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BOŽICE BOROTICE BŘEŽANY ČEJKOVICE MACKOVICE PRAVICE VELKÝ KARLOV
Podzim je tu zas

Pořekadla

Zaja

Mackovice: „Moudrý člověk
má moudrost v srdci, hlupák na
jazyku.“

Zas na tebe padl splín?
Přesto neměj v duši stín,
Radost by jsi měl teď mít.
Do přírody někam jít.

Čejkovice: „Poctivost je ctnost,
ale když si dříví nenakradeš,
zmrzneš.“

Hrozny dávno sklizené,
tak měj radost, proč by né!

Borotice: „Z lakomosti pramení všechny zločiny a zla.“

V pálenici, tam to voní,
touto dobou, jako v loni.
Do sklepů se vozí mošt
a vinař si chystá košt.
Šťáva sladká, burčák kvasí
v dobré víno? Možná. Asi!

Božice: „Když se víno nalije,
musí se vypít.“
Pravice: „Pohotová odpověď
je to, na co přijdeme až druhý
den.“

Zcela nové Přeshraniční inormační centrum bylo otevřeno v sobotu
29.10.2007 dopoledne v obci Hevlíně.
K zahájení provozu infocentra vyhrávala dechová kapela z nedalekého rakouského Laa an der Thaya, country skupina a také smíšený pěvecký sbor z Božic.
Na závěr se několik desítek cyklistů ve
stejných žlutých tričkách vydalo pro letošek uzavřít místní cyklotrasy.
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Ticho

První manželská hádka

Bruno Ferrero, Příběhy pro potěchu duše - připravil Ing. Rudolf Žilík

Ing. Rudolf Žilík

Jeden muž se odebral za mnichem,
který žil dlouho v klauzuře. Zeptal se
ho: „Co ses ve svém životě naučil od
ticha, co pro tebe ticho znamená?“
Mnich právě čerpal vodu ze studny
a řekl svému hostu: „Podívej se dolů
do studny! Co vidíš?“
Muž se podíval do studny. „Nevidím nic.“
Chvilku zůstali oba dokonale v klidu a mnich pak řekl svému hostu: „Podívej se teď! Co jsi viděl ve studni?“
Muž poslechl a odpověděl: „Teď vidím sebe - vidím svůj odraz ve vodě.“
Mnich mu na to řekl: „Podívej, když

ponořím konev do vody, voda je v pohybu. Teď zase naopak je voda klidná.
A to je zkušenost s tichem - člověk vidí
sama sebe.“
„Když nemám co dělat, jdu si sednout k babičce, když ona plete ... . Moje
babička voní pudrem a dýchá velmi pomalu, pomalu. Čas od času zvedne oči
a trochu se usměje, obvykle však přestane pracovat a oddechovat ... . Dává
mi pocit klidu a bezpečí...“
Amelie, 14 let
Vyber si dnes klidný koutek a nech
se zklidnit tichem.

Chvilka poezie
Ing. Rudolf Žilík

Jistě si dobře pamatujete devadesátá léta minulého století a s ní i nastupující
epochu PC. A jistě i Vám se velmi rychle vryli do paměti uživatelské problémy
s tehdejšími operačními systémy Windows.
Na akademické půdě, kde se pěstovala věda, neměli asi příliš tyto operační
systémy v lásce. A tak vznikla u jednoho z kantorů nejedna báseň, která vyjadřovala mínění jistě nejen jeho samotného. Kdybych byl tehdy takovým odborníkem jako oni, také bych výměnu oper. systému u svého PC neodkládal. Ušetřil
bych si spoustu nervování a bolestí hlavy. Dnes už tak asi neuvažují. Např. dnešní XPéčka jsou už opravdu o něčem jiném – alespoň tolik „netuhnou“.
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Pravice

Na mém čipu značky Cirrus
usadil se ňákej virus.
Z VGA se na mě cení
a snížil mi rozlišení.

Pár jich sedí na myši,
nevnímají, neslyší,
ať řvu jak chci - neštěstí,
kurzor prostě nejezdí.

Jeho bráchů velký chór
obsadil mi procesor,
ignorují Intel značku,
z Pentia mám kalkulačku.

Naděje však neumírá.
Chytil jsem jednoho vira
a zjistil jsem, že na zadečku
mikroskopickou má tečku.

Také disk se špatně točí,
koukám, div mi nevypadnou oči,
další velká virů síla
z kapacity mi ubírá.

Mikroskopem zkoumám hnedka,
od začátku, od prostředka,
a zírám, neschopen slov:
Copyright by Microsoft.

Jiný velký virů sled
zpomalil mi Ethernet,
mají z toho velkou bžundu,
čtyři bity za sekundu.

Deset sekund po té scéně
mažu Windows nenuceně
a na nyní volné místo
Linux dávám - to je jisto.

O paměti nemluvím,
tam jsou taky - já to vím,
uspořádali tam párty,
žerou bity, hrajou karty.

Od té doby dnes a denně
usmívám se potěšeně
a zůstávám stále svěží
a můj počítač - ten běží.

Noviny NIVA

Někteří z vás, kteří jste ještě povinně
chodili do náboženství, asi dobře víte
o čem je řeč, když se mluví „o prvotním
nebo-li dědičném hříchu.“ Někdy je také
možné toto slovní spojení zaslechnout v
kostele při slavení např. křestní liturgie.
Často od lidí slyším, že tento hřích byl
hříchem proti 6. přikázání, kterého se společně dopustili první lidé. Ale není tomu
tak. Tehdy se jednalo o něco úplně jiného
- o neposlušnost Bohu a jeho slovu.
Když Bůh stvořil Adama, dal mu
k užívání zahradu v Edenu a řekl:
„Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze
stromu poznání dobrého a zlého však
nejez. V den, kdybys z něho pojedl, propadneš smrti.“ (Gn 2, 16n).
Bůh se velice těšil ze svého díla.
A poté, co Adam dal jména veškeré
stvořené zvěři, kterou Bůh učinil, rozhodl se Bůh, že Adamovi stvoří pomocnici, aby nebyl sám. A tak na Adama seslal spánek a z jeho žebra učinil
ženu - Evu. Když se Adam opět probudil zvolal: „Hle, kost z mých kostí!“
Přijal Evu k sobě a byl šťasten.
Adamovi a Evě se v Edenu vedlo dobře. Ale svůdce - ďábel - jim tuto vžitou
harmonii záviděl a nepřál. Co podniknul,
aby jim ji překazil, to asi všichni dobře
víte. Možná však ale nevíte, jaké to pro ně
mělo následky. A také pro nás. Nedozírné!
Jednoduše řečeno: rázem se pro ně život
podstatně změnil a vstup do rajské zahrady jim byl odepřen. Ani co se týká smrti,
tak nebylo o co stát. A není dodnes.
A tak není divu, že došlo k první manželské hádce v dějinách lidstva. A jistě mi
dáte za pravdu, že tato hádka - v dějinách
lidstva jedinečná - měla narozdíl od těch
dnešních vskutku své opodstatnění.
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Jaký být
Známý neznámý autor

Buď silný, vyhýbej se mladické nerozvážnosti a planým
řečem, nepouštěj se do hloupých sporů, které vedou jen
k hádkám, buď trpělivý a laskavý ke všem, usiluj o spravedlnost, lásku a pokoj, buď schopný učit, vlídně poučuj

Božice Božice Božice

odpůrce, snášej utrpení, protože:
Kdo závodí, nedostane cenu, nezávodí-li podle pravidel.
Kdo se dá na vojnu, chce obstát před tím, kdo mu velí.
Také rolník musí nejprve těžce pracovat, než sklidí úrodu.

Božice

Božice Božice Božice

Ze 7. zasedání zastupitelstva obce
Ing. Miroslav Klíč, starosta obce

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Složení slibu člena Zatupitelstva obce ing. Jaroslava Vařáka podle
§ 69, odst. 2, zákona o obcích za zemřelého zastupitele pana Jana Kapaňu (za Komunistickou stranu Čech
a Moravy).
2. Zprávu starosty obce o jednání Rady obce od posledního zasedání
Zastupitelstva obce
3. Dodatek smlouvy č. 17 s firmou
Remondis a.s. na likvidaci domovních
odpadů
4. Vyúčtování služeb za pečovatelskou službu
5. Dopis Bítešské dopravní společnosti s.r.o.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Prodej parcely č. 860/48 o výměře 287 m2 v katastrálním území
České Křídlovice Lubomíru Chlupovi,
bytem Božice 301 jako přídomovní zahradu, cena 50,- Kč/m2.
2. Prodej parcely č. 522/44 o výměře 794 m2 v katastrálním území
Božice Ladislavu a Boženě Šotkovým, bytem Božice 155, za účelem

výstavby rodinného domu, cena
100,- Kč/m2.
3. Rozpočtová opatření č. 5, 6 a 7
/2007
4. Přijetí dotace Státního fondu
rozvoje bydlení ve výši 23.100.000,- Kč
5. Dohodu o ukončení účasti ve
společnosti BDS s.r.o. společníků, obcí
Břežany a Mackovice

Informace obecního úřadu
Úřední hodiny
pondělí a středa
úterý a čtvrtek
pátek

7:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
7:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
7:00 - 12:00, 12:30 - 13:30

Chceš si zanadávat – vykřičet?
Nabízí se ti možnost. V osadě Kolonie na dětském hřišti stojí tobogán, který slouží sice dětem, ale dostal od místních
novou službu.
Po schůdkách se dostaneš na místo: „svobodný prostor – kazatelnice“, odkud si můžeš vyjádřit nahlas svoje pocity,
vymluvit se, vynadávat, uvolnit se.
Jen si dávej pozor na střet se zákony. Tak svobodné zas to místo není ….. Přečti si tak, co tam stojí.
Nemáš sílu už dál jít?
Cloumá tebou zlost a vztek?

Špatné pivo ti nalili v hospodě
a trápíš se ve své ekonomické nepohodě?

Nechoď se však utopit.
Já jsem na tvůj bol ten lék!

Tohle všechno se může stát.
Chce se ti brečet nebo se i smát.
Nevíš komu se máš svěřit?
Komu co říct, komu věřit?

Jsi tu správně, člověče.
Takových míst není mnoho.
Co tě bolí, ať uteče!
Vykřič se zde z toho všeho!
Trápí tě snad blbá nálada,
že tvoje banka zkrachovala?
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Já, tobogán dětských her jsem tu pro tebe!
Vykřič se zde ze všeho, co tě trápí.
Zanadávej si a pošli svou zlost až do nebe,
a uvidíš, jak je ten svět krásný ……. !
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Pěkné odpoledne v DD
kolektiv pracovníků

Na sklonku zářijového měsíce,
dne 22.9.2007, probíhal v Domově důchodců Božic Den otevřených
dveří. Návštěvníci si měli možnost
prohlédnout prostory domova - pokoje obyvatel, jídelnu, společenské
místnosti. Zájemcům byla poskytnuta informační brožura obsahující soubor informací poskytovaných služeb.
V souladu se Zákonem o sociálních
službách domov poskytuje dva typy
sociální péče - Domov pro seniory
a Domov se zvláštním režimem pro
110 obyvatel.
Pro návštěvníky obyvatelé připravili
výstavu svých výrobků, které vytvářejí
v rámci volnočasových aktivit. Slunečné podzimní počasí dovolilo posedět
na zahradě při živé hudbě p. Polacha.
Oživením bylo vystoupení country
skupiny Zuzana a mažoretek Poupata
z Velkého Karlova. Poděkování patří
sponzorům Jatka Borotice – Petr Krátký, Delta Pekárny, p. Hříbkové a kolektivu za prodej občerstvení.
Děkujeme všem návštěvníkům za
vytvoření příjemné atmosféry Dne
otevřených dveří.
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Nabídka zájmových kroužků na ZŠ Božice ve školním
roce 2007/2008
Název kroužku
Dyslektický
Aerobik
Hudební kroužek
Florbal
Matematický kroužek
Sportovní kroužek
Německý jazyk
Basketbal
Pěvecký sbor
Vaření
Keramika
Základy práce s PC
Výtvarný kroužek
Keramika
Sportovní kroužek
Badminton
Rybářský

vedoucí
L.Glacová
L.Glacová
O.Tulis
O.Tulis
O.Tulis
J.Fojtíková
J.Maamriová
V.Kočí
D.Szabóová
Z.Rožnovská
A.Vorlická
O.Brázda
D.Kartouzová
R.Baráková
D.Zejda
J.Peterka
M.Papežík

termín
pondělí,středa
úterý
pátek
čtvrtek
úterý
úterý
pondělí
pátek
čtvrtek
středa
pondělí
středa
čtvrtek
čtvrtek
středa
pondělí
pátek

Slavnosti chleba ve Slupi
Ivan Hudec ml.

Začátkem září se ve Slupi konaly již
tradiční Slavnosti chleba.Také obyvatelé domu s pečovatelskou službou se na
tuto kulturní akci chtěli podívat. Měli
na vybranou ze dvou spojů jeden jel
v 9:45 (historická Karosa ŠL11) a druhý
v 10:00 od DPSky. Většina z nich využila druhého spoje, a tak před desátou již
vyhlíželi autobus první nedočkavci. Ten
sice přijel s menším zpožděním, ale cestou ho dohnal, takže kulturní program
jsme nezameškali.
Slupská náves a přilehlá prostranství
mlýna se jen hemžila návštěvníky, kteří
zde mohli obdivovat stařičké automobily, motocykly, prohlédnout si mlýn,
nebo si něco pěkného koupit u stánků.
Velice pěkný byl i kulturní program.
Vystupovaly zde soubory z různých

Noviny NIVA

koutů naší vlasti i ze Slovenska. Návštěvníci měli také možnost se zdarma
projet historickými autobusy Technického muzea a Dopravního podniku
Brno. Mezi exponáty byla i autobusová
legenda, autobus Škoda RTO 706.
Při cestě domů byli všichni spokojeni a již se těší na příští ročník oslav.
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Týden knihoven v Obecní knihovně v Božicích
Simona Juhaňáková

Od 1.10 do 5.10. u nás v knihovně proběhl „Týden knihoven“. Proběhla amnestie zapomnětlivých čtenářů – tento týden
nemuseli při vracení knih platit poplatek za upomínku. Nové čtenáře jsme celý týden přihlašovali zdarma.
Letošní motto týdne knihoven znělo : „Knihovnická bašta“ a právě na toto téma jsem pořádala besedy pro děti ZŠ.

Ve středu 3.10. přišly děti strávit „veselé odpoledne mezi knihami“ – vyráběli jsme stojánky na tužky a také si četli.
V pátek jsme prožili se 14 dětmi pohádkovou „pirátskou noc“.
Po příchodu dětí do knihovny, jsme se seznámili s piráty. Vyrobili jsme si pirátské šátky a vyrazili do přírody opékat špekáčky.
Když jsme se vrátili zpět , hráli jsme různé hry, a chvilku jsme si četli. Potom nás v lesíku čekala stezka odvahy. Děti byly statečné
a zasloužily si malou odměnu. Po návratu jsme ještě v knihovně chvilku hráli hry a vyráběli skládačky a podzimní dekorace z
papíru. I když se dětem ve dvě v noci ještě nechtělo spát, jako správný kapitán jsem dala povel ke spánku a ráno jsme se rozloučili
plni hezkých dojmů. Už se těším na další pohádkovou noc – „Noc s Andersenem“, která proběhne koncem března.
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Školní rok v II.MŠ
Jana Pavlíková

Školní rok již nastal a s ním i řada
úkolů a plánovaných akcí. Tímto bych
vám chtěla alespoň částečně přiblížit
naši práci ve školce.
Po celý školní rok se děti formou
hry učí samostatným návykům a sebeobsluze, máme logopedický kroužek,
kde se zaměřujeme na správné a plynulé vyjadřování u dětí, dále se děti učí
hře na flétnu, básničky, písničky. Prvo-

řadým úkolem však pro nás je příprava
předškolních dětí na vstup do 1.třídy.
Mimo to, pořádáme i jiné akce:
např: každý měsíc chodíme do plavání, pořádáme besídky a vystoupení
k různým příležitostem a svátkům, Dny
otevřených dveří, kde si rodiče mohou
zkusit svoje dovednosti při výrobě výtvorů, Dětský den, branné závody spojené s posezením u ohně a také jezdíme

na představení do divadla ve Znojmě.
Již začátkem tohoto školního roku
jsme byli na plavání a také proběhly
dýňové hrátky, které vám přiblížím na
několika fotografiích. Všechny akce
jsou zaznamenány v naši kronice a fotografie na CD.
Můžete se na naši práci a akce
s dětmi přijít podívat. Jste všichni srdečně zváni.

Včelí jed
Lukáš Hudec

Hodně lidí si včelu spojuje s nepříjemným píchnutím žihadla. Včelí jed
obsažený v žihadle je směs různých
chemických látek a nemá stálé složení.
Je to bezbarvá, příjemně vonící látka.
Když včely snášejí nektar z ekologicky
postižené oblasti, jejich med je stejně
„čistý“, jako každý jiný, ale škodliviny
se koncentrují v jedu.
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Včelí žihadlo je dobrodiní pro včely, drží nepřátele v uctivé vzdálenosti.
Kdyby nebylo včelího žihadla, byly by
včely už dávno vyhubeny. Včelí jed
působí na nervovou soustavu, naše
tělo si vytváří na tento jed protilátky.
Po bodnutí včelím žihadlem obyčejně
vzniká otok, u citlivých osob se může
objevit vyrážka a alergičtí lidé musí
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vyhledat okamžitě lékařskou pomoc.
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Soutěž NIVY
V sobotu 22. září se setkali občané obcí DSO NIVA na soutěži „Sedm
v jedné“. Soutěžící z jednotlivých obcí
se s elánem pustili do boje. Celé odpoledne vládla dobrá nálada, jen je
škoda, že se do této soutěže nezapojilo
i družstvo z Břežan.
Pořadí
obec
body
1.
Velký Karlov 33
2.
Mackovice
28
3.
Božice
25
4.
Borotice
24
5.
Pravice
23
6.
Čejkovice
14
7.
Břežany --

Hasiči soutěžili o pohár starosty obce Božice
Starosta SDH L. Švancara

Šestého října Sbor dobrovolných
hasičů Božice ve spolupráci s obcí pořádaly soutěž v požárním útoku o pohár „Starosty obce“.
Soutěž se skládala ze dvou požárních

útoků. Během soutěže panovala skvělá
atmosféra. První místo obsadilo družstvo Pravic časem 22,84 s, druhé družstvo Vémyslice časem 24,19 s, třetí družstvo Božice časem 26,89 s a na dalších

místech Břežany 28,44 s, Šanov 34,70 s,
Borotice 34,77 s, Mackovice 38,44 s.
Soutěžila i dvě ženská družstva
z Božic a Vitonic. Vítězný čas družstva Božice je 22,26 s, druhé Vitonice
čas 29,00 s. Dále se předvedli žáci Božic, Pravic a Hrádku. Jedno družstvo
mladších žáků z Pravic s časem 19,34
s, starší žáci za účasti družstev Božice
I. a Božice II., Pravice I. a Hrádek.
Ve starších družstvech zvítězili Božice II. Časem 18,02 s, druhé místo obsadilo družstvo Božice I. časem 21,31
s, třetí místo Pravice I. časem 23,94 s
a čtvrté místo družstvo Hrádek časem
28,99 s.
Na závěr bych rád poděkoval starostovi a místostarostovi obce, hasičům.
Velký dík patří sponzorům.

Příjemné překvapení
JH

Zahájení školního roku 20072008 letos proběhlo v sále KD. Prvňáčků je hodně, paní učitelka Szabóová bude mít co dělat. Příjemným
překvapením pro mnohé zúčastněné
bylo pěvecké vystoupení učitelského
sboru. Jak to vypadá, z Obce Božice
se stává velmi kulturní vesnice.
Vždyť už 16.12.2007 odpoledne
se uskuteční vánoční koncert v kostele v Božicích. Vystoupí náš původní smíšený pěvecký sbor za účasti
zpěváků z Rakouska.
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Z činnosti SDH Božice
vedoucí mládeže J. Szabó st.

Každý pracující člověk uvítá víkendové dny jako příležitost k odpočinku nebo možnost věnovat se svým
zálibám. Někdo sbírá známky, někdo
rád zahradničí a jiní věnují svůj čas
práci ve Sboru dobrovolných hasičů.
Často se tato záliba předává v mnoha
rodinách z generace na generaci. To,
že vidíme v pracovních uniformách
mladé i starší muže, to nás nepřekvapí. Druhým rokem však vídáme
po boku členů SDH Božice i hasičské
dorostenky. Jedná se o družstvo dívek
ve věku od 13 do 18 let, které se pod
vedením p. J. Szabó st. a p. A. Beneše
účastní soutěží v požárním sportu.
Okresní kolo soutěže začíná vždy
podzimním kolem, kde se při přespolním běhu hodnotí na jednotlivých
stanovištích znalost hasicích přístrojů, střelba ze vzduchovky, zdolání
vodního příkopu, šplh na laně a zdravověda. Účast na podzimním kole je
podmínkou pro jarní kolo soutěže.
To se sestává z běhu na 100 m s překážkami, požárního útoku, testu PO
a štafety na 4x 100 m.V letošním roce
se družstvo dívek umístilo v okresním
kole na druhém místě.
Toto družstvo v letošním roce bylo
přihlášeno do Okresní ligy žen a po
9 závodech skončilo na výborném 3.
místě, což je po tak krátké době působení velký úspěch. Děvčata obětovala
svůj volný čas a pracovala na zlepšení
svých výkonů častými tréninky.
Pro představu uvádím čas, kterým
družstvo začínalo své první požární

útoky: 53,42 s. Dnes již zvládnou čas
útoku za 20,80 s, což je řadí na pomyslnou čáru mezi mužské protějšky.
Každá závodnice je „specialistkou“ na určitý úsek útoku a musí se
spolehnout jedna na druhou. Jen tak
je možno dosáhnout úspěchu. Potřebná je rychlost, zručnost ale i kázeň a odvaha. A to našim děvčatům
nechybí! Tyto vlastnosti a dovednosti
by však nenašly uplatnění, kdyby nebylo potřebného technického zázemí,
nutného pro tento druh sportu. Vše
potřebné poskytl velkou měrou OÚ
Božice, SDH Božice a sponzoři. Všem
patří velké poděkování! Poděkovat se
sluší také ostatním členům SDH, kteří se podílí na zajištění tréninků a do-

provodu při jednotlivých závodech.
Družstvo dívek také doplnila
dvě družstva chlapců, pod vedením
p. P. Fialy a p. D. Šperky. Z jejich kroniky lze vyčíst jednotlivá umístění
na závodech Ligy v požárním sportu
mladých hasičů a závěrečné vyhodnocení. Družstvo „ A“ se umístilo na
10. místě a družstvo „ B“ na místě 5.
Poslední závod o „ Pohár starosty Božic“ se konal 6. 10. 2007 a přinesl 1.
a 2. místo pro mladé hasiče.
Děkujeme všem zúčastněným rodičům a příznivcům za podporu při
naší práci. Každé snažení je třeba být
odměňováno a nejlepší odměna pro
mladé hasiče je zájem rodičů a veřejnosti.

Máme doma prvňáka
třídní učitelka D. Szabóová

Letošní září očekávali mnozí rodiče a děti s napětím, nedočkavostí
a možná trochu i strachem. Začátek
školního roku přináší do rodin s dětmi radikální změnu a pro prvňáčky
změnu zásadní. Každý z nás s trochou
nostalgie vzpomene na své začátky na
cestě za vzděláním.
Tak jako každý nový školní rok,
tak i letos jsme přivítali na naší škole
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nové žáky, kteří usedli do lavic poprvé. Zahájení školního roku proběhlo v
kulturním domě,kde děti čekalo malé
překvapení v podobě hudebního dárku, který „ zabalil“ celý učitelský sbor.
I pro nás to byla premiéra.Zvesela jme
tedy vstoupili do nového školního
roku. V první třídě se představilo 25
dětí, 13 chlapců a 12 dívek. Nebojácně se snažily pověsit ty novotou vonící

Noviny NIVA

a obrovské tašky na malý háček u lavice, rychle pozdravit kamarády nebo
statečně zdolávat trému. Již po několika dnech získaly oblibu přestávky a
svačinka, na kterou dostaly chuť hned
po příchodu do školy. Veselé štěbetání
často přetrvávalo i v hodinách, protože bylo nutné sdělit zážitky bezprostředně do vedlejší lavice. Postupně
pokračování na str 9
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Božice

Borotice

Břežany

pokračování ze str. 8
se děti sžívají s řádem vyučování, nutnostívydržet určitou chvíli sledovat
paní učitelku a krotit neposlušné prstíky při psaní písmen. Všechnu tu námahu jim zpestřují pohádky, obrázky
a písničky, které jsou pro ně každý
den připraveny.
Pro úspěšné zvládnutí je třeba také
pomoc rodičů při každodenní přípra-

Čejkovice

Mackovice

vě na vyučování. Čas, který svému
prvňákovi rodiče věnují, se odrazí při
školní práci v jistém výkonu a pečlivé
připravenosti. První možností vidět
své dítě ve školním prostředí, měli rodiče 24. 10. v odpoledních hodinách.
Byla pro ně připravena ukázka výchovně-vzdělávací práce v českém jazyce. Rodiče se mohli přesvědčit, jak
žáci zvládají číst a jakým způsobem

Pravice

Velký Karlov

se učí psát. Děti jim přednesly také
některé motivační básně a zazpívaly
nové písničky. Mohly se pochlubit
svými výtvarnými pracemi, které jsou
součástí výzdoby třídy.
A co nového připravujeme? V předvánoční čas Vás pozveme na tradiční
školní vystoupení. Letos možná netradičně! Nechte se překvapit.

Něco ze sportu
Karel Kučera

Z odehraných zápasů „A“ mužstva:
Troskotovice – Božice
Šanov „B“ – Božice
Božice - Hrušovany „B“
M.Krumlov „B“ – Božice
Božice – Loděnice
Břežany – Božice
Božice – Višňové „B“
H.Kounice „B“ – Božice
Božice – Dyjákovice
Slup – Božice
Zbývá odehrát:
Božice – Jezeřany,
Olbramovice „B“ – Božice,
Božice – Vedrovice,
Božice – Troskotovice,

Z odehraných zápasů „B“ mužstva:
Božice – Suchohrdly „B“
V. Karlov – Božice
Havraníky – Božice
Božice – Mackovice
Čejkovice – Božice
Božice – Miroslav „C“
Litobratřice – Božice
Božice – Valtrovice
Břežany „B“ – Božice
Božice – Slup „B“

0:1
2:1
2:4
0:2
2:1
0:2
2:0
3:3
2:1
1:0

neděle 21.10 v 15:00 hodin
neděle 28.10. v 10:15 hodin
neděle 4.11. ve 13:30 hodin
neděle 11.11. ve 13:30 hodin

2:1
2:1
9:1
2:0
0:0
1:4
3:0
3:0
3:0
2:0

Zbývá odehrát:
Dyje – Božice,
neděle 21.10. v 15:00 hodin
Božice – Lechovice,
sobota 27.10. ve 14:00 hodin
Krkovice – Božice,
neděle 4.11. ve 13:30 hodin
Suchohrdly „B“ – Božice, neděle 11.11. v 10:15 hodin

Naše „béčko“ je po 10. kole v klidném středu tabulky. Jenom je škoda, že do béčka chodí málo hráčů, zejména těch mladých, když mají možnost si zahrát. Pak se tento tým musí doplňovat některými hráči z „A“ týmu, což není vždy ideální,
protože pak jim chybí fyzické síly v „A“ týmu, což jde v zápase poznat.
V třetí třídě je náš „A“ tým po desátém kole na čtvrtém místě. Velkou škodou je fakt, že po zbytečné porážce ve Slupu
opustili první místo tabulky. Taktéž remíza před čtrnácti dny v Horních Kounicích velmi mrzí, protože v obou případech
jsme dostali branky v posledních vteřinách zápasu. Nicméně jednobodová ztráta na vedoucí Mor. Krumlov je zanedbatelná a další zápasy prověří sílu našeho áčka. Věřme, že se nám budou vyhýbat zranění a hráči budou mít chuť hrát a nebudeme je muset přemlouvat k tréninkům a k zápasům!
Tabulka sk. III.B
body
Tabulka IV.C
body
1.
Mor. Krumlov „B“
20
1.
Litobratřice
27
2.
Slup
20
2.
Miroslav „C“
24
3.
Jezeřany
19
3.
Dyje
19
4.
Božice
19
4.
Havraníky
18
5.
Dyjákovice
19
5.
Suchohrdly u Mir.
17
6.
Hrušovany „B“
17
6.
Velký Karlov
16
7.
Olbramovice „B“
15
7.
Lechovice
14
8.
Šanov „B“
14
8.
Mackovice
14
9.
Vedrovice
13
9.
Božice „B“
13
10.
Břežany
11
10.
Čejkovice
12
11.
Hor. Kounice „B“
10
11.
Břežany „B“
10
12.
Višňové
9
12.
Krhovice
7
13.
Loděnice
6
13.
Slup „B“
6
14.
Troskotovice
3
14.
Valtrovice
4
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Ze zasedání zastupitelstva obce
Milan Sedlačík, starosta obce

Zastupitelstvo obce se sešlo na
svém zasedání dne 23.9.2007. Jedním z hlavních bodů programu byl
odprodej stavebních pozemků na
výstavbu individuálních rodinných
domků. Čtyři ze šesti pozemků byly
schváleny k odprodeji. Tři pozemky
zůstávají stále v nabídce. Dále zastupitelstvo schválilo dodatek ke smlouvě na výstavbu větrných elektráren na
území obce. Dodatek navyšuje platby
do obecního rozpočtu v případě realizace záměru. Projednán byl také
návrh dohody o ukončení účasti obcí

Mackovice a Břežany v Břežanské dopravní společnosti s.r.o. Tato dohoda
byla zastupitelstvem schválena. Na
zasedání zastupitelstvo ještě schválilo:
rozpočtové opatření č. 3/07, směrnice
o cestovních náhradách, prodej pozemku par.č. 156/13, odkoupení pozemku par.č. 5224 GP a vyhotovení
geometrického plánu pro vytvoření
dalšího stavebního pozemku. Tento
pozemek by měl vzniknout opět v lokalitě kde už jsou v současné době vyznačeny stavební parcely, tedy mezi
domy č.p. 33 a 51. Na zasedání bylo

také provedeno výběrové řízení na dodavatele projekčních prací na stavební akci ,,Splašková kanalizace v obci
Čejkovice s výtlakem do obce Břežany“. Na zhotovení projekčních prací
byla vybrána fi AQUA projekt ze Znojma, která tyto práce provede za částku 473 tis. Kč, včetně DPH. Dále byla
schválena cena za odprodej obecního
zbytkového dřeva po těžbě na Břežansku a podána zpráva o hospodaření
v obecních lesích. Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí. Příští zasedání
se bude konat počátkem listopadu.

Informace obecního úřadu
- Nalezené věci ve vztahu k obci
Nález věcí upravuje občanský zákoník v § 135. Věci se dělí na nemovité
a movité. Nemovité věci jsou veškeré
pozemky a stavby spojené se zemí
pevným základem. Všechno ostatní
jsou věci movité a to i živá zvířata.
Novela občanského zákoníku změnila postavení nalezené věci v tom, že
dříve se musela nalezená věc, pokud
nebyl znám její vlastník, odevzdat
státu. Dnešní právní úprava je taková, že pokud někdo nalezne věc
a nezná jejího vlastníka, je povinen
odevzdat věc obci na jejímž území k

nálezu došlo. Pokud se vlastník nepřihlásí o svoje vlastnictví do šesti
měsíců od odevzdání věci, připadá
věc do vlastnictví obce. Ustanovení
je platné i na věci skryté a na věci
opuštěné. Pokud někdo nalezne nebezpečnou věc např. zbraně, munici apod. měl by to pouze ohlásit na
příslušný obecní úřad nebo policii.
Nálezce nemá za povinnost vlastníka vyhledávat, to znamená, že pokud
někdo něco ztratí, měl by se informovat vždy na příslušném obecním
úřadě, zda jeho ztracenou věc někdo
neodevzdal.

- Třídění odpadů
Obecní úřad žádá obyvatele, aby
do kontejnerů na tříděný odpad před
hasičskou zbrojnicí a do kontejneru za
starou kovárnou nevhazovali uhynulá zvířata a podobné věci živočišného
původu. Upozorňujeme že za takovéto
jednání hrozí vysoké pokuty.
- upozorňujeme uživatele internetu, že na stránkách naší obce www.cejkoviceuznojma.cz mohou najít užitečné
informace např. o výměně občanských
a řidičských průkazů. Dále bylo na těchto stránkách zřízeno „diskusní fórum“.

Naše děti soutěžily v „7 v 1“
Božena Hanzalová

Čtyři děti z Čejkovic se jednoho sobotního odpoledne vydaly autobusem do Božic, kde 22. 9. 2007 soutěžilo mezi sebou 6 obcí v různých soutěžích.
Za naši obec jeli naši mladší občané. Nejmladší
Anetka Krajčová žákyně 4. třídy, Kája Michalčík s Jirkou Hanzalem žáci 6. třídy a Martina Michalčíková
žákyně 9. třídy. Jeli plni elánu a chutě zasoutěžit si.
Ovšem překvapením pro mě bylo, že soutěžícím slečnám M. a E. z Borotic tyto děti vadily a chtěly naše
soutěžící vyřadit. S tímto návrhem přišly i za porotou.
Ale proč? Protože byli malí? Proč by nemohli soutěžit? Přece vedeme děti k tomu, aby sportovaly, tak
proč jim bránit? To jsme je měli nechat doma nebo jim
pokračování na str 11
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pokračování ze str. 10
dát krabičku cigaret, ať se jdou bavit
takhle a dělat nějaké výtržnosti? Ne!
My je ke sportu a soutěžím vedeme
a podpoříme je, i když věděli, že budou nejmladší. Porota se ale zachovala čestně a soutěž i s našimi zástupci
mohla začít.
Celkem bylo 7 disciplín. Nejvíce

5/2007

Čejkovice

Mackovice

jsme se asi nasmáli při soutěži „zavaž
si oči a slalomem mě na kotouči převez na druhou stranu a zpět“. V tom
fofru vzpomenout si, kde je napravo
nebo nalevo a kam vlastně do neznáma jet podle sedící navigace, bylo
hotové umění. Běhat v gumákách
a kopat před sebou míč nebylo asi také
lehké, ale dopadlo to dobře. Osvěžují-

Noviny Niva

Pravice

Velký Karlov

cí byla soutěž v místním bazénu. To
bylo příjemné osvěžení, že? Při puzzlích šlo o to seskládat ty dílečky pěkně do sebe. Jak to asi patří? Jen kdyby
se nějaké dílečky někam nezatoulaly.
Děti si zaskákaly přes švihadlo, zaběhaly s míčem, no příjemný den.
Při vyhlašování byli naši zástupci
na 6. místě. Zúčastnili se a nikoho tím
neohrozili. Všechny soutěže dotáhli
statečně do konce.
Tak na závěr, díky našim dětským
zástupcům se i naše obec zúčastnila
této soutěže. Nejlepší a nejsladší odměna pro tyto 4 sportovce byla, že po
soutěži byli pozváni panem starostou
do restaurace „U želvy“, kde to vše
zajedli dobrým jídlem, zapili limčou
a ještě na ten zdravý zoubek skvělý
pohár nebo zmrzlina.
Tak Anetko, Marťo, Kájo a Jiříku, byli jste dobří. Neztrácejte chuť
a elán hrát si nebo sportovat či soutěžit. Jako dospělí už toho času mít tolik
nebudete, zůstanou vám jen krásné
vzpomínky na dětství, ty vám nikdo
nevezme.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 27.6.2007
Jaroslav Vitouch, starosta obce

* ZO schválilo navržené finanční opatření k odstranění chyb z přezkumu hospodaření obce za rok 2006
* ZO schválilo zadat vypracování stavebního povolení pro splaškovou kanalizaci panu Žižkovi
* ZO schválilo vypracování pasportu dopravního značení v obci

Es olats

Jubilanti

starosta

Andrea Strešková, místostarosta

V této nové rubrice Vám budeme zkratkovitě přinášet
novinky, které se v naší obci udály:
* počala stavba nového sociálního zařízení na obecním
úřadě
* byla zhotovena nová vstupní branka na místní hřbitov
v místě u studny /zhotovil Přemysl Dolník/
* bylo vysazeno 7 okrasných stromků
PROSBA PRO ŘIDIČE NÁKLADNÍCH VOZIDEL
Prosíme všechny řidiče nákladních vozidel o ukončení parkovaní kamionů na obecních pozemcích. Jedná
se hlavně o místa veřejné zeleně, autobusovou zastávku
a podobně.
Pokud bude problém s parkováním kamionů i nadále
pokračovat, obec bude nucena podniknout další kroky.

Během měsíců listopadu a prosince se dožívají významného životního jubilea tito občané:

* Stanislav Sváček - 60 let
* František Smittal - 70 let
* Marie Lukuvková - 75 let
* Anna Bartolčicová - 80 let
* Josef Kadlec - 85 let

Všem přejeme krásné prožití narozenin a ještě spoustu
dalších krásných let.

Hasičské závody mladých hasičů
V.V.

V sobotu dne 16.9.2007 se konaly v 10:00 hodin hasičské
závody mladých hasičů. Závodu se zúčastnilo 11 družstev
z toho 6 družstev starších žáků a 5 družstev mladších žáků.
V soutěži starších žáků zvítězilo družstvo z Vitonic,
naše družstvo se umístilo na krásném 4. místě.
V soutěži mladších žáků zvítězilo družstvo z Vitonic,
naše družstvo se umístilo na krásném 4. místě.
Pro návštěvníky bylo připraveno bohaté občerstvení.
Děkujeme všem, kteří přišli vybudovat skvělou atmosféru.
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Hasičské závody o pohár starosty obce Pravice
J. Vitouch

Stalo se tradicí, že každým rokem
na sklonku léta se v naší obci pořádají
závody dobrovolných hasičů o „Pohár starosty obce“. Letošní závody se
konaly v sobotu dne 25.8.2007 v 9:00

hodin. Závodu se účastnilo 20 družstev.
V soutěži mužů zvítězilo mužstvo
z Trstěnic, naše družstvo se umístilo
na krásném 9 místě.

V soutěži žen zvítězilo mužstvo
z Miroslav.
Pro návštěvníky bylo připraveno
bohaté občerstvení a prohlídka historické hasičské techniky.

Hasiči - výsledky z dalších soutěží
J. Vitouch

Dne 6.10.2007 se uskutečnila v obci
Božice soutěž o pohár starosty Božic,
kde se naši muži umístili na 1. místě
s časem 22:42 sekund .
Sezóna byla ukončena dne
13. 10. 2007 v obci Borotice soutěží
o pohár starosty Borotic, kde se muži
umístili na 1. místě s časem 20:10 sekund.
Děkujeme všem členům sdružení
dobrovolných hasičů za jejich výkony
a těšíme se do dalšího roku na novou
sezónu.
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Soutěž DSO NIVA
Starosta obce

Dne 22.9.2007 se náš soutěžní team ve složení Milena Růžičková, Novák Miroslav, Smittal Roman, Smittal František
a Novák Petr zúčastnil soutěžního odpoledne 7v1. Letos soutěž probíhala v obci Božice na hřišti pod širým nebem.
Naše družstvo využilo krásného počasí a skončilo na krásném 5. místě.
Děkujeme všem soutěžícím za reprezentaci naší obce.
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Stránku připravil Zdeněk Bobok, starosta obce

Zasedání zastupitelstva
obce
Zasedání zastupitelstva obce
– 3.9.2007
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 3.9.2007 projednávalo a schvalovalo:
- firmu pro rekonstrukci úpravny
vody ( vybrána byla firma GASMETER
WATER, s.r.o., Brněnská 404, Brno)
- dohodu o ukončení účasti společníka ve společnosti BDS, s.r.o.
- vypracování projektu na výstavbu nového bytového domu
Do zastupitelstva přijali pozvání
zástupci firmy Juwi, která by chtěla na
letištní ploše vybudovat fotovoltaické
elektrárny.
Zasedání zastupitelstva obce –
10.10.2007
Na zasedání konaném dne
10.10.2007 byla projednávána a schvalována:
- přestupková agenda - pro obec
Borotice bude i nadále provádět MÚ
Hrušovany
- změna územního plánu - pro
spolupráci na pořízení změny územního plánu byl určen starosta obce
- rozpočtová opatření č.4 a č.5
- žádost pana J. Sobotky - vjezd
na pozemek č.85/1

Dýňohrátky v MŠ
Stejně jako vloni se v naší mateřské
školce strašilo. Žádné děti se však naštěstí nebály. Neměly k tomu důvod,
neboť dýňová strašidla, která jsou vystavena před vchodem do školky, děti
vytvářely v příjemné atmosféře za
pomoci svých rodičů. Děti se při této
činnosti učí ovládat jednoduché pracovní úkony, využívat přírodniny a za
pomocí rodičů rozvíjí svoji fantazii
a tvořivost, která je toho důkazem.

Co jsi nevybudoval – nenič!
Nelze si nepovšimnout, že kam
s rukama a nohama zřejmě neví ničitelé veřejných objektů. Naši známí
– neznámí (vandalové) si totiž našli
zálibu v ničení objektů, které slouží
všem obyvatelům obce, především
jde o prostory kolem autobusových
zastávek. Aktivita pustošitelů však v

tomto případě nezná meze. Mnozí
občané, kteří chodí kolem zastávky
směrem na Božice si mohli všimnout,
že došlo k opravě této zastávky. Tuto
opravu provedli ve svém volném čase
a z vlastního materiálu pan Klíma Milan a pan Klíma Lubomír. Tato jejich
snaha a píle však trvala pouze čtrnáct

dní a zastávka je opět poškozená. Bez
povšimnutí nezůstala ani zastávka směrem na Znojmo, kde došlo k vysklení
několika skleněných tabulek. Pořízení
nebo opravy poničeného majetku stojí
obec nemalé peníze a pracovníky obce
již nebaví po někom uklízet a napravovat škody stále dokola.

Soutěž „sedm v jedné“
V sobotu 22.září jsme se společně s dalšími obcemi utkali v soutěži „sedm v jedné“. Soutěž se konala v Božicích a jedna
z disciplín proběhla i v krytém bazénu. Naše družstvo dokázalo, že se nebojí porvat se s každým úkolem a po konečném
hodnocení se umístilo na čtvrtém místě. Za tým Borotic nastoupili již ostřílení hráči - Opletal Zdeněk, Klímová Anna
a poprvé nás sportovně podpořili Fruhwirtová Eva, Králíková Markéta a Nehybková Ivana. Všem zúčastněným děkujeme
a věříme, že v budoucnu se najde více takových odhodlaných soutěžících jako ti, kteří doposud reprezentovali naši obec
ve všech soutěžích, které se konaly.
Foto k článku najdete na str.16
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Omluva sponzorům fotbalového turnaje
O pohár starosty obce Borotice
Rádi bychom se touto cestou omluvili a poděkovali
sponzorům fotbalového turnaje O pohár starosty obce Borotice, o kterém jsme psali v minulém čísle NIVY. Sponzory
turnaje byli pan Psota a firma OPAMETAL, s.r.o.

Soutěže SDH
V sobotu 29.září a následující sobotu 6.října proběhly
soutěže hasičů. Soutěže se konaly v Břežanech a v Božicích.
Své síly mezi sebou srovnávala sedmičlenná družstva. Družstvo našich hasičů obsadilo v obou soutěžích šesté místo.

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

V předchozích dvou měsících se
ke svému jednání zastupitelstvo sešlo dvakrát a to 7.září a 4.října. Na
těchto schůzích zastupitelé mimo jiné
schválili smlouvu o výpůjčce víceúčelového hřiště pro TJ Velký Karlov,
přistoupení do sdružení místních
samospráv, prodloužení přestupkové agendy s městem Hrušovany nad
Jev. do 31.12.2007. Dále vyslovilo
souhlasné stanovisko k žádosti PFČR
ke zpevnění některých polních cest
v našem katastru. V neposlední řadě
jsme pak schválili změnu č.1územního plánu obce Velký Karlov. Závazná
část územně plánovací dokumentace
mění funkční využití plochy stávajícího areálu zemědělské výroby na:
a) plochu smíšené zemědělské výroby
a služeb, b) plochu vodní a vodohospodářskou, c) plochu dopravy.

POZVÁNKA
Zastupitelstvo obce Velký Karlov
si tímto dovoluje pozvat seniory
naší obce na tradiční posezení do
kulturního domu ve Velkém Karlově, které se uskuteční v pátek
23.11.2007 v 17:00 hod.
Prudký
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Společenská kronika
Významné životní jubileum oslavili občané:

Září
Holas Josef
Vítková Marie
Hanzlíček Rudolf
Balážová Zdena
Jeřábek Vladimír
Maďar Michal
Říjen
Frlausová Marie
Kokeš Miroslav
Janečková Anna

Velký Karlov

65 let
68 let
69 let
76 let
76 let
82 let
66 let
73 let
84 let

Velký Karlov

Vážené maminky, milá děvčata!
-zif-

Možná jste zaregistrovaly, že již druhým rokem na Karlově pracuje kroužek
mažoretek. Pokud vás tento druh pohybu zajímá a líbí se vám přijďte mezi nás.
Scházíme se a nacvičujeme každý čtvrtek od 15:00 hod v kulturním domě ve
Velkém Karlově. Naše vystoupení jste měly možnost v letošním roce vidět
u příležitosti několika kulturních a společenských akcí v rámci mikroregionu
Hrušovansko a okolí. Od příštího roku bychom se rády přihlásily do republikové soutěže.
Informace podá paní Zifčáková na tel. 607179920.

Rozšíření přípojek tepla
-bp-

Po letech pochybností a nedůvěry v systém vytápění zaznamenáváme obrat. Již
v loňském roce jsme připojili k centrálnímu zásobování teplem dva nově zbudované
bytové domy s celkem 12 byty a nutno podotknout, že ke spokojenosti jejich obyvatel a letos jsme připojili dalších pět bytů v rekonstrukci nad OÚ. Současně jsme
v loňském roce nechali zpracovat projektovou dokumentaci (nákladem cca
70 000.-Kč) pro připojení 26 zájemců dalších rodinných domků. V první polovině
září jsme připojili prvních devět z nich. Stavbu rozhodlo zastupitelstvo pro značnou
finanční náročnost rozdělit na dvě etapy. Pro vaši představu uvedu, že hodnota jedné
přípojky činí v průměru (záleží na délce) 50 000,-Kč a to nezapočítávám do její ceny
režii obce a mzdu zaměstnanců obce. Druhá by měla proběhnout v příštím roce. Vše
však záleží na dostatku fin. prostředků. Prioritou je totiž rekonstrukce bývalého
obecního úřadu na byty.

Období adventu se nezadržitelně blíží
B. Prudký

I když tomu počasí zatím nenasvědčuje pohled do kalendáře je neúprosný
a říká, že se po roce opět přiblížilo období adventu. Příští číslo novin vyjde až v druhé
polovině prosince, proto si dovoluji pozvat již nyní děti v sobotu 8.12. od 14ºº hodin
na tradiční mikulášskou nadílku do sálu a všechny pak na 17°º hodin na rozsvícení
další foto
na najdete
na str. 14
vánočního stromu. A snad si mohu již dovolit říci tradiční
v pořadí
sedmé.
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Smrad
-šp-

Smrad, zápach oder a kdožví jaké
jiné názvy existují pro totéž. Pro to co
vnímáme naším nosem co můžeme považovat za čichový vjem. Napadá mně
ale, že čichovým vjemem je také vůně
a kde je tedy ona hranice kde končí
vůně a začíná smrad. Kdy, jak a pro
koho. Je smrad škodlivý, zdraví nebezpečný nebo jen nepříjemný a jak je to
s vůní květin jejichž pyl s pylem jiných
kvetoucích rostlin nevonících nesmrdících způsobuje alergické reakce. Kdo
a nebo co způsobilo, že vše kolem nás
je nějak cítit, nepanuje úměra, že co je
užitečné a potřebné voní nebo alespoň
není nepříjemné, je zdravé a naopak
smrdí a je škodlivé to neužitečné, nepotřebné. Čert, aby se v tom vyznal.
Ta úvaha má ale jednu velkou, ale
zásadní chybu. Uvažuje pouze v di-

menzi lidské existence. Ale co ostatní
živá příroda, kterou se často vehementně zaštiťujeme. Nemá ona v mnoha
případě opačné potřeby a požadavky?
Co všeho jsme ochotni tolerovat?
Nakonec všechno je o toleranci,
samozřejmě nikoliv bezbřehé. Toleranci, která se, zdá se mi nějak z našeho jednání vytrácí. A nejedná se
jenom o smrad. Téměř o vše, co přináší dnešní civilizace, vše bez čeho se
neobejdeme, čeho se nechceme a nemůžeme vzdát. Jen to získání, výroba,
skladování distribuce apod., tedy činnosti vždy spojené s nějakým méně
příjemným faktorem by se nemělo
bezprostředně dotýkat nás. Málo už
nás zajímá, že důsledky odsunutí „našeho problému“ se většinou stanou
zátěží někoho jiného.

Absolutistické požadavky pak mnohdy vytváří paradoxní situace, kdy jejich splnění poškodí i samotné navrhovatele, jindy se diametrálně odlišují
požadavky a potřeby dvou nebo i více
skupin obyvatel téhož města neb vesnice.
Ten „smrad“ v názvu článku je samozřejmě symbolem. Symbolem pro
mnoho jiných méně příjemných jevů
doprovázejících naši každodenní činnost, proti kterým vyhlašovat absolutní netoleranci je jen bojem s „větrnými
mlýny“.
Nakonec moudrost vyslovená řeckým učencem a filozofem Thaliem
Milétským: „Nejtěžší věc je poznat
sám sebe. Nejsnadnější věc je radit
druhým“.

HODY BYLY „NAŠE“
Dana Chmelová

Tak jako před hodama, chci se
i nyní podělit o postřehy a pocity
z takového zákulisního dění Našich
hodů. Od samého počátku provázelo dění kolem hodů velké fandovství
a nadšení všech zúčastněných. A věřte, že bez toho nadšení by to opravdu
bylo dost těžké. Nikdy bych nevěřila,
kolik takové hody obnášejí starostí
a také finančních problémů. Po vstřícných a úspěšných jednáních s obecním úřadem a finanční pomoci pana
Rady a všech ostatních sponzorů, se
mohlo to velké kolo, zvané Karlovské hody, pomalu roztáčet. Na konci jízdy tohoto kolotoče se přiblížil
18. srpen, den našich prvních Kro-
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jovaných hodů. Tento den mi
zůstane v paměti jako obrázek
poskládaný z barevných střípků kaleidoskopu. Je to krásné
tiché ráno, z domu vycházejí
malí i velcí krojáci do kulturáku. Je to zdobení koní i vozů
a čekání, přijdou se lidé podívat? Odlesk dopoledního sluníčka v očích a vlasech naší
chasy, když stojí pod májou
u požehnání otce Kazíka a starosty obce při předání hodovního
práva. A opravdu nám přáli všichni
svatí, celý den byl prosluněný sluníčkem. Ty krásné chvíle kdy chasa procházela vesnici za doprovodu hudby
a zpěvu. Přála bych všem vidět
ten úžas a překvapení celé chasy z toho, jak je všichni mile
a rádi přivítali. K nejpěknějším
obrázkům patří odpolední zpívání pod májou s tanečkem těch
nejmenších, tam teprve člověku
dochází kolik máme ve vesnici
mladých lidí. Tento pocit ve mě
utvrdilo vystoupení našich už
populárních mažoretek. Finále
samozřejmě patří nástupu cha-

Noviny NIVA

sy k zahajovacímu tanečku. Myslím,
že trému a nervozitu brzy zahnala atmosféra na sále, lidé tleskali, zpívali, juchali a podpořili chasu tak jako
jsem to nikdy nikde nezažila. Nejvíc
mě potěšila velká účast a dobrá přátelská nálada všech zúčastněných.
Při předání hodovního práva zpět
starostovi jsem tajně zadoufala, aby
se příští rok hody uskutečnili znovu. Ale toto všechno by se nemohlo
uskutečnit bez velké pomoci a příspěvku vás všech, všech Karlováků,
sponzorů a všech, kteří jakýmkoliv
způsobem pomohli. Za to patří Vám
všem veliký Dík. Tak při příštích našich hodech nashledanou.
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Soutěž obcí NIVY v Božicích
-bp-

Jak jste se jistě již dočetli z předchozích příspěvků v tomto čísle víte, že se
22.9.2007 konala, tentokrát v Božicích, tradiční soutěž čtyřčlenných družstev
obcí Nivy. Pořadí ani vítěz nebyl a není tím hlavním proč jsme do Božic přijeli.
Hlavní byla příjemná atmosféra, dobrá nálada a vlídné přijetí. K tomu všemu
nám přálo i počasí. Přesto všechno atmosféra a soutěživý duch zúčastněné natolik vtáhla do soutěže, že boj byl nelítostný, ale určitě čestný.
Družstvo Velkého Karlova ve složení Simona Dvořáčková, Marcela Popelková, Tereza Prudká a Miroslav Budiač se svého úkolu zhostilo nad míru úspěšně
a patří jim proto moje poděkování.

Máme se čím pochlubit?!
-zif-

Tak to musíte samozřejmě posoudit vy, kteří jste nás již viděli, ale já si
myslím, že ano, i když máme určitě co
zlepšovat. O čem mluvím? O souboru
mažoretek, který již druhý rok cvičí na
Velkém Karlově a vystupuje v okolních
obcích. O naše vystoupení je v poslední době stále větší zájem a i toto nás
motivuje k nacvičování nových sestav.
Pro Vaši informaci uvedu jen namátkou akce, které jsme zahajovaly, nebo
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v rámci kterých jsme v letošním roce
vystupovaly. Mimo jiné to bylo vystoupení u příležitosti ukončení Hostan
ligy v malé kopané v Šanově, zahájení
čtvrtého ročníku partnerské olympiády v Hrušovanech nad Jev., vystoupení u příležitosti slavností chleba
ve Slupu, zahájení u příležitosti otevření přeshraničního informačního
centra v Hevlíně. Úspěšné bylo rovněž
vystoupení na topinkiádě v Dyjákovi-

Noviny Niva

cíh a v Božicích u příležitosti konání
soutěže obcí DSO NIVA. Mimo tyto
větší akce jsme se prezentovaly v Pravicích, Břežanech, domově důchodců
v Božicích, Hrádku a dalších obcích
a samozřejmě i několikrát při různých
příležitostech na Velkém Karlově.
Těší nás, že o náš program je zájem,
vždyť cvičíme pro to, abychom potěšily nejen sebe, ale hlavně Vás.
Foto k článku najdete na str. 20
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Z jednáni zastupitelstva obce dne 15.9.2007
Ing. Karel Ondráček, starosta obce

ZO schvaluje:
• Výstavbu solární elektrárny pro
družstvo EKOVOLTA v prostoru čejkovských sadů
• Žádost o vyjmutí z lesní půdy – pozemek p.č. 352
• Dohodu o ukončení účasti obce ve
společnosti BDS, s.r.o.
• Rozpočtová
opatření
číslo
2,3,4/2007
• Obnovu památníku u kostela
• Předložení návrhů řešení opravy
hřbitovní zdi na příštím jednání
• Příspěvek škole Břežany na nákup
interaktivní tabule IWETA ve výši
10.000,-Kč
• Odběr vody z obecní studny pro
rodinu Patakyovu s upozorněním, že
se nejedná o pitnou vodu
• Prodej pozemku p.č. 354 pro
manžele Mlčkovi, č.p. 17, cena 10,-

20

Kč/m2
• Prodloužení pracovního poměru p.
Kročilovi F. a p. Sobotkovi J. do konce
listopadu 2007
• Příspěvek Oblastní charitě Znojmo
ve výši 5.000,-Kč
• Dodatek ke smlouvě o spolupráci v
oblasti výroby větrné energie s firmou
VENTUREAL, s.r.o.
• Výstavbu čtyř bytovky pro firmu
MONDEK a zabezpečení inženýrských sítí – plyn, voda a kanalizace
• Odložení oprav vnějších omítek
budovy OÚ na příští rok a nákup nového nábytku, vymalování, nového lina
a nových plastových oken pro kancelář
obecního úřadu
• Dohodu o narovnání, dohodu
o ukončení nájemního vztahu a kupní
smlouvu pro JMP NET, s.r.o. – prodej
obecního středotlakého plynovodu

Noviny NIVA

• Prodloužení platnosti smlouvy
řešení přestupkové agendy pověřenou obcí – městem Hrušovany do
31.12.2011
ZO bere na vědomí:
• Stav financí obce
• Žádost obce o dotace
• Počet nových přípojek a postup
prací na projektování II. etapy kanalizace
ZO zamítá:
• Nabídku výstavby větrného parku
firmě AB WIND, a.s.
• Vstup do Svazu měst a obcí České
republiky
• Odprodej akcií České spořitelny
• Nabídku na svoz olejů a tuků od
firmy Remondis
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Kašna, fontána, vodotrysk
Historie sahá až do roku 1999, kdy
se projektovala I. etapa kanalizace
a řešil se problém, jestli stoka B od
Bartolčicového k Zajícovému, „kde
je to do kopce“, má být samospádem
s hloubkou 4 m v parku před Zajícovým a nebo použitím přečerpávačky. Jedním z mnoha dalších otázek
bylo, zda studna, která zásobuje koryto před kostelem, nepřijde o vodu.
Po všech měřeních, kdy došlo i na
proutkaře, padlo rozhodnutí, že stoka B bude gravitační, i když v parku
před Stolarikovým je spodní voda v
hloubce 60 cm a tekuté písky. Položení stoky B proběhlo v roce 2003, kdy
přechod přes park před Zajícovým
trval týden za nepřetržitého čerpání
vody. Po ukončení čerpání a zhutnění výkopů začala voda u koryta znovu
téct, navíc se zvedla hladina vody ve
vedlejší studni. Po tání sněhu nebo
větších deštích vystoupila voda do
hloubky 20 cm pod povrchem, po
roce sucha klesla do 40 cm hloubky.
Proběhly další měření, jak se projeví
snížení hladiny čerpáním na průtoku vody u koryta. Víme, jak dopadl
neodborným zásahem rybník před
mlýnem, rybníček za Štukavcovým
a rybníček pod „Stuchlíkovým“. Po
konzultacích s úřady - jak povolení
nakládání s vodami v případě přepadu ze studny a starousedlíkem panem
Maxem, který nás seznámil s problematikou sedmi pramenů obce Mackovice, padlo rozhodnutí snížit hladinu

vody přepadem ze studny v hloubce 1 m a tuto vodu odvést pod kostel
a postavit zde zatím malou kašnu
s fontánou. Jak dál, rozhodnou zkušenosti ze zimního provozu, a jak bude
naprojektováno prostranství pod kostelem v rámci projektu nových místních komunikací. Stavební úřad udělil
tomuto záměru územní souhlas.
Závěrem patří poděkování všem
sponzorům:
- Panu Hrnčářovi Antonínovi a spol.
za potrubí
- Statku Miroslav, a.s. za poskytnutí
výkopové techniky s obsluhou

- Místnímu svazu zahrádkářů za poskytnutí zahrnovací techniky
- Firmě VSR za poskytnuté kamenivo
- Panu Stojaspalovi – majiteli firmy
Balustrády, s.r.o. za výrazné slevy
dílů fontány
- Státnímu statku Hrušovany nad Jevišovkou za skruž pro kašnu
Dále patří poděkování:
- Panu Alexovi - MÚ Znojmo za odbornou konzultaci
- Panu Maxovi za předání svých znalostí
- Místostarostovi za dovoz dílů fontány
- Rychlé rotě za odbornou montáž

Nejstarší motocykl obce
Nejstarší motocykl obce je stále funkční ČZ-175 rok
výroby 1937, slaví tedy v letošním roce 70. narozeniny.
Pro příznivce jedné stopy pár technických zajímavostí:
- tlumič řízení i s předním pérováním seřiditelný za jízdy
- elektrika BOSCH
- klika uložena na dvou kuličkových ložiskách Made in
„Švýcary“, vedle měděné labyrinty a na krajích jehlové
ložiska
- v převodovce dvě ložiska Made in USA a dvě ložiska
Made in Tschechoslovakia
- Kártry sešroubované šrouby M 7
Již tehdy fungovala mezinárodní spolupráce.
Motocyklista má na hlavě výrazně mladší „bélku“
z 50 let zvanou hříbek.

5/2007
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Při návštěvě Větrného parku Břežany
nás překvapil mackovský zálesák těžící dřevo v břežanských hvozdech ekologicky mačetou. Nechtěl být jmenován, aby nepopudil
naše místní ekology.

Břežany

Břežany

Čejkovice

Mackovice

Pravice

Velký Karlov

Naši reprezentanti, kteří vybojovali v náročné soutěži 7 obcí v 1 v Božicích
krásné 2.místo, si připíjí na úspěch silně pěnícím šumákem. Obecní úřad jim
děkuje za vzornou reprezentaci obce. Poděkování patří i pořádající obci, bylo
to příjemně strávené odpoledne.

Břežany

Břežany

Břežany

Z jednání Obecního zastupitelstva v Břežanech
Mgr. Josef Rebenda, starosta obce

Zastupitelstvo obce Břežany se
sešlo na svém jednání dne 30. srpna
2007 v 18:00 hodin. Schůzi zahájilo
prohlídkou školní budovy čp. 3. Dále
se zabývalo situací kolem prodeje
bytu č. 79/1 a navrhlo možné řešení,
které bude projednáno na zasedání
zastupitelstva.
Byla podána informace ohledně
prodeje podílu v Břežanské dopravní
společnosti, s.r.o. a byl projednán návrh Dohody o ukončení účasti společníka, byla schválena připomínka,
aby byl doplněn bod, který by řešil
případné neplnění dohody (sankce). Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření číslo 1/2007 ve výši
554 500,00 Kč na straně příjmů i výdajů. Byla projednána výstavba II.
etapy kanalizace. Dále jsme projednávali možnosti dotací a jejich priorit na nejbližší období. Zastupitelstvo
obce se zabývalo přípravou zasedání
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ZO a jeho programem. Byla schválena Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou
E-ON, dále dodatek číslo 1 k úvěrové
smlouvě číslo 12327 ze dne 15.9.2006
- mezi WSPK a Břežanským vodovodem, s.r.o. (prodloužení kontokorentu). Dále byly projednány dotazy
a připomínky členů ZO – hřbitovní
řád, parkování vraků, cesta ke hřbitovu.
Na zasedání dne 13. září 2007
schválilo zastupitelstvo obce dohodu
o ukončení činnosti v Břežanské dopravní společnosti, s.r.o. a pověřilo
starostu obce jejím podpisem, dále
schválilo smlouvu o dílo s firmou
Břežanský vodovod, s.r.o. na realizaci stavby „Břežany – kanalizace II.
etapa“, prodej pozemků se zemním
sklepem parcelní číslo 1148/6, 1171/4
a prodej pozemků parcelní číslo
1148/3, 1148/10, st. 225/2 a1574/1 za

Noviny NIVA

stanovené ceny. Dále zastupitelstvo
projednalo a schválilo vybudování
fotovoltaického systému na výrobu
elektrické energie na střeše budovy
mateřské školy a pověřilo starostu
obce vyřízením dotace. Zastupitelstvo obce zrušilo prodej bytu 2+1
č. 79/1 a výběrové řízení na prodej
bytu 2+1 v domě čp. 79 a schválilo
prodej tohoto bytu paní Zámečníkové a panu Bludskému. Zastupitelstvo
obce rozhodlo vydat předběžný souhlas s vybudováním fotovoltaické
elektrárny v místní části Ležák. Dále
jsme projednali smlouvu o spolupráci v oblasti výroby větrné energie, ke
které se vrátíme po prostudování na
dalším zasedání, zastupitelstvo bylo
seznámeno s vyúčtováním letošních
hodů, které pořádal Obecní úřad
Břežany.
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Slavnostní rozsvícení vánočního stromku
Stejně jako v předcházejících letech i letos slavnostně rozsvítíme vánoční stromek. Bude to v pátek 30. listopadu 2007 v 16:00 hodin. Těšíme se na hezký program
našich dětí a samozřejmě zveme všechny naše spoluobčany na tuto malou slavnost.

V měsíci srpnu byly dokončena opravy cesty ke hřbitovu a na hřbitově

Mikulášský turnaj ve stolním tenisu
I letos jako v minulých letech pořádá Zámek Břežany, příspěvková organizace Mikulášský turnaj ve stolním tenisu ve sportovní hale v Břežanech. Turnaj se uskuteční ve čtvrtek 6. prosince 2007.

Ahoj z mateřské školky
Jana Surovcová ved.uč.MŠ

Tak se mi zdálo, jakoby teprve
skončili prázdniny! Ale když se nyní
rozhlížím, vím že se jen párkrát vyspíme a máme tady Mikuláše a Vánoce. Noci se prodlužují, dny se krátí,
venku je mlha, fouká vítr a sluníčko
už také nehřeje jako dřív. Ale dětem
v MŠ to vůbec nevadí. Těm je jedno
jaké je venku počasí, hlavně když mají
kolem sebe spoustu kamarádů, mohou si hrát, poznávat nové věci, získávat vědomosti a připravovat se na
první třídu.
Také v letošním školním roce nám
školka praská ve švech. Máme zapsaných 48 dětí, které denně dochází do
mateřské školy, takže paní učitelky
mají plné ruce práce.
Z Mackovic k nám dojíždí 15 dětí,
z Pravic 10 dětí , z Litobratřic 1 dítě

5/2007

a zbytek 22 dětí je z Břežan. V letošním
roce máme také velký počet předškoláků, do základní školy k zápisu půjde rovných 26 dětí. Ale jestli budou
všechny děti přijaty, to ukáže ještě čas.
Nejdříve musí získat spoustu vědomostí a poznatků, aby v 1.třídě neměly
žádné problémy.
Stejně jako loni, učíme ve školce tři
paní učitelky - já, paní učitelka Marie
Fajmonová a paní učitelka Jana Žažová. O úklid se nám stará paní uklízečka Hana Nováková a o dobré papáníčko paní kuchařky Jiřina Vyskočilová
a Dana Laczková.
A protože po prázdninách všechny
přímo sršíme energií, připravujeme pro
děti ve spolupráci se ZŠ a Občanským
sdružením rodičů celou řadu akcí, na
které vás všechny srdečně zvu.

Noviny Niva

Bude mezi ně patřit např. Drakiáda, Čertovská veselice, rozsvěcování
vánočního stromu u OÚ a samozřejmě Maškarní karneval pro děti i pro
dospělé.
O akcích, které proběhnou v MŠ
a v ZŠ se můžete informovat každý
měsíc na vývěsce u obchodu. Samozřejmě, že nás – školkáčky, uvidíte
opět v bílém jako Lucie, nebo v maskách při fašanku. Také paní zimu
půjdeme opět hodit do potoka, aby
mohlo přijít jaro a s ním mohly přiletět čarodějnice. A kdo ví? Třeba vás
všechny překvapíme něčím novýmněčím originálním. Děkujeme všem
za vaši přízeň, rodičům za spolupráci
a už teď se těším, jak se společně sejdeme na kopci Majeráku s nádhernými barevnými draky.
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Hasičské závody
břežanští hasiči

Letošní vyhlášení okresní ligy
v hasičském sportu proběhlo 29. září
na závodech v Břežanech.
Celkem se soutěže zúčastnilo 16
družstev mužů ze znojemského regionu a 5 družstev žen.
Své kvality přijeli potvrdit i suverénní vítězové letošní ligy, mužstvo
hasičů z Trstěnic a hasičky z Miroslavi,
kteří zvítězili i v Břežanech a přebrali
z rukou velitele odborné rady hasičů
poháry pro vítěze celé ligy.
Souběžně s závody započítávanými
do okresní ligy proběhla soutěž o pohár starosty obce Břežany, kde první
místa vybojovali vítězové okresní hasičské ligy a soutěž okrsku DSO Niva.
Tuto soutěž vyhráli Božice časem 21,40
sekund, druhé místo obsadilo domácí
mužstvo s časem 25,82 sekund a třetí byli hasiči ze Šanova s časem 32,73
sekund.
Více informací o závodech a činnosti hasičů z Břežan najdete na naší
webové stránce www.sdhbrezany.ic.cz.

24

Noviny NIVA

5/2007

Božice

Borotice

Břežany

Čejkovice

Mackovice

Pravice

Velký Karlov

R e la x B o ž i c e
sportovní a rehabilitační centrum
Božice č.p. 380,www.bozice.cz,
tel.: 602 631 580
Provozní doba:
Pondělí až neděle: 10:00 až 20:00 hodin
Ceník služeb:
Bazén se slanou vodou a s vířivkou
dospělí
1 hodina
50,- Kč
předplatné na 10 hodin 400,- Kč
předplatné na 20 hodin 700,- Kč
- děti do 1 roku zákaz vstupu do bazénu
- děti do 3 let zdarma

děti do 15 let
30,- Kč
250,- Kč
400,- Kč

Uzavřená společnost (na objednávku): 500 Kč/hod.
- nutno hlásit 4 dny předem
- kapacita bazénu je 16 osob, vířivky 6 osob
Sauna, návštěvu nutno hlásit 1 hodinu předem
1 osoba samostatně
80,- Kč/hodinu
2 osoby (skupina)
120,- Kč/hodinu
3 osoby (skupina)
160,- Kč/hodinu
4 osoby a více (skup.)
200,- Kč/hodinu
Solárium: 1 minuta:

6,- Kč

Součástí areálu jsou i další služby,
kterých je možno využít:
5/2007
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DOPLŇOVAČKA S TAJENKOU: I ve Tvém srdci by mohla být.........

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: Dvořáková Ludmila, Reichmanová Alena, Fruhwirtová Lenka
Blahopřejeme a přejeme Vám všem zábavné luštění naší další doplňovačky.
Tajenka z minulého čísla: Láska je trpělivá, laskavá, „nevychloubá se a není domýšlivá“.

5/2007

Noviny Niva

27

Božice Borotice Břežany Čejkovice Mackovice Pravice Velký Karlov
„7 obcí v jedné vesnici“ - Soutěžící družstva z jednotlivých vesnic:
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