frlaus Ján
Onderková Anna

74 let
87 let
77 let

67 let
65 let
67 let

Únor
Sobotková Marta
Kolouchová Růžena

Duben
Litavcová Judita
Kresan Jan
Jobánková Anna

65 tel
83 let

Přivítali jsme naše nové občánky
V březnu 2007 se manželům Krátkým
narodil syn Jiří
a manželům Křížovým se narodila
dcera Jana
K narození děťátka srdečně blahopřejeme.

74 let
70 let
79 let

Jubilantům přejeme ještě mnoho
spokojených a šťastných let.

Sportovní okénko
František Opletal

Dne 17. března proběhl další ročník turnaje ve stolním tenise. Organizátoři se snaží dodržet tradici turnaje,
a tak letošní ročník proběhl třetí březnovou sobotu v sále místního pohostinství. Turnaje se zúčastnilo sedm
družstev. Všichni bojovali o umístění od začátku až do samého konce
a za své sportovní výkony byli organizátory všichni odměněni. Letošní

2/2007

turnaj byl obzvlášť náročný, protože
o obsazení prvního a druhého místa
rozhodla až čtyřhra, která skončila na
sety 2:1. Konečné pořadí družstev vypadalo následovně:
1. Břežany
2. Borotice
3. Šanov
4. Pravice
5. Božice

Noviny Niva

6. Makovice
7. Loděnice
O stříbrný pohár se zasloužili tito
hráči – Řehůřek Karel ml., Kosec Tomáš, Vorlický Milan ml., Opletal Zdeněk.
Poděkování za obsluhu a organizaci celého turnaje patří p. Oslzlému R.,
p.Vorlickému M. st., p.Čermákovi M.
a p. Podlouckému R.

11

Božice

Borotice

Břežany

Čejkovice

Pravice Pravice Pravice

Mackovice

Pravice

Jednání ZO

Velký Karlov

Pravice Pravice Pravice
Hasiči v akci

Jaroslav Vitouch, starosta obce

Obecní zastupitelstvo schválilo:
- rozpočet na rok 2007
- dohodu o provedení práce – pokácení lípy
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
- zprávu o přezkoumání hospodaření
obce Pravice za rok 2006
- starosta seznámil ZO s mandátní
smlouvou s regionální poradenskou
agenturou

Pravice

J. Vitouch, starosta

Tak jako každým rokem i letos naši
dobrovolní hasiči uspořádali velmi vydařený Maškarní ples, který se konal
již po jedenácté. I letos se konal před
Maškarním plesem Maškarní průvod vesnicí, kterého se účastnili naši

nejmenší, a to vše za pomoci dobrovolných hasičů z Božic.
Tímto bychom chtěli poděkovat
hasičům z Božic za vyjádřenou ochotu
a pomoc při této akci.

Naši nejmenší
Andrea Strešková

Dne 17.března 2007 se poprvé konalo na OÚ v Pravicích vítání občánků.
Uvítáni byli:
Petr Zvonek
Manfred Stastny
Lukáš Koubek
Tereza Smittalová
Nikola Jedličková
Vendula Zvonková
Děkujeme p. učitelce Szabóové
a dětem ze ZŠ Božice za pěkný program, který si připravili k uvítání malých občánků.

Setkání dříve narozených
Andrea Strešková

Poslední sobotu v měsíci březnu se
setkali naši důchodci v sále kulturního domu. Krátké, ale velice pěkné vystoupení mažoretek z Velkého Karlova
pod vedením p. Zifčákové, vystoupe-
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ní bojového umění chlapců a dívek
z Hrušovan nad Jevišovkou pod vedením Vladimíra Vitoucha a vystoupení Pravického tria Terezy Surovcové,
Veroniky Hejdové a Jany Dusíkové

Noviny NIVA

nastartovalo setkání plné přátelských
rozhovorů mezi zúčastněnými, mezi
kterými nechyběli občané, kteří už
delší dobu v obci nebydlí i těch, kteří
pokračování na str. 13
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Božice

Borotice

Břežany

pokračování ze str. 12
se již dlouho neviděli.
K tanci a poslechu hrál na harmo-

Čejkovice

Mackovice

niku pan Sváček, na bicí pozvaný klient z ÚSP Hrušovan nad Jevišovkou
Robert Forala, na další harmoniku

Velikonoce
Jaroslav Vitouch

Jako každoročně i letošní rok na
„zelený čtvrtek“, kdy odlétají zvony
do Říma se u nás místní chlapci dohodli, že nahradí tyto zvony. Chodili

po obci celé tři dny. Poslední den je
odměnili naši občané dobrotami i nějakou korunkou.

Pravice

Velký Karlov

hrál pan Vrablík.
Doufáme, že se i v příštím roce setkáme tak v hojném počtu jako letos.

Brigáda
Andrea Strešková

Dne 5.4.2007 se konala brigáda na
vybudování dětského hřiště, kde se
maminky a otcové s dětmi podíleli na
výsadbě živého plotu, na který nám
dodal sazenice pan Řeháček, kterému
bychom tímto chtěli poděkovat za
darování sazenic na živý plot.

Jubilanti
I v měsíci květnu se dožívají kulatého jubilea tito občané:
p. Bohumil Kopeček
p. Josef Streška
p. Marcela Beňová
Těmto jubilantům při této příležitosti děkujeme za vše, co pro naši obec
v minulosti vykonali a přejeme jim
hodně zdraví, štěstí a pohody v dalších
s námi společně prožitých letech.

2/2007
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Božice

Borotice

Břežany

Mackovice Mackovice

Čejkovice

Mackovice

Mackovice

Velký Karlov

Mackovice Mackovice

Z veřejného jednání zastupitelstva obce dne 24.2.2007
Příspěvky obce připravil Ing.Karel Ondráček, starosta obce

Zastupitelstvo schválilo:
- Nabídku prodeje části pozemku
p.č. 376 – předzahrádka u č.p.9
- Závěrečný inventarizační zápis za
rok 2006
- Rozpočet na rok 2007
- Rozpočtový výhled na rok 20082009
- Aktualizaci směrnic na rok 2007
- Změny Břežanské dopravní společnosti s podmínkou zrušení ručení úvěru starostou obce projednat a schválit
v ostatních zastupitelstvech
- Žádost o bezúplatný převod Mackovského rybníka na základě schváleného nakládání s vodami pro obec
Mackovice

Pravice

- Smlouvu o dílo pro změnu územního plánu obce číslo 1
- Finanční podporu Českému zahrádkářskému svazu Mackovice na
nákup rotační sekačky s využitím i pro
potřeby obce
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- Stav financí obce
- 6 žádostí na veřejně prospěšné práce
- Vyhodnocení rozpočtu za rok
2006
- Práci kontrolního a finančního výboru obce, kontrolu účinnosti vnitřního řídícího a kontrolního systému
obce za IV./2006
- Dílčí přezkoumání hospodaření
obce za rok 2006

Dílčí a konečné přezkoumání hospodaření obce
za rok 2006
Krajským úřadem
Jihomoravského kraje
Dne 7.11.2006 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce, nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Dne
13.3.2007 proběhlo konečné přezkoumání hospodaření obce za rok 2006
bez chyb a nedostatků. Při přezkoumání hospodaření za rok 2006 nebyla
zjištěna žádná závažná rizika, která by
mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. Naší paní účetní byla vyřčena
pochvala před nastoupeným obecním
úřadem.

Rozpočet na rok 2007 byl schválen dne 24.2.2007 ZO
Schválený rozpočet obce Mackovice na rok 2007
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
0000 Daňové příjmy
3.200.000,-Kč
1012 Podnikání a restruktur.v zemědělství
185.000,-Kč
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin
5.000,-Kč
2310 Pitná voda
380.000,-Kč
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostř.
2.500,-Kč
3612 Bytové hospodářství
16.000,-Kč
3613 Nebytové hospodářství
40.000,-Kč
3632 Pohřebnictví
2.000,-Kč
3633 Výstavba a údržba inženýrských sítí
93.000,-Kč
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.
15.000,-Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
1.000,-Kč
3725 Využívání a zneškodňování kom. odpadů
7.000,-Kč
5512 Požární ochrana-dobrovolná část
1.100,-Kč
6171 Činnost místní správy
13.000,-Kč
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací
10.000,-Kč
PŘÍJMY CELKEM
3.970.600,-Kč
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ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj
20.000,-Kč
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin
4.100,-Kč
2141 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
19.000,-Kč
2212 Silnice
40.000,-Kč
2310 Pitná voda
380.000,- Kč
2321 Odvádění a čistění odpadních vod
1.012.500,-Kč
2341 Vodní díla v zemědělské krajině
30.000,-Kč
3111 Předškolní zařízení
70.000,-Kč
3113 Základní školy
190.000,-Kč
3314 Činnosti knihovnické
40.000,-Kč
3319 Ostatní záležitosti kultury
1.000,-Kč
3349 Ostatní záležitosti sdělov. prostředků
10.000,-Kč
3399 Ostatní záležitost kultury
50.000,-Kč
3412 Sportovní zařízení v majetku obce
130.000,-Kč
3419 Ostatní tělovýchovná činnosti
5.000,-Kč
3421 Využití volného času dětí a mládeže
7.000,-Kč
3519 Ostatní ambulantní péče
25.000,-Kč
3612 Bytové hospodářství
5.000,-Kč
3631 Veřejné osvětlení
50.000,-Kč
3632 Pohřebnictví
10.000,-Kč
3633 Výstavba a údržba inženýrských sítí
42.500,-Kč
3635 Územní plánování
100.000,-Kč
3639 Komunální služby a územní rozvoj
206.000,-Kč
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
20.000,-Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
150.000,-Kč
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů
30.000,-Kč
pokračování na str. 15
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Božice

Borotice

Břežany

Čejkovice

pokračování ze str. 14
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
40.000,-Kč
5512 Požární ochrana-dobrovolná část
50.000,-Kč
6112 Zastupitelstva obcí
540.000,-Kč
6171 Činnost místní správy
640.000,-Kč
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 10.000,-Kč
6320 Pojištění funkčně nespecifikované
20.000,-Kč
6402 Finanční vypořádání minulých let
23.500,-Kč
VÝDAJE CELKEM
3.970.600, Kč

Mackovice

Pravice

Velký Karlov

Památník na starém hřbitově
Památník padlým občanům obce Mackovice v 1. a 2. světové válce byl zhotoven péčí obce a z finančních prostředků
bývalých občanů obce německé národnosti vystěhovaných
po 2. světové válce.
V loňském roce byl zničen spolu s mnoha litinovými
kříži. Pachatelé byli policií vypátráni a odsouzeni. Památník byl již obnoven v původní podobě, místo bronzu a mědi
byl použit kámen.

FINANCOVÁNÍ
8124 Splátky dlouhodobého úvěru KB
-700.000,-Kč
8115 Změna stavu krátk. prostředků na BÚ 700.000,-Kč
FINANCOVÁNÍ CELKEM
0

Upozornění OÚ:
Složenky k placení daně z nemovitosti
bude FÚ Znojmo rozesílat poštou
občanům domů.

Břežany

Břežany

Břežany

Břežany

Břežany

Z jednání Obecního zastupitelstva v Břežanech
Josef Rebenda, starosta obce

Od posledního zasedání se sešlo zastupitelstvo obce 29. března 2007 a zabývalo se přípravou zasedání zastupitelstva obce, které se koná 19. dubna 2004.
Seznámili jsme se s hospodařením obce
za rok 2006, s řešením školní jídelny
a návrhem změny zřizovací listiny ZŠ
Břežany, kam bude školní jídelny od

1. 9. 2007 zařazena, kladné stanovisko
po kontrole ve školní jídelně vydala již
Krajská hygienická stanice. Zastupitelstvo obce se dále také zabývalo prodejem sklepů a navrhlo cenu za prodej
jednotlivých sklepů a postup, změnou
územního plánu, byly podány informace ohledně žádosti o dotaci na opravu

Jak fouká v Břežanech
Josef Rebenda

Pro všechny příznivce větrné energie bych chtěl uvést několik čísel za první tři měsíce letošního roku. V měsíci
lednu vyrobily větrné elektrárny 969
963 kWh, v měsíci únoru 497 892 kWh
a v měsíci březnu 598 925 kwh elektrické energie, celkem to je 2 066 780 kWh,
tj. o 604 677 kWh více než za stejné
období v loňském roce. Dále bylo do
sítě dodáno 28 402 kWh jalové energie
(není zaplacena, slouží vyrovnávání),
v procentuálním vyjádřením za první
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3 měsíce pracovaly větrné elektrárny na 23 %. Průměrná rychlost větru
v měsíci lednu byla 16,2 m/s, v měsíci
únoru 8,3 m/s a v měsíci březnu 10 m/
s. V měsíci březnu byl dokončen roční
průzkum mortality ptáků (vyhledávání a počítání mrtvých ptáků) – během
jednoho roku bylo v prostoru větrného
parku nalezeno – 3 sýkory, 3 skřivani,
2 špačci, 1 rorýs, 1 bažant, 1 zajíc a 10
mladých netopýrů. Myslím, že názor si
na to může udělat každý sám.

Noviny Niva

školy, prodeje bytů, mandátní smlouvy
s Městskými lesy Moravský Krumlov,
byly projednány zápisy z finančního výboru a kontrolního výboru. Byla podána
informace o zaměstnávání pracovníků
na veřejně prospěšných pracích, protože
Úřad práce nemá dostatek financí, jsou
zatím zaměstnáni pouze 2 pracovníci.

Plavecké odpoledne
Jitka Čermáková

Ve čtvrtek 1. března 2007 uspořádali
tělocvikáři Mgr. Dana Burdová a Mgr.
Kamil Pantlík další z řady sportovních
akcí - soutěž družstev v plavání.
Tentokrát však přizvali ke spolupráci
také klienty ze Zámku Břežany, příspěvková organizace. V hrušovanském rehabilitačním centru se sešlo celkem 24 dětí
ZŠ a klientů ze Zámku. Po rozplavání
rozdělil Mgr. Pantlík všechny účastníky
do 5 družstev a boje mohly začít.
pokračování na str. 16
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Božice

Borotice

Břežany

pokračování ze str. 15
V prvním závodě - štafetě- plavali
závodníci na vzdálený konec bazénu
a zpět libovolným stylem. Na startu na
ně čekal další člen štafety, a když došlo
k předávce, vyrazil na trať. Mgr. Kamil
Pantlík měřil čas a Mgr. Burdová jej
zapisovala a přidělovala body.
V další části čekala na družstva štafeta v chůzi napříč bazénem.
Chůzi vystřídalo lovení hokejových
puků ze dna. Celé družstva naskákalo
do vody a soustředilo se při okraji, otočilo se tak, aby nevidělo, kam pan učitel naházel puky. Po písknutí se závodníci vrhli do hlubin bazénu a hledali,
pátrali a přinášeli nalezené předměty.
Opět se měřil čas.

Čejkovice

Mackovice

Poslední disciplína byla skvěle vymyšlená a mohla být i zábavná a napínavá, ale zradily nás pomůcky. Každé
družstvo mělo za úkol přejít jednotlivě
po molitanových deskách, které byly
spojeny k sobě pásky s přezkou, a skočit na konci pontonu do vody. Nápad
to byl jistě skvělý, leč nepočítal s nekvalitními přezkami a pásky, které se
rozepínaly. Ale nebyli bychom dobří
učitelé, kdybychom si nevěděli rady
a neměli v zásobě nějaký nápad. Barevné desky jsme jednoduše rozpojili, co
taky s nimi, když nechtěly držet spojené, a každé družstvo si vybralo jednu
desku. Jednotliví plavci na ně naskočili
a pádlovali na druhou stranu bazénu
a zpět. Zase štafetovým způsobem, až

Pravice

Velký Karlov

se vystřídali všichni.
Před odchodem dostal každý závodník oplatek na posilněnou, vítězné
družstvo Petra Salaby sáček bonbonů.
Avšak není důležité, kdo zvítězil, mnohem cennější je zkušenost a spolupráce dětí ze ZŠ a ze Zámku. Všichni bez
výjimky si zaslouží pochvalu za bojovnost, s níž se pustili do plnění úkolů, za báječnou spolupráci, podporu
a pomoc jednotlivých členů každého
družstva a za přátelskou a zdravě soutěživou atmosféru. Všem se odpoledne
moc líbilo a už jsme si domluvili další
společnou akci - soutěž v jízdě na rotopedu, která se uskuteční začátkem
dubna v zámecké tělocvičně.
Na shledanou příště.

Den otevřených dveří větrných elektráren
V letošním roce se opět uskuteční Den otevřených dveří větrných elektráren ve spolupráci s Hnutím Duha, a to v
sobotu 16. června 2007, kdy bude opět možné vystoupit nahoru a podívat se po okolí.

Karneval
Jitka Čermáková

Na sobotu 3. března odpoledne
připravilo Občanské sdružení rodičů
z Břežan ve spolupráci s MŠ a ZŠ zábavné odpoledne v maskách.
Před druhou hodinou odpolední se
místní tělocvična začala plnit rodiči,
rodinnými příslušníky a hlavně dětmi
v maskách. Potkat jsme mohli piráty,
krásné princezny, trestance, Spidermana, malé berušky, šašky a kašpárky
různého stáří a výšky i půvabné elfky
nebo Karkulku.
Mezi nejmladší patřili dva roztomilí šášulové, kteří se hbitě pohybovali
mezi ostatními na dětském chodítku.
Všichni si mohli zakoupit od pořadatelek, které se proplétaly mezi maskami, lístky do tomboly.
Zábavný KARNEVAL zahájila neúnavná paní učitelka z MŠ Jana Surovcová, která v masce domorodé Afričanky
s miminem na zádech celý program
moderovala, organizovala, povzbuzovala soutěžící k lepším výkonům a do
her zapojila i přítomné rodiče.
Tatínkové a maminky pomáhali
svým drobečkům v přetahované lanem, tatínci soutěžili v nafukování
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balónků, měřili své síly s maminkami
v přetahované lanem. Děti soutěžily,
hrály si a tancovaly. Za odměnu dostaly všechny sladkost a pěkný dárek
v tombole.
Vstupenky byly slosovatelné, a tak
ani rodiče nešli domů s prázdnou.
O občerstvení se po celou dobu staraly dívky 8. a 9. třídy ZŠ a nutno říci, že
se staraly dobře, neboť na stolech bylo
stále něco k mlsání a pití.
Po poslední disciplíně se ještě
tancovalo na parketu. Rodiče s dět-
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mi začali pomalu opouštět tělocvičnu. Krásné odpoledne se chýlilo ke
konci. Bylo to příjemné odpoledne
plné smíchu, zábavy a spokojenosti.
Za to patří zasloužený dík Občanskému sdružení rodičů v Břežanech, paní
učitelce Janě Surovcové a jejím kolegyním paní Marii Fajmonové a Janě
Leňkové a všem, kteří se na přípravě
a realizaci podíleli nebo přispěli
sponzorskými dary. Fotografie si můžete prohlédnout na webových stánkách školy - www.zsbrezany.cz.
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Rok 2007 v MŠ
Jana Surovcová

Naši milí spoluobčané, rok 2007
jsme zahájili oslavou 25. výročí otevření MŠ v Břežanech. Za účasti OÚ jsme
zorganizovali menší oslavu našich „narozenin“. Pro veřejnost jsme připravili
týden otevřených dveří, který se konal
od 19.2.-23.2.2007. Zde mohli všichni
zájemci shlédnout výstavku dětských
prací, panely s fotografiemi, stará alba
a kroniky. Zájemci také mohli nahlédnout do prostor MŠ a školní kuchyně.
Pro bývalé zaměstnance z řad pedagogů a provozních pracovníků jsme
uspořádali v sobotu 17.2. malou besedu
s občerstvením. Pro zajímavost: za 25
let provozu MŠ se zde vystřídalo téměř 50 zaměstnanců. Společně jsme
zavzpomínali na časy strávené v naší
škole, zasmáli jsme se nad fotografiemi a velkým zpestřením bylo video, na
kterém řada z nás byla účinkujícími.
Za tyto pásky ještě jednou děkuji bývalému předsedovi panu Bobkovi a jeho
paní děkuji za krásnou perníkovou chaloupku, kterou věnovala dětem. Bylo to
pěkné odpoledne a jsme všichni rádi,
že MŠ 25 let bez problémů fungovala.
Zároveň doufáme, že dalších 25 let sem
budou děti docházet s úsměvem a rodiče nám je budou předávat s důvěrou
a beze strachu. Myslím, že mohu za
celý kolektiv MŠ říci, že se vynasnažíme, aby naše školka fungovala co nejlépe a vycházely z ní děti dobře připra-

vené pro vstup do školy a do života.
A i když uběhly teprve 3 měsíce od
začátku roku, měli jsme už v MŠ spoustu akcí. A to: pohádkové představení
manželů Horákových, kouzelnické
představení, výchovný koncert Marbo,
pohádka s dopravní tématikou- Jak
Honza přešel na červenou, masopustní průvod vesnicí, maškarní karneval
pořádaný sdružením rodičů, vynášení,
upálení a vhození Moreny do potoka,
zábavné odpoledne s rodiči- Vyhrabávání zahrádky s opékáním párků a naši
poslední předvelikonoční akcí bylo
odemykání zahrady k jarním hrátkám
s hledáním pokladu od velikonočního
zajíčka. Za poklad děkujeme mamince

Hoffové a mamince Dokoupilové.
V nejbližší době plánujeme cyklistické závody na dopravním hřišti
v Miroslavi, plavání s rodiči v bazéně
v Hrušovanech nad Jev., zábavné odpoledne, kde budeme vyrábět čarodějničky, dále pálení čarodějnic u Clubu
s programem. Také v květnu a červnu budeme s dětmi pořádat spoustu
hezkých akcí, ale o těch vám napíšeme
v příštím vydání.
V březnu jsme měli také zápis do
MŠ, kterého se zúčastnilo 18 dětí.
Tudíž kapacita 48 dětí na naší MŠ
bude ve školním roce 2007/2008 opět
naplněna.
No řekněte, není to skvělé?

Sluníčkový den
Leontýnka a její skřítkové z 1. třídy ZŠ Břežany

Sluníčkově žlutá barva zářila celé
úterní dopoledne ve třídě malých
skřítků ze ZŠ Břežany. A aby ne. Vždyť
podle předvelikonočních tradic bylo
právě úterý opravdu žluté.
Skřítkové přišli do školy ve žlutém
oblečení, včetně paní učitelky, a celým dnem se prolínala žlutá barvička.
Pro každou paní učitelku zářil ve váze
žlutý narcis a za okny se mezi mraky
začaly prodírat i první jarní sluneční
paprsky.
Nejprve si skřítkové společně uvařili slaďoučký pudink, jak jinak než
žlutý – vanilkový. To byla mňamka.
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A dokonce se jim vaření natolik zalíbilo, že si zapamatovali poměrně jednoduchý recept a slíbili, že při přípravě
domácího pudinku budou maminkám
určitě asistovat.
Následovala módní přehlídka žlutých modelů, povídání o žlutých věcech, které nás obklopují ať doma,
ve škole nebo v přírodě kolem nás. Povídání ukončila pohádka O žluté barvičce, a tu si skřítkové už přečetli sami.
Dokonce zapojili, spontánně, žlutou
barvičku i do tvoření slovních úloh
v matematice.
Na závěr tohoto poněkud odlišné-
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ho školního dne nakreslili skřítkové
překrásné pozdravy sluníčku, protože
představuje tu nejkrásnější žlutou barvičku. Nádherné malířské práce jsou
k nahlédnutí, pro Vás všechny, ve školní budově ZŠ u fary.
Žlutým dnem jsme ale zdaleka ještě neskončili. Další týden jsme si připravili Den pyžamový. Nebojte se, neprospali jsme celé dopoledne, naopak
jsme se pilně učili, četli jsme a počítali, ale učení jsme si zpříjemnili tím,
že jsme do školních lavic usedli v pyžamech, četli jsme si pohádky, jež nám
pokračování na str. 18
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pokračování ze str. 17
maminky čtou před spaním, počítali
jsme ovečky, aby se našim kamarádům
v učebnicích sladce usínalo, a také jsme

Čejkovice

Mackovice

si ve výtvarné výchově namalovali přímo pohádkovou noční oblohu, na níž
nesměl chybět strážce noci, pan Měsíc.
Skřítkové byli z obou dnů přímo

Pravice

Velký Karlov

nadšeni, tak nezbývá, než se domluvit na další kouzelný den. Děti nápady přímo srší, tak hurá do toho. Škola
hrou je pro nás velkým vzorem.

Rybářské závody
Další ročník rybářských závodů v Břežanech se koná v sobotu 26. května 2007.

ŠO Pravice – Břežany
Miroslav Rachůnek

Závěrečné 9. kolo neurčilo vítěze v zápase Prav/Břežany – SPgŠ Znojmo C: 2,5:2,5.
Jako nováčci soutěže jsme velmi spokojeni s konečným umístěním.
Dalším úspěchem je narůstající počet zájemců, kteří se chtějí zapojit do šachové soutěže.
Kontaktní tel. - 731 556 278

Konečná tabulka:

Poř
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
18

družstvo
ŠK Hodonice A
Gymn.KP Znojmo
ŠK Hrušovany B
SPgŠ Znojmo D
Sokol Štítary
Sokol Dobšice
ŠK Pravice-Břežany
ŠK Hodonice B
SPgŠ Znojmo C
SPgŠ Znojmo E

odehr.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

+
8
7
6
6
5
4
3
2
1
0

=
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
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–
0
2
2
3
3
5
5
6
7
9

Skóre
33
29
25,5
27,5
26
21,5
18,5
18
15,5
10,5

body
17
14
13
12
11
8
7
5
3
0
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Čejkovice Čejkovice

Informace ze zasedání obecního zastupitelstva
připravil obecní úřad

Zastupitelstvo obce se sešlo v tomto roce dnech 11. února, 18.března
a 1.dubna. Na těchto zasedáních zastupitelstvo schválilo:
- Hospodaření obce za rok 2006
- Rozpočet obce na rok 2007
- Rozpočet mikroregionu Hrušovansko na rok 2007.
- Rozpočet DSO NIVA na rok 2007.
- Odprodej akcií České spořitelny a.s.

- Samovýrobu dřeva pro občany v obecních lesích
- Novou společenskou smlouvu BDS
s.r.o.
- Rozpočtové opatření č.5/06
- Provedenou inventarizaci majetku
obce
- Aktualizaci směrnic a organizačního řádu obce
- Odprodej části pozemku fotbalové-

Koncepce splaškové kanalizace
Obecní zastupitelstvo projednalo
různé varianty možností vybudovat
v naší obci splaškovou kanalizaci.
Vzhledem ke skutečnosti, že obec
Mackovice odmítla připojení naší
obce na jejich vybudovanou čistírnu
odpadních vod, zůstaly k jednání dvě
varianty a to: 1. vybudovat vlastní čistírnu nebo 2. splašky přečerpávat do
obce Břežany, což byl původní záměr

okolních obcí. Zastupitelstvo se rozhodlo iniciativu a prostředky investovat do varianty č. 2, a to přečerpávat
splašky do kanalizace v obci Břežany.
Samotný záměr bude závislý především na možnostech získání dotací,
neboť předpokládané investice v této
oblasti rozvoje obce dosáhnou více
jak deset milionů korun.

Závěrečná zpráva o hospodaření obce za rok 2006
Obec hospodařila v roce 2006 na
základě schváleného rozpočtu ze dne
12.3.2006. Příjmy obce byly 2.402.685,Kč. Výdaje 2.280.819,- Kč. V roce 2006
se majetek obce zvýšil o 360.508,- Kč.
Ke dni 31.12. 2006 aktiva obce čini-

Z evidence obyvatel
v Čejkovicích léto 2006
Stav obyvatel k 1. 1. 2006
218
Během roku 2006 se přihlásilo k trvalému pobytu
5
Během roku 2006 se odhlásilo z trvalého pobytu
11
Během roku 2006 zemřelo
2
Stav obyvatel k 31. 12. 2006
210

la 19.133.214,- Kč. Zůstatek na účtu
obce byl k poslednímu dni roku 2006,
640.680,-Kč. Obec nesplácí žádné úvěry.
Závěrečný účet obce je se všemi
přílohami k nahlédnutí na OÚ v úředních hodinách.

-

ho klubu na výstavbu garáže
Koncepci splaškové kanalizace v obci
Zaměstnávání pracovníka na veř.
pros.práce v obci
Závěrečný účet obce za rok 2006
Vyhotovení geometrických plánů
pro prodej pozemků
Nabídku odprodeje obecních pozemků.

Oznámení obecního úřadu
- Obec Čejkovice nabízí k odprodeji pozemky ve svém vlastnictví, a to
jak pozemky stavební, tak i k podnikání. Podrobnosti sdělí OÚ.
- V letních měsících bude prováděna rekonstrukce budovy obecního
úřadu, a to její vnitřní část. Z těchto důvodů bude provoz částečně omezen.
- Dne 15.května bude v naší obci
proveden sběr nebezpečných odpadů.
Podrobnosti budou vyhlášeny v místním
rozhlase. Žádáme občany, aby nevyhazovali do kontejnerů na železo ani jinam
staré televizory, pneumatiky a lednice.
Tyto věci stačí uvedený den přistavit
před dům a ty budou zdarma odvezeny.

Kulturní a sportovní akce v Čejkovicích léto 2006
30.4.07 Pálení čarodějnic s taneční zábavou – areál u koup.
16.6.07 Dětský den od 10,00 hod. – 16,00 hod. - areál u koup.
16.6.07 Rockfest od 17.00 hod. - areál u koup.
6.7.07 Soutěže v míčových hrách mezi fot.kluby – areál u koup.
14.7.07 Turnaj v nohejbale - areál u koup.
21.7.07 Fotbalový turnaj – fotbalové hřiště
3. - 5. srpna 2007 Tradiční hody – zábavy v areálu u koup.

Kontrola hospodaření a účetnictví obce
13. března proběhla v prostorách
obecního úřadu kontrola hospodaření a účetnictví obce Čejkovice za rok
2006, kterou provedl pracovník Kontrolního a právního odboru Krajského
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úřadu v Brně, ing. Vejvalka. Během
kontroly nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky a nebyla také zjištěna
žádná případná rizika, která by mohla
mít negativní dopad na hospodaře-

Noviny Niva

ní obce v budoucnu. Písemná zpráva
o výsledku kontroly je nedílnou součástí závěrečného účtu obce Čejkovice a je
připravena k nahlédnutí pro občany
v úředních hodinách na OÚ Čejkovice.
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Z nových knih v knihovně
(vedoucí knihovny)

Viewegh, M. Román pro ženy – mimořádně úspěšná love story
Viewegh, M. Účastníci zájezdu – „melancholická groteska“
o lidech dočasně proměněných v turisty, jejichž životní příběhy se tragikomicky proplétají
Frýbová, Z. Připravte operační sál - napínavý psychologický román s kriminální zápletkou se odehrává na kardiochirurgické klinice
Collins, J. Milenci a mstitelé – strhující, napínavý a lehce šílený příběh, jehož se účastní jeden mstivý stárnoucí finanční
magnát, jeho tři šarmantní synové, jedna naivní dcera z bohaté rodiny, jedna snad slavná zpěvačka a jedna britská lady
Woodová, B. Hippokratova přísaha – dramatické osudy tří
přítelkyň, které se v roce 1968 setkaly v prvním ročníku na
Castillově lékařské fakultě v Kalifornii a každá z nich má
svůj vysněný cíl
Pawlovská, H. Jak blbá,tak široká
Pawlovská, H. Záhada žlutých žabek
Rose, K. Nic neříkej!
Laasnerová, L.S. Sama proti psychickému teroru (moje
dětství v sektě)
Ercivan, E. Zakázaná egyptologie
Knihovna je otevřená: úterý a čtvrtek od 16:00 – 18:00 hod.

Velikonoční „hrkání“ je v Čejkovicích tradicí

Velký Karlov

Velký Karlov

Velký Karlov

Z jednání Zastupitelstva obce Velký Karlov
Ing. Bronislav Prudký, starosta obce

Jak je již zvykem, pokouším se
z tohoto místa informovat o činnosti
zastupitelstva obce v uplynulých dvou
měsících, a proto ani tentokrát tomu
nebude jinak. Jak je všeobecně známo, schází se ZO každý měsíc, a to
první pátek v měsíci v 19:00 hodin.
Na březnovém zasedání bylo nejdůležitějším bodem schválení rozpočtu obce na letošní rok. Dále jsme
projednali záměr prodeje rodinného
domu č.p. 32 a převod pozemků pod
čerpacími stanicemi odpadních vod
na Zájmové sdružení obcí VaK Znojemsko.
Zastupitelé rovněž posoudili
a schválili žádosti občanů o půjčky
z fondu rozvoje bydlení obce. Zastupitelstvo ustanovilo ze svých řad zástupce pro spolupráci při pořizování
změny územního plánu. Vzalo na vědomí informaci o vystěhování rodiny
z obecního domu č.p. 32, která byla
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soudně vystěhována pro dlouhodobé neplacení nájemného a současně
na tyto dlužníky byla podána žaloba
o zaplacení dlužné částky. Schválen
byl rovněž splátkový kalendář s jiným
dlužníkem obce.
Další zasedání OZ bylo 6.4. a i tentokrát jsme se zabývali zásadními otázkami podstatnými pro zdárný chod
obce. Projednali a následně jsme
schválili:
- závěrečný účet obce Velký Karlov za rok 2006 - bez výhrad
- rozpočtový výhled hospodaření
obce na roky 2008 až 2011
- výsledek provedené inventarizace majetku obce k 31.12.2006
- přímý prodej rodinného domu
č.p. 32 vč. pozemků
- investiční záměr obce využít budovu č.p. 66 (svobodárna) k bydlení
- záměr prodeje pozemku parc. č.
37 v k.ú. V. Karlov

Noviny NIVA

- připojení se k petici „Proti diskriminaci venkova“
- podpis nájemní smlouvy s PFČR
na užívání pozemku 7/1 v k.ú V.Karlov a dohody o zaplacení úhrady za
užívání.
Na závěr si Vám dovoluji připomenout, že všechna usnesení naleznete
na našich webových stránkách www.
velkykarlov.cz v rubrice obecní úřad/
vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva.

2/2007

Božice

Borotice

Břežany

Čejkovice

Mackovice

Pravice

Velký Karlov

Partnerská olympiáda regionů 2007
Bronislav Prudký

V letošním roce pořádá mikroregion Hrušovansko, jehož jsou členem i
obce DSO NIVA, olympiádu mikroregionů. Soutěžit se bude v šesti disciplinách a to fotbal, volejbal, tenis, kuželky,
střelba a terénní běh. Účastnit se budou
partnerské mikroregiony Hrušovansko,
Mikulovsko, Rudice a Land um Laa.

Informace pro občany
B. Prudký

V pátek 11.5. 2007 proběhne v naší
obci svoz nebezpečného odpadu. Svoz
je organizován jako již tradičně tzv.
ambulantním způsobem, kdy občané
tento druh odpadu připraví ve výše
uvedený den do místa, kde mívají přistavenu popelnici.

Slavnostní zahájení pak bude
25.5.2007 v 8:30 v Hrušovanech n.Jev.
na náměstí. Při této příležitosti bude
i doprovodný program. Na zahájení
vystoupí naše mažoretky, také vystoupí Hrušovanský klásek, probíhat bude
výstava obrazů v modrém salonku v
Hrušovanech a dále od 19:00 hod pak

vystoupí na fotbalovém hřišti v Hrušovanech skupina Freeband.
Přijměte prosím tímto mé pozvání
na tuto sportovní a kulturní událost,
která doplní společenskými akcemi
poměrně hodně nabitý měsíc květen.

POZVÁNKA
na slet čarodějnic 30.4.2007 spojený se stavěním „MÁJE“.
Konec dubna jak se praví,
všechny ženské svátek slaví,
podle staré tradice
zapalují hranice,
než nastoupí vládu květen,
prolétnou se ještě světem,
k tomu přejem vína litr
a koštěti dobrý vítr.

Proč zrovna pálení čarodějnic?
-bp-

Pálení čarodějnic. Každý ví, že se
30. dubna pálí čarodějnice. Většina lidí
si však myslí, že pálení čarodějnic má
souvislost se středověkým upalováním
čarodějnic. Ve středověku se z nepříliš častého pronásledování čarodějů
a čarodějnic zrodil a zformoval masový „hon na čarodějnice“, který se začal
uplatňovat až ke konci středověku. Čarodějnictvím byli obviňováni převážně mastičkáři a báby kořenářky, kteří
léčili pomocí bylinek, což někteří lidé
považovali za zázraky a kouzla.
Ve skutečnosti má pálení čarodějnic něco společného se starodávnými příběhy a bájemi. V těchto bájích se říká, že noc Filipojakubská, tj.
z 30. dubna na 1. května je kouzelná.
V Německu se o této noci vypráví jako

o pověstném reji čarodějnic. I Češi věřili, že báby čarodějnice tropí, zvláště
tuto noc, své čáry a kouzla. O samotném pálení čarodějnic před prvním
májem není v české minulosti dokladu,
a proto se domníváme, že tento zvyk
k nám přišel asi z Německa. Je rovněž
možné, že pálení čarodějnic vzešlo
z pálení Svatojánských ohňů. Přesto
je tento zvyk velmi starý, který možná
vznikl už v pohanských dobách.
Tento zvyk se dochoval až do dneška,
přestože ho zvlášť v tomto století začali
zakazovat, neboť bylo nařízeno, aby se
netrpělo pověrečné pálení ohňů, „aby se
s tím čarodějnice zahnaly“. Ani v době
vlády komunistů to tyto ohně neměly lehké. Byly přejmenovány na „Vatry
míru“ a byly přesunuty na 5. května. Až

Šťastný je,

Tak nevím....
-šp-

- kdo je vděčný, že smí žít.
- kdo akceptuje sám sebe – i se
svými vrtochy
- kdo hladí kočky, když ho zebe u
srdce. Ví ze žákovských let, že kočičí
kožichy vyrábějí elektřinu.
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zase v posledním desetiletí se tento zvyk
vrátil snad do všech měst a vesnic, kde
rok co rok pálí své čarodějnice.
Na některých místech Česka se
vedle pálení čarodějnic dodnes udržela i tradice staročeského stavění a kácení máje.
Před koncem dubna se svobodní
mládenci vydali hledat břízky, které
ozdobili barevnými fábory a v noci na
1. května je postavili u domů svobodných dívek.
„Společná velká máj se stavěla na
návsi. Druhý den se pod ní uspořádal veselý průvod s hudbou, někdy
i s tancem. Lidé tak vítali příchod jara
a nový život,“ 1.květen také pro muže
znamená, že musí svou milou políbit
pod rozkvetlou třešní.

A chtěl bych vědět. Domnívám se,
že nejsem sám. Po několikáté se snažím občanské sdružení „Za životní
prostředí Velkého Karlova“ vyprovokovat nejen za sebe, ale hlavně za širší
veřejnost ke zveřejnění jeho činnosti,

Noviny Niva

aktivit, záměrů, získávání podnětů,
zpětné vazby členství, ale marně. Jaké
jsou schválené stanovy sdružení a jaké
je jejich naplňování? Předcházející pokus zveřejněný v prvním čísle Novin
pokračování na str. 22
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Božice

Borotice

Břežany

pokračování ze str. 21
Niva se sice náhodně setkal s článkem
„Představujeme občanské sdružení“
sepsaný jednatelem sdružení, ale ten
vyjadřuje jen obecné principy činnosti
jakéhokoliv sdružení podobného typu.
S tím problémy nemám, dokonce jsem

Čejkovice

Mackovice

požádal o přijetí za člena. A nejen já.
Přihlášení ke členství několika občanů
bylo přijato s povděkem a oznámením,
že rozhodnuto bude na nebližší členské schůzi. Rozhodnutí zhruba za půl
roku pro všechny znělo: zamítnuto,
bez udání důvodů. Proč?

Pravice

Velký Karlov

Dosavadní poznatky o činnosti tohoto sdružení nenasvědčují o naplňování ani obecných principů, pro které
bylo založeno. Nezpochybňuji jeho
právoplatnost, jenom způsob komunikace, lépe nekomunikace s občany,
které dle názvu zastupuje.

Přiznání
B. Prudký

Přiznám se, že jsem měl trochu
obavu, když za mnou přišla paní Valachovičová s nápadem uspořádat v kulturním domě pro mentálně postižené
děti setkání spojené s diskotékou. To
co jsem však prožil dne 11.4. odpoledne nejen že veškeré mé obavy rozptýlilo, ale navíc mi umožnilo udělat si

jiný náhled na své spoluobčany, kteří
jsou možná trochu jiní, ale v mnoha
ohledech lepší než my, tzv. normální. Těžko Vám tady budu své pocity
sdělovat, protože jde v tomto případě
o zkušenost a ta je nesdělitelná. Snad
nikdy jsem se nesetkal s takovou mírou otevřenosti, bezprostřednosti

a spontánnosti. Každé takové poznání
jaké jsem učinil já, které povede k zamyšlení, nás tzv. zdravých, nad sebou
samými, má smysl.
Mé poděkování proto patří paní
Valachovičové a všem sponzorům
a pořadatelům, které se jí podařilo
pro tuto myšlenku získat. Děkuji!

Čí budou hody?
Dana Chmelová

Ne nespletla jsem si tu již tak známou větu „ Čí jsou hody?“. Chci se
s vámi podělit o tu, myslím si, radostnou novinku.
Na Karlově budou opravdu krojované hody. To je ta zpráva, která
v nás dříve narozených vyvolává trochu nostalgické vzpomínky na mládí.
Na to, jak jsme tajně v koutku duše
záviděli těm z okolních vesnic, že
mají hody a my ne. Jak se při cestách
v autobusu domlouvali, kdy co a jak.
A my? My nic. Kdo ví, proč nám tuto
tradici naši rodičové nezanechali. Ani
my, kteří pamatujeme tu slavnou éru
začátku našeho kulturního domu.
Od Jožky Severína přes Kulíkovskou „MELODII“, „Nonstopáky“ až
po vinobraní zahrádkářů. Přesto jsme
se nikdy nedokázali domluvit, aby-
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chom zkusili uspořádat hody.
Proto chci nyní vyzvat všechny
Karlováky, mladé, ty starší i nejstarší.
Přispějme každý svým dílem
a svými možnostmi, aby se mladým
jejich nápad povedl. Odložme stranou
rivalitu, žabomyší sousedské spory
a pojďme se všichni přidat. Živě si dovedu představit krásný letní, srpnový
den. Vesnicí zní hudba doprovázená
zpěvem mladých lidí, kteří v krojích
procházejí ulice a zvou všechny k večerní muzice. Odevšad se line vůně
pečených „hodobožových“ kachen
a vdolků. Lidé vybíhají ze svých dvorků se všemi svými příbuznými a dětmi, které na hody pozvali. Všude jsou
nachystány tácy chlebíčků a oček pro
hodovskou chasu.
A my starší a rozšafnější máme

Noviny NIVA

přichystané nějaké ty korunky jako
příspěvek na kroje, muzikanty a režii,
aby se hody mohly uskutečnit i další
roky a tato tradice u nás zdomácněla. Po hodovním obědě a odpoledním
odpočinku si zajdeme popovídat se
sousedy třeba pod nazdobenou máju
k hospodě a hurá na hodovní muziku,
zahájenou jistě krásným tancem hodovní chasy.
Pevně věřím ve zdravý a vtipný kořen Karlováků. Doufám, že naše děti a
vnoučata už nebudou muset závidět
okolním vesnicím, že mají své hody.
My zcela jistě budeme mít hody
svoje. Proto na tu tak známou otázku
„ČÍ SÚ HODY?“ si všichni odpovíme.
No přece „NAŠE“.

2/2007
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Pro úplnost si dovolím doplnit ……..
B. Prudký

zamyšlení paní Chmelové o pořádání krojovaných hodů na Velkém Karlově o datum jejich konání.Uvědomuji si,
že termín je ještě poměrně vzdálený, ale

na druhou stranu jejich konání je plánováno na období prázdnin a dovolených.
Pro ty, kteří plánují dovolenou na srpen:
ponechte si prosím volný víkend 18.a 19.

srpna. 18. srpen 2007 je totiž tím dnem,
který se jak pevně věřím zapíše do novodobé historie obce jako den, kdy byla
založena jedna pěkná tradice!

Přehled o zimních teplotách
-šp-

Vítání jara
MECHY

V neděli 18.3.2007 jsme se snažili
trošku pomoc přírodě. A to jen tím, že
jsme se sešli k vysbírání odpadu v lesíku
vedle fotbalového hřiště.
Byl jsem opravdu moc potěšen účastí. Nedělal jsem žádnou jmennou docházku, ale přibližně deset dospělých a o
něco větší počet dětí je opravdu úspěch.
A jsem mile překvapen jak velké

množství občanů Velkého Karlova zajímá vzhled jejich okolí.
Největším překvapením pro mě však
bylo, že jsem v řadách dobrovolných
ekologů nezahlédl byť jen na okamžik
nikoho z našeho ekologického sdružení. Proto se dovoluji zeptat: „Kde jste byl
pane Nejezchlebe“?
A jaký byl vlastně průběh? Nastou-

pené řady se vrhly do našeho „Lužního
lesíka“ a s velkou chutí vysbírali veškerý
odpad. Počet deset velkých pytlů na odpad svědčí o tom, že to lesík již potřeboval. A samozřejmě, že nám naší starost
mnohokrát vrátí.
Ještě jednou moc děkuji všem, ať malým tak velkým účastníkům za jejich čas
a práci, kterou odvedli pro nás všechny.

Nohejbalový turnaj
-bp-

Vzhledem k tomu, že se do uzávěrky novin podařilo stanovit konkrétní
datum nohejbalového turnaje dovolil
bych si tímto doplnit článek předsedy
TJ o tuto informaci.

2/2007

5. ročník nohejbalového turnaje se uskuteční v sobotu 12.5.2007
a letos premiérově na novém víceúčelovém hřišti. Zájemci o účast v turnaji
se mohou hlásit u pořadatelů p.Pet-

Noviny Niva

ra Stehlíka a p.Roberta Chmely, kteří
Vám současně podají podrobnější informace o podmínkách účasti.
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Informace z tělovýchovné jednoty
MECHY

Opět zdravím všechny příznivce
sportu a přináším informace z uplynulého období.
Jednou z největší událostí, která se
uskutečnila v zimní pauze, byl turnaj
ve stolním tenise.
Mírným, ale milým překvapením
byla účast sportovců. Byla totiž největší
za celou dobu konání těchto dá se říci
tradičních zimních turnajů. Turnaje se
účastnilo 21 soutěžících. A to tři ženy,
tři žáci a zbytek byli muži. Při takovém
počtu měl turnaj krásnou úroveň. A cíl
turnaje, nejen že byl splněn, ale myslím si, že byl i překročen a to tím, že se
všichni, a to jak diváci tak i účastnici
dobře bavili.
V řeči čísel skončil turnaj s těmito
výsledky:
V kategorii muži. 1. místo Leoš
Zoubek ml., 2. místo Radim Třetina,
3. místo Pavel Mikulenka. V kategorii
ženy 1. místo Martina Fialová, 2.místo
Martina Rygrová, 3.místo Ivana Sapáková. A v kategorii žáci 1. místo Radim Třetina, 2.místo Robert Třetina,
3. místo Tobias Rygr.
Rád bych poděkoval všem, kteří se
podíleli na hladkém průběhu celého
turnaje.
Dále se celý výbor snažil o doplnění
fotbalového týmu, což se nezdařilo. Je to
bolest celého regionu, ale přesto nehážeme flintu do žita a budeme se pokoušet
získat další hráče.
O víkendu náš tým již odehrál jedno
mistrovské utkání. Nevím, jestli se však
dá mluvit o mistrovském projevu. Má
kritika není ani tak o herním projevu
našich hráčů jako spíše o jejich chování.
Samozřejmě, že nelze všechny házet do
jednoho pytle. Dívat se však na to jak se
našim hráčům podaří v prvním utkání
nasbírat dvě zbytečné červené karty je
pro nás fanoušky pěkným utrpením! Na
to konto odešel od týmu trenér a snad se
vše vyřeší k dobrému stavu věci, neboť
každá ztráta hráče je pro nás citelná.
V samotném utkání měli naši hráči
několik pěkných akcí a i herní projev
byl vcelku dobrý na to, že to bylo první
utkání v sezóně.
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Pokud pravidelně doprovázíte naše
mažoretky mohli jste si opět vychutnat
jejich vystoupení tentokrát v obci Pravice pro tamní seniory.
Velký komentář jejich vystoupení
nepotřebuje. Je to prostě pastva pro oči.
Moc děkuji všem mažoretkám za jejich
vzornou reprezentaci naši Tělovýchovné
jednoty a obce Velký Karlov.
Samozřejmě, že skládám hold i roztleskávačkám, které se při vystoupení
snaží seč mohou a je jen škoda, že jejich
fandění našim borcům až tak moc nepomáhá.
Jen málo který tým se může pochlubit tak pěknými fanynkami.
V příštích měsících nás čeká sportem

a zábavnými akcemi nabité období.
Jak je již Karlovskou tradicí, prvního
Máje postavíme jistě nejkrásnější májku
a spálíme tu nejškaredější čarodějnici.
Přibližně v půli měsíce proběhne věhlasný nohejbalový turnaj, na který se
již všichni příznivci tohoto národního
sportu jistě těší.
A my jako organizátoři se těšíme na
ně.
No a na konci měsíce bude slavnostní
pokácení máje. A v průběhu všech těchto akcí ještě bude náš fotbalový tým hrát
mistrovské utkání a já doufám, že ho přijdete podpořit v co největším počtu.
S pozdravem sportu zdar nashledanou v příštím vydání.

INZERCE

Tenisová škola Januška
Od dubna 2007 začíná na tenisových kurtech Šanově opět tenisová sezóna.
Pro všechny zájemce o tenisovou hru jsou připraveny dva antukové kurty.
Roční poplatek: 500kč – dospělí, 200kč – děti.
Zároveň od dubna otevírá zkušený tenisový trenér Januška Ivan tenisovou
školu pro děti i dospělé. Přihlášky a informace podá Januška Ivan, Šanov 374.
Tel. 723167818 nebo
e-mail: Januskaiv@seznam.cz

Noviny NIVA
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Vážení občané,
za podpory Vašeho obecního úřadu si Vás dovolujeme pozvat na „Dny Wüstenrotu „ ve vaši obci. S termínem a místem konání akce budete seznámeni prostřednictvím místního rozhlasu.
Nyní mi dovolte krátké představení. Firma Wüstenrot a.s. je zakladatelem stavebního spoření v ČR s nejdelší tradicí na
evropském kontinentě. Vznikla již v roce 1921 a v ČR byla založena v roce 1992. Dnes Vám firma Wüstenrot nabízí:
- stavební spoření
- životní pojištění
- hypoteční služby
- majetkové pojištění
- povinné ručení motorových vozidel
a další služby
Prostě zajímavé kompletní financování a to VŠE POD JEDNOU STŘECHOU. Splňte si jednu ze základních potřeb
spokojeného života již nyní – KVALITNÍ BYDLENÍ. Pro více informací navštivte naše „Dny Wüstenrotu“ ve vaší obci,
kde Vás naši profesionální zástupci seznámí se všemi možnostmi řešení Vašich potřeb bydlení, pojištění a financování.
Dne 7. května 2007 od 15 hodin do 17 hodin Vám budou k dispozici naši pracovníci na Obecním úřadu v Božicích.
Na každého z Vás čeká dárek, nezletilé děti vítáme v doprovodu rodičů. Srdečně Vás zve Wüstenrot a.s. Pobočka Znojmo.

Potřebujete půjčit peníze?
Neváhejte a zavolejte!
Bankovní i nebankovní půjčky pro
každého
Žádné poplatky předem!!!
Tel.: 720 587 396

Tajenku zašlete na e-mail: info@infoniva.cz, nebo nahlašte v infocentru - knihovna Božice, tel.: 515 257 010
Ceny si vyzvedněte v infocentru Božice. Výherci
z minulého čísla: Alena Suchánková, Božice; Marie
Leisserová, Božice; Zuzana Zatloukalová, Božice.
Blahopřejeme a přejeme Vám všem zábavné luštění
naší další doplňovačky.
Tajenka z minulého čísla: Tak se ptám: „Proč je
všechno tak těžky, když je život tak krásnej“?
Slovo v tajence: … „těžky“ … mělo hodně luštitelů
špatně, nepatřilo tam: „těžké“ ani „těžký
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Také v Pravicích je před Velikonocemi slyšet „hrkání“.

„Cákání máme rády všechny“... děti z MŠ Borotice v Relaxu.

Nejen „krásná“ vína jsme obdivovali na božickém koštu.

Velikonoční „hrkání“ je v Čejkovicích tradicí.

Mažoretky z Velkého Karlova na hostování v Pravicích.

SDH Břežany již tradičně uspořádal fašank v Břežanech.
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