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BOŽICE BOROTICE BŘEŽANY ČEJKOVICE MACKOVICE PRAVICE VELKÝ KARLOV
Hvězdy v životě
Zaja

V zimě hvězdy více září,
asi jsou nám trochu blíž.
Neboj se, to není stáří,
i když už máš další kříž.
Měsíc se už také skryl.
Ty se ale díváš výš.
jako by jsi tu už byl.
Díváš se, však nevidíš,
Rozepni ty svoje křídla,
život bude jinak znít.
Naděje – bublina z mýdla?
Trošku štěstí ještě mít!
Měsíc zapad, slunce vyjde,
zahřeje a potěší.
Teplo do srdce zas přijde.
Ať už nás nic neděsí.

Pořekadlo
Borotice: „Naučili jsme se létat jako ptáci, plavat jako ryby. Zůstává jediné:
„Naučit se žít na zemi jako lidé.““
Božice: „Na každou sviňu se někde vaří voda!“
Mackovice: „Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí.“

Mikroregion v Dukovanech
JH

Nahlédnout do nitra Jaderné elektrárny v Dukovanech nám umožnila
exkurze, kterou pořádal Mikroregion Hrušovansko. A i když přímo do
provozu není přístup povolen, přesto
výklad průvodkyň, zhlédnutí filmu a
prohlídka maket částí elektrárny v informačním centru byl velice zajímavý
a poučný. Informační centrum jaderné elektrárny je otevřeno každý den,
kromě pondělí a každý rok ho navštíví asi 30 tisíc návštěvníků.
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Valná hromada DSO NIVA, konaná 7. února 2008 ve 13:30 v Mackovicích,
přísálí hostince U Kohouta
Program jednání:
1. Vyhodnocení hospodaření svazku
za rok 2007
2. Rozpočtové opatření č. 6/2007
3. Vyhodnocení dotací svazku z PRV
(Programu rozvoje venkova) za rok
2007
4. Žádost o dotaci svazku NIVA z PRV
5. Různé
6. Usnesení
Soutěž „Sedm obcí v jedné vesnici“
bude letos pořádána v Čejkovicích dne
5.7.2008.
Lavice budou převedeny do majet-

ku jednotlivých obcí.
Svazek DSO NIVA v letošním roce
nakoupí stany.
Usnesení VH DSO NIVA
Valná hromada DSO NIVA bere na
vědomí:
1. Hospodaření svazku za rok 2007
Valná hromada DSO NIVA schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č. 6/2007
2. Návrh rozpočtu na rok 2008
3. Zahrnout do rozpočtu příspěvek na
soutěž: „Sedm obcí v jedné vesnici“
4. Nákup dvou stanů o výměře 80 m2

Valná hromada DSO NIVA pověřuje:
1. Jednatele svazku zpracováním žádosti na Krajský úřad Jihomoravského kraje o dotaci z titulu 6 a 7
2. Pověřuje jednatele pana ing. Bronislava Prudkého jednat o podmínkách a vstupu do SMS (Sdružení
místních samospráv)
3. Pověřuje zástupce Obce Božice
jednat o skládce inertního odpadu
4. Pověřuje starostu Obce Čejkovice
uspořádat soutěž „Sedm obcí v jedné vesnici“

Kříž
Ing. Rudolf Žilík

Popeleční středou (6. února) jsme
jako každý rok vstoupili do doby postní. Je to doba čtyřiceti dní (kromě neděl), ve které máme činit pokání - držet půst, více se třebas modlit či dávat
almužny. Ovšem to není samoúčelné.
Máme tak své nitro připravit ke slavení
Velikonočního tajemství - Zmrtvýchvstání Páně. Mnohem častěji také konáváme v kostelích pobožnosti křížové cesty, kde slovo kříž zaznívá velmi
často. A právě o kříži je i následující
příběh.
Šel jeden mladík cestou mezi poli.
A v dálce uviděl nějaký zástup lidí.
Každý z nich s sebou cosi vláčel. Když
zástup začal pomalu dohánět, poznával, co to ti lidé nesou. Byly to kříže.
Každý měl svůj. A každý ho měl jiný,
jeden byl kratší, jeden delší, jeden širší, jeden tenčí. Lišili se tvarově i barevně.
A každý z těch lidí se s ním nějak
trápil. Někdo stále padal, jiný byl často zohnutý, jiný potichu naříkal, jiný
plakal. Tento mladík poznal, že to jsou
jejich osobní kříže. Znenadání poznal
také svůj osobní kříž. Byl náramně
těžký. Po chvíli nesení ho to přestalo bavit. Odmítl ho dál nést. A v tom
dostal prima nápad. Zkrátit ho. Shodil
kříž tedy na zem a na všech koncích
jsem ho uřezal. Pak si ho znova hodil
na ramena a to bylo panečku jiný kafe.
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Paráda. S takovým křížem se šlo jedna
báseň! A mnohem rychleji!
Za nějakou hodinku předešel velké
množství lidí. Každý se na něj díval se
smutným výrazem ve tváři. Mladík si
pomyslel: „Vy jste ale hlupáci! Proč si
ho taky nezkrátíte! Takhle se zbytečně
dřete. … Když se chcete takhle ničit,
tak se ničte.“
Když takto ušel několik kilometrů,
zástup začal zpomalovat. A něco nádherného tu začalo vonět. „Co se tam
vpředu děje?“ Pomyslel si, „že by nějaká překážka?“ Byl zvědavý a tak rychle
přiběhl na samotný začátek zástupu.
Cesta zde končila a objevil se konec
země. Dál byla jen propast a na druhé straně té propasti byla nějaká jiná,
na první velmi krásná. I ta vůně, kterou cestou ucítil, se vinula odtamtud.
Chvíli pozoroval, co se tu vlastně děje.
Každý člověk zde sundal z ramenou
svůj kříž a jím překlenul tu nedozírně
hlubokou propast. Po něm pak celkem
pohodlně přešel na druhou stranu.
Rozhodl se také vyzkoušet svůj
kříž. Předběhl nějakou starou babku,
sundal kříž z ramenou a hodil přes
propast. Ale jakmile ho odložil, spadl
dolů. Ani neslyšel, že by o něco někam
dopadl. Byl nenávratně pryč. Byl totiž
příliš krátký na to, aby dosáhl na druhou stranu propasti. Tu začal mladík
litovat toho, že si kříž před tím zkrátil.
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Kříž se nám zdá někdy příliš těžký.
Někdy si jej můžeme činit zbytečně těžším my sami. Nebo můžeme nést kříž
něčeho, co je v naších možnostech odstranit. A to také máme odstranit!
Ale běda tomu, kdo se rád kříži vyhýbá nebo dělá všechno proto, aby se
mu s ním šlo pohodlněji.
Kříž není pro kříž! Má spásonosný
charakter. Ježíš v evangeliu říká svým
posluchačům: „Kdo chce (při)jít za
mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a
následuj mě!“ On dobře ví proč.
Nakreslila Irena Schwarzová (1983)
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Výsledky Tříkrálové sbírky

Ing. Rudolf Žilík

Prezident ČR, pan Václav Klaus, ve
svém novoročním projevu zmínil, že
se máme v naší zemičce nejlépe za posledních 15 let. A co se životní úrovně
týče, přiblížili jsme se západní Evropě
již ze tří čtvrtin. Tedy docela slušný
pokrok, nemyslíte?! Ale jako jsme za
posledních 15 let dospěli k mnohem
vyšší životní úrovni, pokročila také k
vyšší úrovni naše, lidská česká srdce?
Po silvestrovskou noc jsem měl vypnutý mobilní telefon. Ráno jsem jej
opět zapnul a obdržel jsem nějakou
SMS zprávu. Byla odeslána ještě ve starém roce, půl hodiny před půlnocí. Z
neznámého čísla. Patrně omyl. Nevadí; dal jsem se do čtení. „Za okny zima
jak kráva, domov nám provoní Fernet,
rum, tráva. Půlnoc se blíží, nohy se
pletou, děti zas uvidí maminku sjetou.
Tátovi krví barví se džíny. Prdel mu na-

trhla petarda z Číny. Ať se Vám povede
poslední krok, přejem Vám úspěšný
ten nový rok!“ … Nevěřil jsem vlastním očím. Tak jsem si ještě jednou
protřel. V první moment jsem nevěděl,
co si mám o pisateli a jeho „skvostném
díle“ myslet.
Jaké novoroční přání jsem obdržel
před 15ti lety vím docela přesně. Žádné. Tehdy jsem ještě mobilní telefon
neměl. Ale i kdybych ho snad už tehdy
měl, myslím si, že s tak politováníhodnou zprávou bych se nesetkal.
A tak vezměme si za domácí úkol
kus papíru a zkusme si nakreslit, jak
by vypadala časová závislost úrovní
českých srdcí za posledních 15 let. A
možná, vy, kteří nemáte kdovíjak vysoké vzdělání, budete s tímto úkolem
hotovi dřív, než profesor ekonomie
Václav Klaus.

Czech POINT na OÚ v Božicích
Od 01. 03. 2008 zahájí na Obecním
úřadě v Božicích svou činnost pracoviště Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál).
Czech POINT poskytuje ověřené
výpisy z těchto čtyř centrálních registrů:
- katastr nemovitostí
- obchodní rejstřík
- živnostenský rejstřík
- trestní rejstřík
Tato služba je pouze k vystavení
ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává
veřejnou listinou.
Před zhotovením výpisu budete informování o počtu stran výpisu a jeho
ceně. Po zaplacení bude výpis vydán.
Výpis z katastru nemovitostí
Co dostanete: Úplný výpis Listu vlastnictví, částečný výpis Listu vlastnictví
Co potřebujete vědět: Katastrální území, číslo listu vlastnictví, číslo nemovitosti
Webový portál registru:
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
Kolik to bude stát: správní poplatek
100,- Kč za první stránku, za každou
další 50,- Kč

1/2008

Výpis z obchodního rejstříku
Co dostanete: Úplný výpis z obchodního rejstříku
Co potřebujete vědět: IČ (identifikační
číslo)
Webový portál registru:
http://www.justice.cz/
Registr ekon. subjektů:
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
Kolik to bude stát: správní poplatek
100,- Kč za první stránku, za každou
další 50,- Kč
Výpis ze živnostenského rejstříku
Co dostanete: Úplný výpis z veřejné
části živnostenského rejstříku
Co potřebujete vědět: IČ (identifikační
číslo)
Webový portál registru:
http://www.rzp.cz/
Registr ekonom. subjektů:
http://www.info.mfcr.cz/ares/ares.
html/
Kolik to bude stát: správní poplatek
100,- Kč za první stránku, za každou
další 50,- Kč
Výpis z Rejstříku trestů
Co dostanete: Výpis z Rejstříku trestů
Co potřebujete: platný doklad totožnosti
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Borotice
Božice
Břežany
Mackovice
Pravice

3.392,50
3.001,00
5.857,00
2.220,00
4.639,50

Rozjímání o čase
JH

Všechno má určenou chvíli
a veškeré dění má svůj čas.
Je čas rození i čas umírání,
čas sázet i čas trhat,
čas bořit i čas budovat,
čas plakat i čas smát se,
čas objímat i čas objímání zanechat,
čas truchlit i čas poskakovat,
čas hledat i čas ztrácet,
čas kameny rozhazovat i
čas kameny sbírat,
čas mlčet i čas mluvit,
čas milovat i čas nenávidět,
čas boje i čas pokoje.
A ty teď přemýšlej, který čas jsi prožil, a který tě ještě čeká. Určitě už jsi
prožil čas: rození. Také je pro tebe už
jistě známý čas plakat i smát se, kamení sbírat i rozhazovat, mluvit, hledat
i ztrácet, možná i čas bojovat, mlčet,
milovat i nenávidět, objímat, bořit i
budovat. Ale jaký čas nás ještě čeká?
Jedná se o neveřejnou evidenci informačního systému veřejné správy
Kolik to bude stát: správní poplatek
50,-Kč
Pokud nebude moci Rejstřík trestů
zaslat pověřenému orgánu výpis neprodleně, bude sepsána žádost, kterou musí
žadatel opatřit kolkem ve výši 50,- Kč a
bude odeslána na Rejstřík trestů k vyřízení (pouze v tomto případě kolek).
Žadatel musí prokázat totožnost a musí
mít přiděleno rodné číslo. To znamená,
že výpis se může vydat cizincům pouze v
případě, že mají přiděleno rodné číslo.
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Usnesení
Ing. Miroslav Klíč, starosta

9. zasedání Zastupitelstva obce
Božice, konaného dne 24. ledna 2008

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Zprávu starosty obce o jednání Rady obce od posledního zasedání Zastupitelstva obce.
2. Neposkytnutí dotace na hospodaření v lesích v roce 2007.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Prodej parcely č. 3399/36 v
katastrálním území Božice, o výměře 1.445 m2 panu Kamilu Šimonovi,
bytem Božice 38, za účelem výstavby
rodinného domu. Cena 100,- Kč/m2.
2. Prodej parcely č. 3399/40 v
katastrálním území Božice, o výměře 887 m2 panu Robertu Kochovi,
bytem Mlýnská 379, Hrušovany nad
Jev., za účelem výstavby rodinného
domu. Cena 100,- Kč/m2.
3. Prodej parcely č. 3399/38 v
katastrálním území Božice, o výměře 1.167 m2 manželům Michalu
a Veronice Němcovým, bytem Do
Dolin 218, Kuchařovice, za účelem
výstavby rodinného domu. Cena

Přehled o počtu obyvatel
v roce 2007
Počet k 01. 01. 2007
Počet k 31. 12. 2007
narození
zemřelí
přihlášení
odhlášení

1 444
1 473
18
24
61
26

statistika v %
muži
ženy
z toho:
0 – 18 let
19 – 40 let
41 – 60 let
61 a více

49,2
50,8
ženy
10,7
16,7
11,9
11,5
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muži
11,2
17,9
13,1
7,0

100,- Kč/m2.
4. Prodej parcely č. 3399/34 v
katastrálním území Božice, o výměře 953 m2 manželům Martinu a Lence Kopeckým, bytem Dyjákovice
171, za účelem výstavby rodinného
domu. Cena 100,- Kč/m2.
5. Prodej sklepa na parcele č.
1298/19 v katastrálním území České Křídlovce panu Ivanu Riedlovi,
bytem Sádky 481, Želešice. Cena
25.000,- Kč.
6. Prodej parcely č. 3173/3 v kat.
území Božice o výměře 262 m2 panu
Miroslavu Dojčarovi, bytem Velký
Karlov 121 za účelem zřízení přídomovní zahrady. Cena 50,- Kč/m2.
7. Revokaci usnesení Zastupitelstva obce ze dne 15.11.2007, bod
č. 4 z důvodu odstoupení od kupní
smlouvy pana Antonína Stuchlíka.
8. Prodej parcely č. 3399/35 v
katastrálním území Božice, o výměře 1.192 m2 manželům Jiřímu a
Martě Pavelčíkovým, bytem Božice
4, za účelem výstavby rodinného
domu. Cena 100,- Kč/m2.
9. Rozpočtové opatření č. 9 a

10/2007.
10. Změnu č. 2 Územního plánu
Obce Božice.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Prodej parcely č. 406/24 o
výměře 34 m2 a parcely č. st. 511 o
výměře 25 m2 v katastrálním území
Božice, paní Aleně Kapaňové, bytem
Božice č. 38.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi obce zajistit vypracování návrhu změny č. 3 Územního plánu obce.
2. Starostovi obce zadat vypracování zástavbové studie na 40 rodinných domů za klášterem.

Poplatky na OÚ v roce 2007
Obecní úřad oznamuje splatnost
poplatků na letošní rok:
- do 31. 03. 2008 poplatek za psa ve
výši 50,- Kč/rok a za každého dalšího ve výši 100,- Kč.
- do 15. 04. 2008 poplatek za pronájem obecních pozemků (přídomovní zahrádky, apod.).

Osudové osmičky
Ing. Zdeněk Čurda

V letošním roce si budeme připomínat mnohé výročí a mnohé osudové okamžiky našich národních dějin
končící číslem osm. Svým příspěvkem
chci obzvlášť přispět k výročí, které
se vztahuje k venkovu a to ke zrušení
roboty v roce 1848. V pamětech napsaných mým otcem jsou mimo jiné
popsány vzpomínky mého pradědečka
Martina Č., narozeného v roce 1823 v
Dukovanech. Ve svých 22 letech přebírá po rodičích půllán (asi 9,3 ha) a
zavazuje se svým rodičům každoročně o všech svatých 2 měřice pšenice
(měřice je objemová jednotka a je 61
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litrů), 8 měřic žita, 1 měřici ječmene a
1 měřici hrachu bez ubírání podávati a
kus pole pro půl míry ovsa ponechati a
nutné zpracování pole svými potahy v
obvyklé době obstarati.
Tato sepsaná smlouva o převzetí
půllánu obsahovala ale také další povinnosti pro vrchnost.
a) po 3 dny v týdnu od sv. Jana do
sv. Václava robotu s 2 koňmi poskytovati.
b) dále pánům poskytnout 1 osobu po 13 dnů v roce.
c) odvádět pánům desátek (1/10)
pokračování na str. 5
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Božice

Borotice

Břežany

pokračování ze str. 4
ze všech sklizených plodin v hospodářství pěstovaných.
Vrchnost byla zároveň úřadem,
takže odvolání bylo nemožné a sedlák byl vydán zcela do vůle vrchnosti.
Na přesnou docházku do roboty dbali
drábi, kteří sedláky všemožně sužovali, ač mnohdy polní práci ani nerozuměli.
Když bylo Martinovi 25 let, byla
robota zrušena. V té době dukovanský farář Vodička zaznamenal vyprávění pamětníků této doby a tím bylo

Čejkovice

Mackovice

možno získat v rodinné kronice informace o událostech, které Martin také
ve vzpomínkách popsal. Přes všechny
složitosti té doby se svou ženou Teklou
vychovali 12 dětí.
Ve svých vzpomínkách také zaznamenal jaký býval za mlada silák.
Jednou, když přivezl do Třebíče na trh
obilí, vyhrál s jedním obchodníkem
sázku o to, že přes celé náměstí přenese 2 pytle čočky. Kdo zná toto náměstí,
byl to husarský výkon.
Když si uvědomíme, co se na našich vesnicích změnilo za 160 let, tedy

Pravice

Velký Karlov

během čtyř až pěti generací, tak jsou
to nesrovnatelné hodnoty. Jestliže se
tehdy živilo na vesnici 60 až 80% lidí
zemědělstvím, tak dnes je to pouhých
5%. I dnes v malých obcích není podnikání a zemědělství jednoduché. Životní podmínky a sociální prostředí
jsou však v některých oblastech srovnatelné s životem ve městech.
Historie ukázala, že venkovský člověk byl houževnatý, nebál se těžkostí
a většinou se dokázal postarat sám o
sebe. Zkusme se zamyslet, jestli je to i
dnes ještě pravda ….

Pozvánka na

7. Božický košt
který se uskuteční 23. března 2008
v 14 hodin v sále KD v Božicích
s předáváním cen oceněným vystavovatelům v 15 hodin.
Živá hudba s občerstvení zajištěno.
Výběr vzorků vín (dvě láhve 0,7 l od každého vzorku) zajišťují členové Družstva božických vinařů, popřípadě je možné tyto vzorky zanechat i na obecním úřadě v Božicích.
Láhve i zátky na požádání zajistíme.
Vzorek by měl být čitelně identifikován etiketou – odrůda (směs), ročník, vystavovatel.
Uzávěrka výběru vzorků je 7. března 2008.

Božická zákoutí

V roce 2008 uplyne:
660 let od založení Karlovy univerzity v Praze
630 let od smrti Karla IV.
550 let od korunovace Jiřího z Poděbrad na českého krále
125 let od narození Franze Kafky
50 let od prvního vysílání televize v barvách (Louskáček)
190 let od Vánoc, kdy poprvé zazněla píseň Tichá noc
175 let od narození Alfreda Nobela, vynálezce dynamitu
125 let od otevření Brooklynského mostu v New Yorku
125 let od výbuchu sopky Krakatau (zemřelo skoro 36 400 lidí)
100 let od zavedení Svátku práce, v západní Virginii
100 let ode dne, kdy F.A.Cook stanul na severním pólu
50 let od návratu Sputniku 1

Mgr. Ladislav Nevrkla

Chcete vědět, co skrýval tajemný Tančící kopec v Božicích? Zajímá vás, jaké poselství nám předávají pískovcové
ovály? Byl, nebo nebyl u dnešní božické Kolonie pravěký
rondel? Znáte tajemství původního božického hřbitova?
Nový seriál o zajímavých místech naší obce čtěte
na webových stránkách sdružení Pro Božice.
Každý měsíc nový příběh pro vás připravuje Mgr.
Ladislav Nevrkla.
Čtěte na www.probozice.wz.cz

Všechno nejlepší k MDŽ, hodně zdraví,
pohody v rodině i mezi přáteli všem dívkám,
ženám a matkám
Přeje Ing. Jaroslav Vařák

… pár slov ke vzniku MDŽ …
Ing. Jaroslav Vařák

Na přelomu let 1907 a 1908 stávkovaly ženy v USA za rovnoprávnost
mužů a žen. V dalších letech se tyto
stávky rozšířily do Belgie, Německa,
Francie a do Petrohradu (1917) a na-
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byly mezinárodního významu.
V roce 1977 OSN vyzvala všechny
státy, aby přijaly tento den za Mezinárodní den žen.
U nás byl MDŽ uznán státním svát-
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kem 8. března 1978.
Po roce 1990 někteří lidé usilovali o
zrušení tohoto svátku a jeho nahrazení
Dnem matek. Tímto by ale docházelo k
diskriminaci žen, které nejsou matkami.
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Počet lidí, kteří navštívili Relax
únor 2007
březen 2007
duben 2007
květen 2007
červen 2007
červenec 2007
srpen 2007
září 2007
říjen 2007
listopad 2007
prosinec 2007
leden 2008

BAZÉN
303
2.203
1.580
1.927
1.240
1.440
1.313
950
1.186
1.172
865
1.125

SAUNA
0
37
36
28
11
8
9
20
65
91
83
99

SOLÁRIUM
22
367
277
248
161
102
102
121
167
177
169
286

R e la x B o ž i c e
sportovní a rehabilitační centrum
www.bozice.cz , tel.: 602 631 580
Provozní doba:
Pondělí až neděle
10:00 až 20:00 hodin
V inzertní části novin najdete podrobnější informace o poskytovaných službách v Relaxu.

Foto: Jar.

Vyznamenání pro pana Ladislava Švancaru, starostu SDH
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Čiření (krášlení vína)
M. Jačianský

Čirosti vína se dříve dosahovalo tzv.
fyzikálními způsoby a to sedimentací.
Víno se ponechávalo v sudu či demižónu k vyčištění tak dlouho, až se všechny
látky způsobující zákaly samočinně vysrážely a usadily ke dnu nádoby. Takové
víno však zatím přestárlo, ztratilo svěžest a odrůdový charakter.
Výhodné je víno zbavit kalů co nejdříve, aby se tyto vlastnosti zachovaly.
K tomu nám dopomáhají chemické
způsoby čištění vín. Při tomto způsobu čiření dochází k použití následujících látek: Kasein, mléko, želatina,
vyzina, vaječný bílek, enologické taniny, bentonit, polyvinil polypyrrolidon
(PUPP) atd…. Uvedené preparáty pro
čiření vín jsou na trhu k dispozici pod
mnoha různými obchodními názvy.
Tyto čiřidla rozdělujeme podle toho,
zda mají kladný nebo záporný elektrický náboj. Kladný náboj mají bílkovinná čiřidla jako vyzina, želatina, vaječný bílek, mléko a kasein. Záporným
nábojem působí tanin, agar, bentonit,
křemelina, kaolin, španělská hlinka,
vinné kvasnice a uhlí. Víno, které se
má čiřit musí být dokvašené. Nesmí
v něm probíhat odbourávání kyselin,
prostě musí být v klidu. Lépe se čiří
víno s vyšším obsahem kyselin. Čiři-

dlo musí být ve víně řádně rozptýlené
dokonalým rozmícháním.
Jedním z nejpoužívanějších čiřidel
je bentonit. Používá se pro stabilizaci vína proti bílkovinným zákalům. K
čiření červených vín se nedoporučuje,
protože je odbarvuje.
Dalším z používaných čiřidel je vyzina. Vhodná zejména pro čiření kvalitních bílých vín. Tato čistá bílkovina patří
mezi nejjemnější čiřidla, protože vínu
neodnímá žádnou z jeho cenných látek.
Ještě známějším čiřidlem jsou vinné
kvasnice. Jsou vhodné k čiření hlavně
v malovýrobě. Musí se však používat
zdravé, čerstvé a čisté kvasnice. Nejvhodnější jsou po prvním stáčení vína.
Kvasnice odstraní slabší barevné nežádoucí odstíny vína, zvětralou chuť a
osvěží starší vína.
Potom zde máme tanin, který se používá k čiření vín společně se želatinou.
Do vína se musí dát vždy jako první.
Nejčastěji se používá k urychlení čistění
bílých vín chudých na třísloviny.
Následuje tedy želatina, což je chemicky čistý klih. Jak jsem již naznačil,
dobře účinkuje zejména ve vínech s větším obsahem taninu. Používá se k odstranění menších chuťových vad vína a
k urychlení sedimentace při čiření jiný-

mi čiřícími látkami.
Malinko agresivnějším čiřidlem se
jeví aktivní uhlí, které odstraňuje některé pachutě po plísni, kouři, kvasinkách,
mrazové příchuti aj.. Při větších dávkách má však také nežádoucí schopnost
odstranit z vína i jeho dobré vlastnosti,
jako je vůně či odrůdová chuť. Hodí se
také k odstranění příliš vysoké barvy
bílého vína.
K nejstarším druhům čiřidel patří
vaječný bílek. Tohoto čiřícího prostředku se může vhodně použít k čiření jemných špičkových vín, neboť nijak nenarušuje jejich aroma.
Od konce roku 2005 je povoleno v
Evropě užívání rostlinných proteinů v
enologii. Tato rostlinná čiřidla odpovídají trendu obchodování s „BIO“ nebo
„vegetariánskými“ víny. Zájem vinařů o
produkty nahrazující želatinu živočišného původu je silný, protože neexistuje postup, který by dával dokonalejší
výsledky, než je užití proteinových čiřidel, zvlášť s ohledem na organoleptické
aspekty vín. Čiřením se stává víno nejen
čistějším, stabilnějším, ale především
komplexnějším ve všech ohledech. A
nejen proto by si víno zasloužilo určitou péči a starost nás vinařů.

Příprava další ekologické investice
Ing. Zdeněk Čurda

Již dva roky se jedná o finanční
podpoře z Ministerstva životního prostředí na vybudování dalšího mokřadu
na ploše 1,50 ha.
Jedná se o lokalitu u potoka za zahradami domů č. 92, 93, 94, bývalé
záhumenky. Zde již řadu let je půda
neobdělávaná, zamokřená a porostlá
rákosinou. Poněvadž lokalita není zemědělsky využitelná a svádí k zavážení
domovním odpadem a stavební sutí,
rozhodlo Zastupitelstvo obce pozemek ekologicky využít. Na ploše 1,5 ha
bude vytvořena větší vodní tůň (asi 1
ha), několik menších tůní s výsadbou
dřevin.
Vodní hladina velké tůně bude totožná s hladinou podzemní vody s trva-
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lou hloubkou kolem 1 metru vody. Přirozený vodní režim a kolísání hladiny
podzemní vody (jaro, podzim) předpokládá, že v určitých
ročních obdobích
bude hladina vodní tůně vyšší asi o
půl metru.
Realizace stavby se předpokládá
v zimním období
2008 až 2009, pokud bude podpořena finanční dotací z
programů EU.
Pokud se akci
podaří zrealizovat,
vznikne další zají-
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mavý biokoridor s vodní flórou a faunou nejen pro naučné vycházky, ale i
možnost rekreace s koupáním.
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Zápis dětí
Růžena Baráková

Tak jako každý rok uvítala naše
škola v lednu u zápisu nové „prvňáky“ pro školní rok 2008/2009. K zápisu se dostavilo s rodiči 36 dětí. Děti se
již těšily na naučnou cestu s pohádkovými postavami, kde u jednotlivých

stanovišť plnily úkoly. Zvídavost brzy
porazila nesmělost, či nejistotu a děti
se odvážně „pouštěly do práce“, při
které prokazovaly dobré vědomosti.
Nezralost a řečové vady u některých
dětí posoudí odborníci v pedago-

gicko-psychologické poradně, kde
navrhnou případně rodičům odklad
školní docházky. Předpokládáme, že
v příštím roce bude mít první třída 26
žáků.

Super Star

Foto: Jar.
Velká škoda, že se tato akce neuskutečnila
také pro veřejnost. Základní škola hledala Super Star.Bylo to moc pěkné. Odvážní vystupující byli perfektní. I publikum se dobře bavilo.

Ples v Božicích
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Počasí v roce 2007

Polní cesta???

Drahomír Trávníček

Pavel

Rok 2007 byl jako celek srážkově podnormální a teplotně nadnormální. Od
září 2006 až do srpna 2007 byly stále nadprůměrné teploty. Nejteplejší rok v historii. Průměrná teplota roku byla 10,5 oC.
Překonala dosud rekordní rok 2000.
Nejméně srážek měl duben, pouze 0,6 mm, to je historické minimum.
Nedostatek srážek na jaře a v létě dotáhl až podzim, hlavně září 129 mm.
Srážky (v mm) v jednotlivých měsících roku:
červenec
52
leden
31
srpen
30
únor
27
září
129
březen 59
říjen
44
duben
1
listopad
29
květen 27
prosinec
20
červen 61
Celkem spadlo 509 mm, ve vegetačním období 298 mm, to je o 56 mm
méně než je normál.
První sníh napadl až 23.1., 15 cm,
ale již 29. ledna roztál. 25. února napadlo 10 cm a za dva dny také roztál.
První sníh na podzim napadl přesně na
Martina, 2 cm, ale druhý den roztál.
Přes vánoční svátky zůstal jen nesouvislý poprašek.
První bouřka roku 2007 byla již 19.
ledna ráno, poslední 23. srpna večer.
Jarní mráz naposledy 2. května. První
mráz na podzim byl 14. října.
Nejvíc vody v Jevišovce bylo 28.
března, 139 cm, nejméně 28. července.
Jen 36 cm.

Dřív jsem jezdíval hodně na kole. Dnes už je to horší, ale občas se rád projedu.
Okolí Božic je celkem pěkné – kolem rybníků, lesoparkem, mezi poli, kolem lesů.
Ale tohle asi neprojedu, i když je to polní cesta. A zrovna touhle cestou jsem ještě
před několika málo lety jezdil a bývala to jedna z nejlépe sjízdných polních cest.

Stavba za DPS
ing. Zdeněk Čurda

Téměř všech 22 stavebních parcel za domem
s pečovatelskou službou je již prodáno zájemcům
o postavení rodinného domu. V těchto dnech se v
této části budují inženýrské sítě v délce 340 m a to
vodovod, kanalizace splašková a dešťová, kabelové
rozvody elektřiny s přípojkami, veřejné osvětlení,
parkovací stání, chodník a komunikace. V současné
době jsou zemní práce dokončeny a zbývá dobudovat komunikaci ze zámkové dlažby na ploše 1.400
m2. Rozpočet nákladů akce činí 4.553.000,- Kč s
tím, že všechny práce se dokončí v roce 2009. Pokud se takovým tempem podaří stavebníkům dokončit výstavbu rodinných domků (2010), vznikne
malé sídliště moderního bydlení v klidové zóně.

Foto: Jar.
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Karneval
Hana Koledová

Vodník, hasič, pirát, princezna. Tyto a spoustu a spoustu dalších podobných postaviček jste
mohli potkat druhou únorovou sobotu odpoledne v sále kulturního domu. Konal se tu každoroční dětský karneval. Masky tradiční i netradiční, od něžných princezen až po drsné bojovníky
se samopaly, každý podle svého vkusu a nálady.
K tanci a poslechu hrál pan Hlaďo, který k božickému karnevalu už neodmyslitelně patří, a nutno říct, že jeho muzika dokáže vždy děti pořádně
rozparádit. K zábavě také přispěly atraktivní soutěže, které zaujaly všechny děti bez rozdílu věku
od těch nejmenších až po školáky, a také tombola, která byla díky sponzorům velice štědrá.
Co dodat na závěr? Karneval se opravdu povedl.
Patří za to velký dík nejen kolektivu zaměstnanců mateřské školy, ale také těm maminkám, které
obětovaly volné sobotní odpoledne a zapojily se
do organizace karnevalu.

Kino MARTA v roce 2007
vedoucí kina

V loňském roce se v místním kině Marta konalo několik mimořádných představení.
1.6. – Den dětí pro ZŠ a MŠ
Dva lidi v ZOO
Povídání o pejskovi a kočičce
2.6. – repríza
Dva lidi v ZOO
26.6. – pro SOŠ technickou Znojmo
Příbory z nerezu (výukový film)
20.7. – pro DD
Anděl na horách
3.8. – pro DD
Svatba jako řemen
30.10. – pro SOŠ technickou Znojmo Psohlavci
1.12. – adventní program
Veselé Vánoce přejí chobotnice
7.12. – adventní program
Marečku, podejte mi pero!
15.12. – adventní program
Bílá paní
23.12. – adventní program
Perinbaba
V prosinci 2007 navštívilo kino 83 diváků.
Za celý rok 2007 přibližně 381diváků.
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Ples
Společenská komise děkuje všem sponzorům za příspěvky do tomboly. Překvapil nás zájem občanů, kteří by
také chtěli něco darovat do tomboly. Těší nás, budeme
rádi. Před akcí vás budeme informovat, kam je možné
dary odevzdat. Předseda komise Otilie Pavlíčková

Polonézu secvičili tanečníci s paní učitelkou Miriam Kočí. Country tanec zatančily děti pod vedením paní Otilie Pavlíčkové.

BŘEZEN MĚSÍC INTERNETU – (MĚSÍC KNIHY) 2008
Letošní 11. ročník opět s mottem: „Internet - výhoda
pro znevýhodněné“
Co jsme si pro vás připravili na měsíc březen:
- bude probíhat amnestie poplatků – pokud čtenář vrátí
knížky na upomínku, poplatek za ni mu bude odpuštěn.
- celý březen se můžete zdarma zaregistrovat na letošní rok
(platí jen pro nové členy knihovny).
- Besedy pro děti ZŠ a MŠ.
- Internet pro maminky s dětmi – ukázka webových stránek.
- 10. března – Den otevřených dveří. Děti i dospělí si tu
mohou vyrobit velikonoční dekorace.
- 12. března – „Čteme nahlas“ - dospělí dětem, děti dospělým.
- 17. – 21. března – výstavka velikonočních dekorací.

- 28. března – Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny.
- Na závěr všech akcí se bude konat z 28. na 29. března
2008 „Noc s Andersenem“.
Děti do 12 let, které budou chtít strávit pohádkovou noc
v knihovně, se mohou přihlásit do 21.března 2008.
KNIHOVNA VÝPŮJČNÍ DOBA
Pondělí a středa
8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Po domluvě: úterý, čtvrtek, pátek
8:00 – 12:00
V jinou dobu nelze knihy půjčit.
Změna :
Od 1.3. 2008 půjčujeme knihy na 2 měsíce časopisy
na1 měsíc

Poděkování za besedy v knihovně
Žáci a učitelka IV. Třídy ZŠ Božice

Děkujeme paní Juhaňákové za pěkné besedy v loňském předvánočním čase.
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Vánoční výzdoba

16. únor 2008 --- II . ročník trak - tor klondajk cupu

Ivan Hudec ml.

Vlaďka a Janka(zpravodajky z Klondajku)

Vánoční výzdoba v Božicích nebyla příliš slavná. Toto však mají na svědomí ti, kteří neustále a každoročně
kradou ze stromů žárovky. To je pak
zbytečná práce a škoda peněz. Obdivuji ty, kteří neváhají překonat i spleť
ostnatého drátu uvnitř větvoví, aby si
urvali nějakou žárovku.
Stromek před božickou Jednotu věnovala paní Marie Machová.

I přes dopolední fujavici se akce
zúčastnilo jedenáct drsných mužů na
silných strojích, kteří vyrazili do boje v
těžkých podmínkách.
Zaváděcí kolo vedl SAFETY CAR,
který s účastníky projel zkušebně členitou závodní trasu. Trať dlouhá 6000
m měla místy převýšení i 30 m s úhlem
stoupání 40 stupňů. Vedla polem ne
polem, lesem ne lesem, jelo se velkým
i malým traktorem.

Závod byl hromadně odstartován
„řediteli“ závodu, ze startovací věže, odmávnutím a výstřelem světlice. Nastalo
peklo! V oblacích prachu a dýmu se
vyřítilo na trať jedenáct odhodlaných a
všehoschopných pilotů se svými“ vytuněnými“ stroji. Již na prvních metrech
startovací rovinky se strhla bitva mezi
Davidy a Goliáši. Velké množství (cca
120) jásajících diváků mělo možnost
tuto strhující bitvu sledovat z centrálního bodu závodu (z dětského hřiště), než
jim hřmící stroje zmizely za obzorem.
Po půli náročné tratě některým borcům
nestačilo jen řídit, ale byli nuceni i zachytávat odpadající části svých strojů ...
Trať přivedla závodníky do cílové
rovinky za mostem u Jevišovky, která
byla lemována fandy, kteří s napětím
očekávali každý svého favorita.
Všichni borci obdrželi diplomy s
fotkou sebe a svého „miláčka“.
Ti nejrychlejší z nich:
3. místo - Látal Jiří
2. místo – Pavlík Jan
1. místo – Mlček Jaroslav
si domů odnesli kromě radosti z
úspěchu i pohár!
Velkou radost organizátorům udělal starosta Pravic p. Vitouch, který k
této příležitosti daroval originální pohár Trak-tor Klondajk Cup .
Všechny zahřívala nejen atmosféra,
emoce, ale i gulášek, klobásky a svařáček.
Velké díky patří pánské části organizátorů, kteří pečlivě vybrali a vytyčili
trasu závodu tak, aby si i diváci mohli
odnést co největší zážitek z napínavého souboje!
Děkujeme i naší omladině, která
mrzla na kontrolních stanovištích a byla
připravena zasáhnout a pomoci v nouzi!

Zimní příprava
Karel Kučera

Hned první víkend po Novém roce začala zimní příprava fotbalistů. Součástí této přípravy je i zimní turnaj, který se
hraje v Tasovicích. Účast hráčů na této zimní přípravě je tradičně špatná a důvody tak špatného zájmu našich fotbalistů
nemá asi již žádný smysl ani význam rozebírat. Přístupem našich hráčů odpovídají i výsledky na tasovickém turnaji.
Tasovice – Božice 1:1
Zbývající zápasy:
Božice – Oleksovice0:6
Ne 24.2. 12 hod Božice – Chvalovice
Přímětice – Božice 3:1
Ne 2.3. 14 hod IE Znojmo – Božice
pokračování na str. 13

12

Noviny NIVA

1/2008

Božice

Borotice

Břežany

Čejkovice

Rozpis soutěží – jaro 2008
III. třída skup „B“
Ne 23.3. Božice – Šanov „B“ v 15:00 hodin
So 29.3.
Hrušovany „B“ – Božice v 15:00
Ne 6.4.
Božice – M. Krumlov „B“ v 15:30
Ne 13.4. Loděnice – Božice v 15:30 hodin
Ne 20.4. Božice – Břežany v 16:00
Ne 27.4. Višňové „B“ – Božice v 10:15
Ne 4.5.
Božice – Hor.Kounice„B“ v 16:30
Ne 11.5. Dyjákovice – Božic v 16:30
Ne 18.5. Božice – Slup v 16:30
Ne 25.5. Jezeřany – Božice v 16:30
Ne 1.6.
Božice – Olbramovice„B“ v 16:30
Ne 8.6.
Vydrovice – Božice ve 14:30
Ne 15.6. Božice – Troskotovice ve 14:30

Mackovice Mackovice

Mackovice

Pravice

Velký Karlov

IV.třída skupina „C“
So 22.3.
Božice „B“ – Velký Karlov v 15:00
So 29.3.
Božice „B“ – Havraníky v 15:00
So 5.4.
Mackovice – Božice „B“ v 15:30
So 12.4.
Božice „B“ – Čejkovice ve 13:00
Ne 20.4. Miroslav „C“ – Božice „B“ ve 13:30
So 26.4.
Božice „B“ – Litobratřice ve 13:30
Ne 4.5.
Valtrovice – Božice „B“ ve 14:00
So 10.5.
Božice „B“ – Břežany „B“ v 16:30
So 17.5.
Slup „B“ – Božice „B“ v 16:30
So 24.5.
Božice „B“ – Dyje ve 14:00
Ne 1.6.
Lechovice – Božice „B“ v 16:30
So 7.6.
Božice „B“ – Krkovice ve 14:30
Ne 15.6. Suchohrdly „B“ – Božice „B“ v 10:15

Mackovice

Mackovice Mackovice

Vývoj počtu obyvatelstva od roku 1869 do současnosti
Příspěvky obce připravil Ing.Karel Ondráček, starosta obce

Mackovice jsou od tohoto data
vzpomínány jako obec ovocnářsko
vinařská, což platilo až do kolektivizace zemědělství. Státní statek postupně zrušil všechny sady a vinohrady. Dnešní stav je, že celý areál statku
je na prodej. Živočišná výroba byla
ukončena v roce 2005. Jedinou průmyslovou výrobou je výroba svršků
obuvi firmy TEMA v bývalém sálu a
přísálí od roku 2006. V obci je asi 10
živnostníků, kteří nevytváří pracovní
místa. Nejnáročnějším úkolem obce
po revoluci bylo a je výstavba základních inženýrských sítí – plyn, voda,
kanalizace. Obec zatím nepřistoupila
k výstavbě obecních bytů, koncem
loňského roku podpořila iniciativu
firmy MONDEK na výstavbu čtyř
bytovky zabezpečením již uvedených
sítí.
Stále probíhají mezi občany diskuse
jak bylo dřív a jak je teď. Vývoj počtu
obyvatelstva je důležitým ukazatelem:
Rok
1869
1900

Počet obyvatel
575
708

1930
1937
1950
1961
1970
1980
1990
2000
2008

791
842
518
523
497
443
329
365
379 (k 11.2.2008)

Největšího počtu obyvatelstva, převážně německé národnosti, dosáhla
obec před válkou. Pokles počtu obyvatelstva v 70 a 80 letech byl největší i ve
srovnání s obcemi DSO NIVA.
Všechny argumenty by měly aspoň
trochu odpovídat těmto statistickým
údajům.
Počet obyvatel dle věku a pohlaví
k 11.2.2008
Celkem
Muži Ženy
Do 15 let včetně 79
40
39
Do 62 včetně
237
120
117
Nad 62
63
22
41
z toho nad 70
32
11
21
z toho nad 80
9
2
7
z toho nad 90
1
0
1

Nejstarší občankou obce je paní
Františka Pálková, narozená dne
7.3.1912.
Nejstarším občanem obce je pan
Josef Vráblík, narozený dne 4.8.1919.
Počty narozených dětí v tomto tisíciletí
ROK Počet narozených dětí
2000
3
2001
5
2002
5
2003
12
2004
4
2005
3
2006
4
2007
3

Počty v rekordním roce 2003 zůstávají záhadou dosud nevysvětlenou.
Kdoví co obsluha vodárny přimíchávala do vody.

Výstavba základních ekologických sítí obce
Plynofikace
Plynofikace obce provedena v roce
1995, celkové náklady činily 2.974.519,Kč. Poslední splátka v prosinci 1999.
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Obecní vodovod
Práce zahájeny v roce 1991 vrtem,
úpravna vody dokončena v roce 1994,
v roce 1995 postaven vodojem. Vodo-

Noviny Niva

vodní řády dokončeny v roce 2000,
kdy bylo zbývající staré netěsné litinové potrubí nahrazeno plastem. V roce
pokračování na str. 14
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Božice

Borotice

Břežany

Čejkovice

Mackovice

Pravice

Velký Karlov

pokračování ze str.13
2001 provedena celková modernizace technologie úpravny vody. Celkové náklady činily 6.642.354,80 Kč. Celkem
124 vodovodních přípojek +
obec Čejkovice.
Splašková
kanalizace
obce
Práce zahájeny v červnu
2002, čistička odpadních vod
uvedena do provozu v březnu
2004. Dosud náklady činily
12.117.367,15 Kč, je hotovo
75 kanalizačních přípojek.
Zbývá položit 1,5 km spádových stok + 7 průtlaků pod
silnicí. Trasy jsou známé, ještě nejsou potvrzené územním
rozhodnutím. Zároveň se připravuje prodloužení dešťové
kanalizace v ulici k bývalé
pískovně. Předpokládaný náklad 10.000 000,-Kč.

Nová ústředna rozhlasu
V letošním roce byla zakoupena a
instalována do nové skříně nová rozhlasová ústředna. Původní ústředna z
roku 1969 zůstává v rezervě v zasedací
síni obecního úřadu po dobu záruky.
Obec předpokládá výměnu rozvodů a
amplionů v příštím roce.

14

Sekačka JACOBSEN
Tento profi stroj , rok výroby 1977,
zakoupila obec v „ božických koloniích“
na jaře roku 2002, za částku 25.000,-Kč.
Po pěti letech náročné služby, kdy obec
přibrala i péči o místní hřiště a dvakrát
byla bez rychlé roty, dožil na tomto přístroji motor. Lakomé zastupitelstvo odmítlo koupit nový profi stroj, proto byla
svépomocí provedena rekonstrukce na

Noviny NIVA

nový motor, protože původní typ už se
nevyrábí. Zároveň byla provedena generální oprava řízení sekačky, vše na jaře
loňského roku.
Na obrázku je vidět, že stroj je zabezpečen proti krádeži speciálním elektronickým systémem, dvěma šelmami.
Jejich ostrá pohotovost je udržována dávkami ostře kořeněného syrového masa.
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Božice

Borotice

Břežany

Fakta pro rozhodování
zastupitelstva

Čejkovice

Mackovice

Pravice

Velký Karlov

Rozpis zápasů fotbalu muži IV. C „Jaro 2008“ skupina IV.C
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo
14. kolo

Kraj má obec v plánu s výstavbou
kanalizace po roce 2015.
Dle vážené opozice nemá zastupitelstvo mandát, protože nemělo účast
ve volbách.
Jde jen o nejnáročnější výstavbu,
kterou doposud obec řešila a současné zastupitelstvo nedostalo ve volbách
nadpoloviční podporu občanů.
Naši skuteční ekologové slibovali
před volbami, že nastoupí a nadělají z
nás blbce a nepostavili ani jednu kandidátku.
Probíhají zároveň přípravné práce
na opravu cest po kanalizaci, položením nových povrchů s kvalitním podložím jaké doposud žádné místní komunikace neměla.

Mackovice - Lechovice
Krhovice - Mackovice
Mackovice – Božice B
Velký Karlov - Mackovice
Mackovice - Havraníky
Suchohrly u Miroslavi B - Mackovice
Čejkovice - Mackovice
Mackovice - Miroslav C
Litobratřice - Mackovice
Mackovice - Valtrovice
Břežany B - Mackovice
Mackovice - Slup B
Dyje – Mackovice

Ne Ne So Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne So Ne Ne -

23.03
30.03
05.04
13.04
20.04
27.04
04.05
11.05
18.05
25.05
31.05
08.06
15.06

15:00
15:00
15:30
15:30
16:00
10:15
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
14:30
14:30

Rozpis zápasů fotbalu žáci „Jaro 2008“ okresní soutěž
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
12. kolo
13. kolo

Akce, které pořádá TJ Sokol Mackovice v roce 2008.
26.července – Memoriál Zdeňka
Kroutilíka a Zdeňka Andrýska
9.srpna – Tradiční krojované hody

Čejkovice Čejkovice

Lechovice - Mackovice
VOLNO
Slup - Mackovice
Mackovice - Hrádek
Práče - Mackovice
Šanov - Mackovice
Mackovice - Valtrovice
Suchohrdly u Mir. - Mackovice
Mackovice - Jiřice
Oleksovice - Mackovice
Mackovice - Micmanice

Čejkovice

Ne - 30.03 13:45
So Ne Ne So Ne Ne Ne Ne Ne -

12.04
20.04
27.04
03.05
11.05
18.05
25.05
01.06
08.06

14:15
14:15
14:15
14:15
14:15
14:15
14:15
14:15
12:15

Čejkovice Čejkovice

Informace, oznámení a výzvy obecního úřadu
Finanční hospodaření obce za rok 2007
starosta obce Milan Sedlačík

Předpokládané příjmy obce Čejkovice byly v minulém roce naplněny
částkou 2.800.008 ,- Kč, což je bezmála
o 30% navíc oproti rozpočtu schválenému. Výdaje činili 2.565.918,- Kč. Rozdíl
mezi rozpočtovými příjmy schválenými a skutečnými způsobilo převážně
navýšení plateb od finančního úřadu
a odprodej obecního majetku ( dřeva,

pozemků). Peněžní prostředky obce se
v minulém roce vydávaly v souladu se
schváleným rozpočtem a rozpočtovými opatřeními. Směřovány byly mimo
povinných výdajů především do oprav
a údržby majetku obce. Jde o opravy a
výstavbu obecních komunikací,budovy
obecního úřadu apod. Přebytky v hospodaření obce jsou vždy zařazovány do

rezerv obce, které budou v budoucnu
využity na velké a nákladné projekty.
Zůstatek na účtu obce k 31.12.2007
činil 874.770,-Kč. Podrobnější celkové hospodaření obce bude zveřejněno
v rámci závěrečného účtu obce. Tento
závěrečný účet bude zveřejněn po provedené kontrole hospodaření obce, kterou provede krajský úřad JMK.

Rozpočet obce na rok 2008
Rozpočet obce na rok 2008 je
navržen jako přebytkový. Znamená
to, že příjmy obce budou vyšší jako
výdaje. Je to způsobeno mírným navýšením sdílených daní do obecního rozpočtu,které jsou odvislé od
rozhodnutí vlády, která obcím tyto
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prostředky poskytuje. Největším mimořádným příjmem v tomto roce ale
představuje odprodej středotlakého
plynovodu, který obec vybudovala před několika lety. Za tuto stavbu
obec vyinkasuje 1.200.000,- Kč. Cena
je stanovená především v závislosti

Noviny Niva

využívání plynovodu a v naší obci využívá plyn k topení statisticky pouze
25% domácností. Pokud by to bylo více,obdržela by obec za plynovod více
prostředků. Celkové příjmy obce jsou
navrženy ve výši 4.029.600,-.
pokračování na str. 16
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Božice

Borotice

Břežany

pokračování ze str.15
Výdaje jsou navrženy ve výši
3.426.000,- Kč. V tomto roce se obec
v rozpočtu zaměřuje mimo standardních a povinných výdajů, převážně na
investiční akce. Jde o provedení inže-

Čejkovice

Mackovice

nýrských sítí ke stavebním pozemkům,
projektovým přípravám na akci kanalizace . Přebytky budou opět směřovány do rezerv, které budou v budoucnu
využity pravděpodobně do podílu na
financování samotného odkanalizování

Odpadové hospodářství v obci v roce 2008
Obyvatelé, kteří opomněli v měsíci únoru uhradit poplatek za svoz a likvidaci domovních odpadů je mohou
zaplatit do 20.března. Poplatek se platí
v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách úterý a čtvrtek od 14
do 16 hodin. Cena za jednoho občana
se oproti minulým letům nemnění a
děti školou povinné jsou od poplatku
osvobozeny. Chalupáři mají jednotnou cenu 300,- Kč za rok. Nádoby na
tříděný odpad budou v tomto roce
posíleny pravděpodobně o kontejner
na bílé sklo. Upozorňujeme, že třídění odpadů je povinnost každého ob-

čana, je povoleno vhazovat do nádob
na tříděný odpad jen takové odpady,
na které jsou určeny. Mrtvá zvířata
nebo zbytky z nich do kontejnerů na
tříděný odpad nebo do kontejneru
umístněném za starou kovárnou určitě nepatří. Svoz nebezpečných odpadů a elektrospotřebičů bude proveden
v naší obci opět dvakrát a to 17.dubna
a 9.října. Přesné termíny budou vyhlášeny předem v obecním rozhlase.
Obecní úřad žádá občany, aby dodržovali třídění odpadů. V případě nějakých nejasností se můžete obrátit
přímo na obecní úřad.

Distribuce novin NIVA
Toto číslo novin NIVA je do každé domácnosti v obci Čejkovice dodáno zdarma.
Další vydání si mohou občané celoročně předplatit na obecním úřadě za 50,-Kč.

Pravice

Velký Karlov

obce. Rozpočet obce by v době distribuce těchto novin, měl být schválen zastupitelstvem obce. Návrh rozpočtu, se na
patnáct dní před schválením vždy vyvěšuje na úřední desce Obecního úřadu a
na internetových stránkách obce.

Výzva majitelům psů
Opět jsme nuceni upozornit některé majitele psů na nekontrolované pobíhání jejich majetku po obci.
Upozorňujeme tyto nezodpovědné
občany, že jejich jednání je v rozporu
s obecní vyhláškou, ve které je volné
pobíhání psů po obci zakázáno. Tito
občané tímto jednáním, že si nezajistí
svého psa doma si asi neuvědomují,
že znepříjemňují ostatním obyvatelům život v obci. Žádáme majitele
psů, aby dodržovali obecná pravidla
a zajistili si svůj majetek tak, aby je
obecní úřad nemusel neustále upomínat. V nejzávažnějších případech
je možnost dle zákona o přestupcích
tyto majitele finančně postihnout ve
správním řízení.

Náboženství na OÚ

Od počátku tohoto roku se některé naše děti začaly pravidelně scházet s Mgr. Šmeralem na hodinách náboženství v prostorách
OÚ Čejkovice.
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Setkání seniorů
Milan Sedlačík

Tradiční setkání seniorů z Čejkovic mělo opět hojnou účast.
Starší občané Čejkovic se 29. prosince minulého roku opět sešli se starostou a zastupiteli v restauraci u Želvy
k tradičnímu posezení. K zábavě přispělo hudební a divadelní vystoupení
našeho dětského pěveckého sboru a
muziky v podání pana Hlaďa. Při bohatém občerstvení se občané dobře
bavili a s přáním do nového roku se
všichni spokojeně rozešli do svých domovů v pozdních hodinách.

Z evidence obyvatel
Počet obyvatel k 31. 12. 2006

210

Během roku 2007 se narodilo
přistěhovalo
zemřelo
odstěhovalo

3
6
7
5

Počet obyvatel k 31. 12. 2007 207
Setkání seniorů zpestřilo divadelní představení dětí z Čejkovi.
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Borotice

Zasedání zastupitelstva obce
příspěvky obce připravil Zdeněk Bobok, starosta obce

Zastupitelstvo obce se v letošním
roce sešlo 1.února a schválilo:
- návrh smlouvy na umístění telekomunikačního zařízení firmy SkyNet,
a.s. Brno
- návrh smlouvy o umístění nového
kabelového vedení NN na parcele č.
132/1 a 132/7
- jarní termín konání sběru nebez-

pečného odpadu
- smlouvu o odborné poradenské
činnosti na vypracování projektů pro
žadatele o poskytnutí finanční pomoci
z PRV
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- informace k zaměstnávání
uchazečů na veřejně prospěšné práce

pro rok 2008
- výtěžek Tříkrálové sbírky, který
činil 3.392,50 Kč
- příjmy a výdaje ve vodním a
odpadovém hospodářství, školství
- informace o podání žádostí o
dotace
- termín konání dětského dne:
7.6.2008

Rekonstrukce vodárny
Koncem ledna a začátkem února byla zrekonstruována další část
úpravny vodárny. Byla zde nainstalována baterie dvou kusů nerezových
iontoměničů pro duplexní provoz.
Ovládání automatické včetně řeza-
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cího ventilového zařízení + nádoba
na solanku. Celkové náklady na toto
zařízení se odhadují na 223 363,- Kč.
Doufáme, že tato akce přinese v brzké
době svoje ovoce. Hlavně ženy toto
zařízení uvítají. Sníží se tak dávkování
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pracích prostředků a zlepší se kvalita
umývaného nádobí. Sníží se již vysoká tvrdost této vody. Toto zařízení a
montáž provedla firma GASMETER
– WATER, s.r.o. Brno.
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Mateřská školka v divadle
Od ledna 2008 navštěvuje MŠ Borotice (společně s MŠ Božice I., II. a MŠ
Velký Karlov) představení v Jihomoravském divadle ve Znojmě. Na první pohádku se děti nedočkavě těšily a
byly zvědavé, jaké to „divadlo“ vlastně

je. První představení se jmenovalo „Jůlinka a kouzelné račí klepeto“. Druhé
bylo „O červené Karkulce“ a dětem se
líbilo ještě víc, nejen že shlédly vesele
zahranou pohádku s nezvyklým koncem, ale poslechly si i písničky. Nená-

Zápis dětí do prvních tříd
K zápisu do první třídy pro školní
rok 2008/2009, který proběhl 22.ledna, se dostavilo celkem 15 dětí. V
tomto počtu jsou zahrnuty děti s povoleným odkladem školní docházky,
včetně dětí z obce Božice a dětí navštěvující předškolní zařízení v jiné
obci. Pro každého budoucího prvňáčka je zápis do první třídy výjimečnou

silnou formou jim herci připomenuli
správné chování v přírodě. Na školní
rok mají děti předplaceno pět představení a tak jsme už zvědaví na další,
které proběhne koncem února a bude
to muzikál s názvem „O Růžence“.

Upozornění

záležitostí. Při přijímání se snaží každý budoucí prvňáček nakreslit obrázek, rozpoznat barvy, tvary a podobné úkoly, podle kterých paní učitelka
zjišťuje připravenost a zralost dítěte
pro vstup do první třídy. Kolik prvňáčků však skutečně nastoupí do první třídy, budeme vědět později.

Již po několikáté žádáme naši mládež
o to, aby nedevastovali to, co sami nevybudovali. Jedná se hlavně o čekárny.
Naše trpělivost jednoho dne skončí a rodiče této mládeže budou muset sáhnout
hlouběji do kapes, aby toto zničené zařízení dali do původního stavu. Doufáme,
že naše mládež, která ustavičně toto zařízení ničí si to vezme k srdci.

Sálová kopaná
V sobotu 19.ledna se v obci Břežany konal turnaj v sálové kopané. Zúčastnilo se šest družstev a naše družstvo se umístnilo na třetím místě a to ve složení Opletal František, Martin Kresan, Opletal Zdeněk, Horký Zbyněk, Povolný Václav,
Wimmer Marek, Libor Fruhwirt, Luboš Filip a Pavel Demuth

Společenská kronika
Významné životní jubileum oslavili občané:
Leden
Únor
Soukupová Gabriela
75 let
Kolouchová Růžena
Krátký Josef
88 let
Sobotková Marta
Litavec Pavel
78 let
Jubilantům přejeme ještě mnoho spokojených a šťastných let.
Radost do obce vnesli:
V měsíci lednu se narodila Natálie Balážová.
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84 let
66 let

SVOZ NEBEZPEČNÉHO
ODPADU V BOROTICÍCH
SE BUDE KONAT 17.4.2008.
Bližší informace budou vyhlášeny
místním rozhlasem a zveřejněny na
úřední desce.
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Pravice Pravice Pravice

Čejkovice

Mackovice

Pravice

Zasedání OZ ze dne
20.12.2007

Pravice

Velký Karlov

Pravice Pravice Pravice
Maškarní ples
V.P.

Jaroslav Vitouch – starosta

zastupitelé obce schválili:
- rozpočtové opatření č.4/2007, č.
5/2007
- rozpočtové provizorium na rok 2008
- příkaz k inventarizaci majetku obce
k 31.12.2007
- převod zůstatku účtu ČSSM do KB
Starosta obce poděkoval členům zastupitelstva za spolupráci v roce 2007.

SDH Pravice pořádalo dne 9. února XII. Hasičský maškarní ples. K tanci
a poslechu hrála skupina Duo Kuk. K
tomuto plesu již neodmyslitelně patří
pohřbívání basy, což se hostům opět očividně moc líbilo. Veselí a zábavu na plese
po celou dobu zajišťovaly krásné a nápadité masky, které byly v průběhu večera
vyhodnoceny. Ples se protáhl do časných
ranních hodin. Za bohatou tombolu děkují SDH Pravice všem sponzorům.

Fotbalový turnaj okrsku SDH č. 19
ViP

Dne 19.1.2008 se konalo klání jednotek sboru dobrovolných hasičů v
halové kopané, které pořádali břežanští hasiči v místní tělocvičně. Naše pravické družstvo se turnaje zúčastnilo ve
složení: Švejdík Lukáš, Forman Lubomír, Kudla Jiří, Bilka Vlastimil, Dusík
Jiří, Zvonek Jan a Vitouch Petr, pod vedením pana starosty J. Vitoucha.
Turnaj se nám podařilo úspěšně
začít remízou s rivaly z Břežan, poté
jsme další zápas vyhráli nad Šanovem.
Ve třetím zápase jsme úspěšně zdolali tým z Božic.První pořážku jsme si
odnesli z duelu s hasiči z Borotic. Klíčovým zápasem turnaje bylo utkání
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pokračování ze str. 20
s Mackovicemi. Jelikož nás jednotka z
Mackovic zdolala, mělo to pro náš tým
nemilé následky, neboť v případě výhry
nebo remízy, bychom se v konečné tabulce umístili na prvním místě, resp. na
místě třetím. Bohužel se tomu tak nestalo a v celkovém součtu bodů jsme obsadili čtvrtou příčku. I přes naše výsledky
můžeme říci, že nás svými nenahraditelnými a osobitými zákroky podržel náš
brankář, snad jen chybělo trochu štěstí
trefit tu správnou skulinku v brance soupeřů.Věříme, že se k nám již zmiňované
štěstí v příštím roce více nakloní.

Novoroční přípitek na návsi
Starosta obce

Téměř hned po rozsvícení vánočního stromku s betlémem, které se uskutečnilo na první advent se zrodila myšlenka uspořádat novoroční přípitek na
návsi se spoluobčany. Tento příjemný
okamžik se nám podařilo naplánovat a
také úspěšně zrealizovat.
Už před půlnocí, kdy se na návsi

linula vůně svařeného vína, které zajistil p. Vago, se lidé pomalu scházeli
k přípitku a k přání všeho nejlepšího
do nového roku svým přátelům a známým. Panovala příjemná atmosféra,
v hloučcích si lidé vzájemně přáli a
probírali události, které již uplynuly,
a které nás v novém roce ještě čekají.

Ani rachejtle a petardy nechyběly, ty
si lidé přinesli s sebou. Bylo zaručeně
na co koukat, krásná jiskřivá obloha
nenechala jedinou sklopenou hlavu k
zemi. Vše bylo moc pěkné a můžeme
si přát snad jen aby i krásný byl celý
následující rok.

Masopustní průvod po vsi
A. S.

Stává se tradicí, že po škaredé středě přichází tradiční
masopustní průvod po vsi, který se zakončí večerní zábavou. I tento rok se domluvili naše starší i mladší mládež, že
si připraví různé masky a vydají se do ulic naší malé vesničky, pobavit naše občany i sami sebe.
Měli jsme zde různé masky např. kovboje, krásné dívčiny, čarodějnice, medvídka, čerty od konce se k nám přidala i paní Geiša i betmen. Tuto skupinu masek doprovázela
starší mládež, která byla také převlečena do různých masek
a vedla je překrásná slečna hasička se svým neméně krásným partnerem také hasičem.
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Pravice
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Mládež si pustila k průvodu dechovou hudbu, při které si i zatancovala.
Naši občané jako vždy je za tento
jejich průvod náležitě ocenili a přidali
k tomu nějakou sladkost i korunku.
Chtěli bychom poděkovat naši
mládeži za to, že se stále snaží udržovat naše tradice.

Tří králova sbírka
starosta

Jako každoročně i letos nás požádala Charita Znojmo o
zapojení se do tříkrálové sbírky.
Na tuto žádost nemohlo být žádných námitek, proto se
naše děvčata z obce rozhodla tuto akci uskutečnit a oblékla
se do kostýmů tří králů. Jednalo se o Terezu Surovcovou,
Zuzanu Ulrichovou a Veroniku Hejdovou. Tato děvčata i
přesto, že byla nemilá zima procházela naší obcí a zpívala
tradiční koledu, za kterou nejen obdržela od našich občanů
nějakou tu korunu pro charitu, ale někteří podarovali i nějakou tou sladkostí i teplým čajem.
Děkujeme za vše těm, kteří se na této sbírce podíleli a
pomohli svými dary na opravy a nové výstavby sociálních
bytů pro maminky s dětmi.
Na této sbírce se vybralo 4 639,50 Kč, které byly odveze-

22

ny na Charitu do Znojma.
Ještě jednou všem děkujeme.

Noviny NIVA

1/2008

Božice

Borotice

Břežany

Čejkovice

Mackovice

Informace o kanalizaci v naší obci
A.S.

Chtěli bychom vás informovat o situaci kanalizace.
Na tuto akci je vše připraveno, co se týká veškerých povolení, projektů a vše s tím spojené.
Jelikož není snadné sehnat na tento projekt finance, začali jsme spolupracovat s agenturou, která se tímto zabývá.
Jedná se o Regionální poradenskou agenturu.
Tato agentura pomáhá sehnat dotace od různých ministerstev i od Evropské Unie.
Jakmile budou sehnány dotace začneme s budováním
kanalizace. Prosíme o vaše strpení.

Břežany

Břežany

Pravice

Velký Karlov

Naši jubilanti
Fukal Oldřich
5.3.2008
80 let
Daňková Františka
21.3.2008
75 let
Strnadová Jiřina
14.4.2008
80 let
Fukalová Milada
16.4.2008
80 let
Pechal Jaroslav
28.4.2008
60 let
Tímto bychom chtěli popřát našim jubilantům hodně štěstí,
zdraví a osobní spokojenosti v dalším životě.
Obecní úřad Pravice blahopřeje manželům Fukalovým k jejich krásnému výročí DIAMANTOVÉ SVATBY. Hodně štěstí
a zdraví v dalších spolu prožitých let.

Břežany

Břežany

Břežany

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

Zastupitelstvo obce Břežany se sešlo
na svém jednání dne 24. ledna 2008 a
zabývalo se rozpočtem ZŠ a MŠ Břežany na letošní rok, v letošním roce budou
rekonstruovány WC v budově mateřské
školy, obec požádá o dotaci z POV. Dále
bude připravena žádost o dotaci na zateplení budovy a výměnu oken z fondu
životního prostředí. Rozpočet na provoz bude stejný jako v loňském roce.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s
hospodařením v loňském roce, po provedení přezkumu hospodaření bude
schválen závěrečný účet za rok 2007.
Dále jsme se zabývali přípravou rozpočtu na letošní rok a přípravou zasedání, které se uskuteční v měsíci únoru.
Také jsme jednali o letošních hodech a

jejich pořádání, prodeji nemovitostí.
Na zasedání zastupitelstva obce dne
12. února 2008 jsme schválili rozpočet
na rok 2008 dle předloženého návrhu,
prodej pozemků parcelní číslo 3698/47,
3698/48 a 4809/1, zprávu hlavní inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku obce, dohodu o vzájemné spolupráci s Policií ČR, odměny
předsedovi a členům komise k projednávání přestupků, mandátní smlouvu
s Městskými lesy Moravský Krumlov,
s.r.o. na zajištění prací v obecních lesích, žádost na PF ČR o pronájem a
odkoupení pozemku parcelní číslo
7435 GP (část zahrady mateřské školy)
a prodej autobusu Břežanské dopravní
společnosti, s.r.o. za cenu 1,5 mil. Kč.

Dále zastupitelstvo obce rozhodlo, že
pořídí nový územní plán obce Břežany,
protože náš územní plán z roku 1997 již
neodpovídá současně platné legislativě.
A řešení úprav stávajícího územního
plánu dalšími změnami nemá smysl,
protože jak každá změna, tak pořízení
nového územního plánu trvají prakticky stejnou dobu. Byla také podána
zpráva o činnosti Komise k projednávání přestupků – za loňský rok vyřešila
13 přestupků, na udělených pokutách
bylo vybráno 13 000,00 Kč a 4 500,00
na nákladech na řízení. Myslím, že pokud bychom dokázali být k sobě více
ohleduplní a tolerantní, a to i ve stavu
opojení alkoholem, komise by řadu
přestupků nemusela vůbec řešit.

Hospodaření obce v roce 2007 a rozpočet na rok 2008
Josef Rebenda, starosta obce

V roce 2007 se naší obci dařilo, a tak
jsme hospodařili se značným přebytkem
– 2 152 947,90 Kč. Výrazně tomu napomohly dvě věci, za prvé to byla stabilizace obecních financí v roce 2006 – dlouhodobý úvěr u Waldviertler Sparkasse ve
výši 15,5 mil. Kč, kterým jsme jednorázově splatili půjčku a úvěr na I. etapu kanalizace a za druhé dotace ve výši 6 mil.
Kč na II. etapu kanalizace. Tím jsme po
letech splácení předcházejících investic
opět zvýšili investiční výdaje a nastartovali další rozvoj naší obce, se kterým
počítá i letošní rozpočet.
V loňském roce jsme hospodařili s
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příjmy ve výši 17 683 tisíc Kč, z toho daňové příjmy – 7 025 tisíc a dotace ve výši
6 370 tisíc Kč. Celkové výdaje činily 14
632 tisíc, nejvíce na II. etapu kanalizace – 5 191 tisíc. Kč. Splátka úvěru činila
727 tisíc a půjčky na vodovod 352 tisíc
Kč. Dne 14. 2. 2008 provedla auditorka
ing. Zdeňka Cahlíkové přezkoumání
hospodaření obce dle mezinárodních
auditorských standardů se závěrečným
vyjádřením – nebyly zjištěny chyby a
nedostatky. Proto nic nebrání tomu, aby
na příštím zasedání mohl být schválen
závěrečný účet za rok 2007. Samozřejmě že o tom budou naši občané infor-
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mování a každá domácnost obdrží podrobnější zprávu o hospodaření obce.
Rozpočet na letošní rok byl schválen s celkovými příjmy ve výši 12 151,8
tisíc Kč, největší část tvoří daňové
příjmy – 8 095 tisíc Kč. V jaké výši
budou letos dotace, uvidíme během
roku. Výdaje byly schváleny v celkové
výši 13 222,8 tisíc Kč, největší část tvoří výdaje na dokončení kanalizace – 3
382 tisíc Kč, opravy v mateřské škole,
místní komunikace. Věříme, že se nám
největší investiční akce – II. etapa kanalizace podaří v termínu dokončit i s
úpravou komunikací.

23

Božice

Borotice

Břežany

Prodej sklepů
a jejich zabezpečení
Josef Rebenda, starosta obce

V loňském roce proběhly dvě etapy prodeje sklepů. Chtěli jsme prodat
také sklepy pod cestou Na výsluní, ale
nejdříve jsme provedli jejich posouzení. V lednu byl zpracován posudek
statikem, který jednoznačně říká, že
sklepy jsou ve špatném - havarijním
stavu, jejich oprava by byla velmi
nákladná, a proto doporučuje jejich
zasypání. Nejdříve však musí být
zpracována projektová dokumentace,
především však vyznačení všech sklepů. Předpokládaná cena realizace činí
asi 3,5 mil. korun. Zastupitelstvo obce
proto pověřilo starostu a místostarostu, aby zajistili zpracování projektové
dokumentace a pokusili se co nejdříve získat peníze na realizaci.

Čejkovice

Mackovice

Pravice

Velký Karlov

Jak fouká v Břežanech
Josef Rebenda, starosta obce

Jak fouká v Břežanech, nebo lépe
řečeno, jak foukalo v loňském roce.
Rok 2007 byl větrnější a to se také
projevilo na výrobě elektrické energie ve větrném parku v Břežanech. V
loňském roce bylo dodáno do sítě 5
935 384 kWh, což je o 1 185 857 kWh
více než v roce 2006. Pokud bychom
k tomu připočítali i dodávku tzv. ja-

lové energie ve výši 132 003 kWh, je
to více než 6 mil. kWh, spotřebováno
bylo 42 965 kWh elektrické energie. Je
samozřejmě potřeba delšího času, aby
se lépe zhodnotila síla větru a s tím i
možnosti výroby elektrické energie,
ale i tak je jasné, že u nás vítr fouká a
určitě stojí za to, větrné elektrárny zde
stavět.

Likvidace domovního
odpadu a jeho třídění
Josef Rebenda, starosta obce

V roce 2007 bylo z naší obce odvezeno celkem 163,9 t odpadu – 120,26
t v popelnicích, 12,95 t v kontejneru
(celkem byl vyvezen 10krát), 3,41 t
plastů, 3,47 t papíru, 3,8 t skla, 3,8 t
nebezpečného odpadu při svozu na
jaře a na podzim a 16,21 t železa. Likvidace těchto odpadů nás stála 457
803,00 Kč: svoz popelnic – 312 750,00
Kč, odvoz kontejneru a likvidace odpadu – 56 492,00 Kč, svoz kontejnerů tříděného odpadu – 40 888,00 Kč
a svoz nebezpečného odpadu – 47
673,00 Kč. Za tak krátkou dobu, kdy
třídíme odpady, jsou to jistě dobré výsledky, ale přesto nemůžeme být spokojeni. Najdou se mezi námi takoví,
kteří spalují v kamnech i takový odpad, který patří do kontejnerů, a tím
znečišťují nám všem ovzduší. Nejvíce
nás však trápí nepořádek ve větrolamech a především na Ležáku. Nechápu, proč někdo vyhodí plastové láhve
do lesa, když o kilometr dále v obci
je k tomu určený kontejner. Stejně tak
i jiný odpad. Nakonec to zaplatíme
všichni, protože obec musí zajistit odklizení.
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Prodej rodinného domu č.p. 91
Zastupitelstvo obce Břežany schválilo na svém jednání dne 24. 1. 2008
záměr prodat rodinný dům č.p. 91
včetně pozemku parcelní číslo st. 297
zastavěná plocha o výměře 495 m2 a
pozemku parcelní číslo 1154/4 zahrada o výměře 753 m2 ,a proto vyhlašuje
výběrové řízení na prodej výše uvedených nemovitostí
Rodinný dům :
Břežany č.p. 91 včetně pozemků minimální nabídková cena 800 000,-- Kč
Ve své nabídce uveďte cenu, kterou
nabízíte za jeho odkoupení. Dále uveďte své jméno, příjmení a adresu.
Rodinný dům včetně pozemků

bude prodán za nejvyšší nabídnutou
cenu. Cena je splatná do 60 dnů po
rozhodnutí o výběru nabídky.
Nabídky na odkoupení rodinného domu č.p. 91 zasílejte v zalepené
obálce označené: „Neotvírat – prodej
rodinného domu“ do 20. března 2008
poštou na adresu:
Obecní úřad Břežany, 671 65 Břežany 103, nebo ji můžete v uvedeném
termínu předat osobně v kanceláři
Obecního úřadu Břežany.
Zastupitelstvo obce Břežany si vyhrazuje právo toto výběrové řízení
zrušit bez udání důvodu.

Dětský karneval a taneční zábava
Občanské sdružení rodičů
pořádá v sobotu 1. března od 14.00 hodin

dětský karneval
ve sportovní hale v Břežanech
a od 20.00 hodin

taneční zábavu
také ve sportovní hale.
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Z Břežansko – Pravického šachu:
Ve finiši Okresního přeboru 5-ti
členných družstev 2007/08 zažívá náš
klub příznivců šachového sportu velmi
úspěšné období, navzdory jeho teprve 2. ročníku působení v této soutěži.
Základy tohoto úspěchu byly položeny
rozšířením počtu členů ze 7 na 16 osob,
což umožnilo vznik dokonce dvou oddílů pod vlajkou ŠK Pravice – Břežany.
Nový členové tak brzy projevili svůj
talent či zkušenosti a pomohli zocelit
potencionál pro naše další působení.
Bohužel ne všem vydržel počáteční zájem, proto nyní hrajeme se 13-ti aktivními hráči: Bartl P, Čundre J, Forman
L, Forman R, Gabrhel Z, Hicl D, Makovička Z, Musil P, Novák M, Novotný
L, Rachůnek M, Smítal F, Smítal R

Tabulka po 7. kole:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sokol Štítary
ŠK Pravice-Břežany „A“
TJ Hodonice „B“
SPgŠ Znojmo „D“
ŠK Hrušovany „B“
Sokol Dobšice
Gymn. KP Znojmo
SPgŠ Znojmo C
TJ Hodonice C
ŠK Pravice-Břežany „B“

Záp.
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Výh.
5
4
4
4
5
4
1
1
1
0

Rem.
1
3
2
2
0
1
2
0
0
1

Prohry
1
0
1
1
2
2
4
6
6
6

Skóre
25,0
22,0
25,5
24,5
19,0
20,5
12,5
12,5
8,5
5,0

Body
11
11
10
10
10
9
4
2
2
1

Naše „Áčko“ je zatím jediným neporaženým týmem soutěže.
M. Rachůnek

Po úspěších - remízách s favorizovanými týmy (Hodonice B, Znojmo
D, Gymn. KP) a porážce velmi silných
Hrušovan (a dále 8.,9.,10. týmem) je

tabulka velmi vyrovnaná.
Čekají nás 2 poslední, velmi těžké,
zápasy s mužstvy Štítar a Dobšic. V případě úspěchů v těchto zápasech se nám

z 1. místa otevře brána postupu do Krajského přeboru 8-mi členných družstev.
Nezbytné poděkování za podporu
obcím Břežany a Pravice.

Fotbalový turnaj
Miroslav Gambas

Dne 19.1.2008 se konal v obci Břežany fotbalový turnaj ,kterého se účastnilo šest mužstev.
Našemu mužstvu se bohužel ze za-
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čátku moc nedařilo.
Po několika hrách a po dobrém občerstvení nastal zvrat a naše mužstvo
jako z čista jasna začalo drtit své spo-
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luhráče.
Dostali se do vedení a také získali
1.místo.Všem moc gratulujeme.

25

Božice

Borotice

Břežany

Čejkovice

Mackovice

Pravice

Velký Karlov

Velký Karlov

Velký Karlov

Velký Karlov

Z jednání Zastupitelstva obce
starosta obce ing. Bronislav Prudký

Zastupitelstvo obce se sešlo koncem
prosince na svém posledním zasedání
v roce 2007.
Program jednání nebyl tentokrát
nijak obsáhlý, ale pro hospodaření
obce v roce 2008 důležitý. Zastupitelé
schválili rozpočtové provizorium na
základě kterého hospodaří obec do
schválení řádného rozpočtu. Z dalších
bodů programu bych zde uvedl schvá-

lení dodatku smlouvy na svoz komunálního odpadu a podání informací
z jednání valných hromad DSO NIVA,Hrušovansko a VaK Znojemsko.
Naopak letošní první zasedání OZ,
které se konalo 8.2.2008 mělo program
co do rozsahu i obsahu bohatší. Zastupitelstvo mimo jiné schválilo:
- rozpočet na rok 2008
- obsah a výši žádosti o dotace z pro-

gramu rozvoje venkova JMK
- žádost p.Ivana Konupčíka
- žádost předsedy TJ
- žádost paní Valachovičové
- nabídku firmy LST na výkup dřeva
na stojato.
Naproti tomu neschválilo žádost
města Hrušovany nad Jevišovkou.

Informace o probíhající rekonstrukci
Zajisté neuniklo pozornosti občanů naší obce, že nevyužívaná část objektu původní občanské vybavenosti
prochází zásadní přeměnou. Z prostor
bývalého obecního úřadu, kadeřnictví a sběrny prádla vznikají čtyři byty.

Rekonstrukci provádí firma Ryšavý.
Investorem je Obec Velký Karlov. Větší
část prostředků výstavby pak hradíme z
dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení
se sídlem v Olomouci. Termín dokončení stavby je sice 30.5.2008, ale příznivý

průběh zimy naznačuje, že se podaří dokončit stavbu i dříve, a proto na příštím
veřejném zasedání bude mít zastupitelstvo obtížný a nevděčný úkol. Vybrat z
téměř dvacítky žadatelů čtyři šťastlivce,
kteří dostanou dekret na byt.

Jarní humanitární sbírka
- šp -

Oznamujeme občanům, že znovu proběhne sbírka nepotřebného
nebo opotřebeného oblečení, šatstva, obuvi, prádla, ložního povlečení apod.
Sbírka je pořádána letos již po
páté ve prospěch Diakonie Broumov.
Sebraný materiál je uvedenou organizací přetříděn, část je použita pro
humanitární účely, část pro tyto účely nevhodná je dále ekologicky, prů-
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myslově zpracována.
Na třídění a zpracování veškerého
materiálu se podílejí občané z okraje společnosti, kteří by jinak žádnou
práci nesehnali. I v tom je kus lidského přístupu k potřebným, to co zasluhuje uznání a poděkování.
Sbírka proběhne v naší obci obvyklým způsobem v sobotu dne
1.3.2007 od 11, 00 do 12,00 hod. v
bývalé svobodárně.
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Pokud by nastaly změny, budou
včas ohlášeny obecním rozhlasem.
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Budoucnost Velkého Karlova
- šp -

Nebojte se, nepůjde o věštění z
křišťálové koule. Tu nemám a ani
schopnosti jejího případného použití.
Jen chci skromně reagovat na občasné výroky zpochybňující oprávněnost
vzniku, trvání a budoucnosti této mladé snad nejmladší obce v republice.
Osud Velkého Karlova není lhostejný mnoha lidem, mě zvláště ne. Měl
jsem to (ne)štěstí, nejprve z povzdálí sledovat rodící se výrobní objekt a
souběžnou výstavbu domků pro jeho
zaměstnance, později se stát přímým a
aktivním účastníkem všeho pozitivního, ale i negativního, tak jak to takový
rozvoj postupné výstavby přináší. Nepřišel jsem s rodinou do teplého místečka za dobrým bydlem, dobrým výdělkem, „do země oplývajícím mlékem
a strdím“ jako i jistě mnoho jiných rodin. Zdaleka ani do takových poměrů

jaké představuje Velký Karlov dnes.
Dovoluji si proto dnes v mnohém
odporovat rozličným názorům, které
zpochybňují obyvatelnost obce v důsledku současných výrobních záměrů
Agrodružstva Jevišovice. Musím podotknout, že nejsem jeho placeným
agentem, že mě nejsou zcela lhostejné
některé občasné prohřešky zhoršující
občasnou a dočasnou pohodu bydlení
v obci.V souvislosti s bioplynovou stanicí i širšího okolí.
Nevadí mě aktivity občanů, pokud
poukazují na možná rizika případné
prohřešky kohokoliv, proti čemukoliv.
Pokud mají přiměřenost a respektují možnosti podnikání a podnikatelů.
Pokud by se nestávaly osobními spory,
nebyly sporem vedoucím k potlačení
jakékoliv aktivity, včetně těch, které
jsou jinde a v jiných případech pova-

žovány za přínos nejen pro zaměstnanost místních obyvatel a nakonec
i zlepšení životního prostření vůbec.
Pokud respektují zemědělský původ
V. Karlova, jeho problém způsobený
restrukturalizací zemědělství. Pokud
sebe a úzký okruh lidí nepovažují za
jedinou autoritu rozumějící všemu s
obdivuhodnou předvídavostí budoucích možných rizik a následků.
Jak vidím budoucnost? Doufám ve
zdravý rozum většiny občanů obce.
Zejména těch, kteří v minulosti ten
původně pouhý soubor postavených
domků pomáhali zabydlet, vtisknout
jim rámec normální vesnice. Samozřejmě i následovníků což jsou v mnoha
případech jejich dětí. Lidí, kteří zde zapustili své kořeny, upravují a zvelebují
si své domky a nakonec i těch, kteří o
zdejší bydlení stále projevují zájem.

Únor je ve znamení masopustu.
-mr-

Únor je ve znamení masopustu, fašanků a masek vůbec. Ani ve Velkém Karlově tomu není jinak. Dne 7.2 se v sále
Kulturního domu konal dětský maškarní
ples pořádaný nově vzniklým občanským
sdružením Karlovská chasa. Pro děti byly
připraveny kromě již tradiční diskotéky ,,
DJ Jardy “ různé soutěže, kde bez rozdílu první, nebo druhý byl každý účastník
sladce odměněn. Velký ohlas měla i rozcvička pod vedením paní učitelky z mateřské školky B.Topolčanové. Účastnily se jí

nejen všechny princezny, rytíři, vojáci, čarodějnice,
Spider - mann či drak Soptík ale své ,,raz dva“ do
rytmu vytleskávala i
Beruška, Pipi dlouhá
punčocha a ostatní z
řad pořadatelů. Bylo
to krásné odpoledne
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Trochu amatérské meteorologie
- šp -

Dešťové srážky měsíční v mm za roky 2001až 2007
r/m
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
2001
12
7,5
51
44,5
80
38,5
2002
2
10
38,5
58
17,5
123
2003
28
2
13
28
83
44
2004
59
33
71
27
46
161
2005
24
68,5
8
59
109
41
2006
36
36,5
88
62,5
65
120
2007
35
39
72
0
35
61

VII.
57
71
54
40
104
6
53,5

VIII.
51,5
184
32
27,5
107
159
30,5

Přehled teplot podle měsíců za roky 2005 až 2007
2005
2006
Průměrná denní teplota
Průměrná denní teplota
měsíc
nejnižší nejvyšší
Ø
nejnižší nejvyšší
Ø
leden
-3,0
3,2
-4,4
-14,0
3,2
-4,4
únor
-8,1
3,7
-0,5
-10,8
3,7
-0,5
březen
-5,3
14,2
3,2
-4,1
14,2
3,2
duben
4,6
18,1
11,7
3,8
18,1
11,7
květen
9,0
19,6
16,6
11,4
19,6
16,6
červen
11,2
28,5
20,6
10,4
28,5
20,6
červenec 14,5
28,2
25,2
21,1
28,2
25,2
srpen
15,1
23,8
18,5
14,4
23,8
18,5
září
10,1
22,5
18,0
12,5
22,5
18,0
říjen
6,2
19,6
13,5
5,8
19,6
13,5
listopad
1,9
12,5
8,4
-0,9
12,5
8,4
prosinec -4,8
10,4
4,4
-3,3
10,4
4,4
Ø roč. tep.
absol. tep. -17,2
dne
24.I.

11,3
35,2
29.VII.

-17,2
24.I.

11,3
35,2
20.VII.

-8,7
26.I.

IX.
125
75
51
52,5
74
6
138

X.
9
75
55
57,5
11
15
43

XI.
12
56
27
35
18,5
15
44

XII.
20
22
39
13
53
14
29

celk.
508
732
456
623
677
623
580

2007
Průměrná denní teplota
nejnižší nejvyšší
Ø
-5,2
11,5
5,4
3,0
9,0
5,6
1,3
12,1
7,9
9,3
19,5
13,7
11,1
26,1
18,1
17,9
26,8
22,0
14,5
29,5
22,5
15,8
25,3
21,8
9,7
18,6
14,2
4,8
16,7
10,1
-1,5
12,7
4,1
-2,8
9,7
2,0

12,3
35,0
16.VII.

Tabulky o počasí vyjadřují amatérsky zjištěné hodnoty naměřené na Velkém Karlově. Nemají jistě hodnotu odbornou,
ale místní. Pro danou lokalitu, byť méně přesně, mohou lépe vyjádřit průběh a porovnávání místního počasí v čase, dní,
měsíců a roků.

Kdo neviděl, neuvěří!
-tp-

Příznivci žánru mafiánské klasiky,
která je propletená intrikami, vyhrožováním, přesvědčováním a dalšími
nevybíravými praktikami si přišli na
své na obrazovkách veřejnoprávní televize ve dnech 8. a 9. února. V těchto
dnech se sice neplánovaně, ale o to ve
větší „parádě“ toto všechno ukázalo v
jedné velké tragikomedii jménem volba prezidenta České republiky. Emoce,
výhružky, napadání osob (psychické,
ale někdy příliš nechybělo i k fyzickému), přehnané reakce, vulgární výrazy. To vše mohli diváci sledovat téměř
celý pátek a značnou část soboty na
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svých obrazovkách. A nutno říci, že šlo
o zábavu královskou. Jediný, ale podstatný háček na tom všem byl, že šlo o
jednu z největších událostí na politické
scéně, která má rozhodnout o funkci
prezidenta ČR. Nejde sice o bůhvíjak
významný post, co se týče pravomocí,
ovšem prestiž a společenská důležitost
prezidentovi rozhodně nechybí. Dá se
ovšem v souvislosti s touto „volbou“
mluvit o nějaké prestiži? Jen ztěžka.
A nutno říci, že se o tuto národní a
mám strach, že mezinárodní blamáž
nepostarali sami kandidáti, ale hlavně jejich volitelé. Páni profesoři Klaus
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a Švejnar museli být sami zaskočeni,
tím co se okolo nich odehrávalo. Především „krajánek“ profesor Švejnar
musel být dosti překvapen úrovní politické kultury v našem státě. Nejsem
sice žádný politolog, a proto mi nepřísluší nějak odborně hodnotit tuto
frašku, ale mlčet se v této situaci prostě
nedá…Styděl jsem se chvílemi za to, že
s pány poslanci a senátory sdílím v občanském průkaze stejnou národnost,
styděl jsem se za to, jakým „frajerům“
jsem prostřednictvím svého hlasu ve
volbách dopomohl do parlamentu a
pokračování na str. 29
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pokračování ze str. 28
senátu. Ale za vším zlým je potřeba hledat i část dobrého a já jsem si alespoň
udělal názorný obrázek o tom, jací panové a dámy nás zastupují a rozhodují
našim jménem prostřednictvím našich
hlasů. Dalším pozitivem je určitě i fakt,
že všichni zúčastnění toto martyrium
přežili, i když se značnými zdravotními
komplikacemi v plném počtu a mohou

Čejkovice

Mackovice

v pátek opět zasednout a pobavit publikum, které tvoříme my všichni občané
České republiky. Dalo by se toho o volbě
prezidenta napsat spoustu, od tahanic
o způsob volby, přes útoky vedené od
diskusního pultu až po výhružky a osočování v kuloárech (a to i v místnosti,
kam chodí i císař pán sám), které mělo
mnohem obludnější rozměry než útoky
a napadání ve Španělském sále Pražské-

Pravice

Velký Karlov

ho hradu. Ale to by bylo spíše na román
než na novinový článek a proto bych si
dovolil závěrečné shrnutí této odporné,
ale poměrně zábavné události. Česká
veřejnost si konečně mohla udělat jasný
obrázek toho, jakou sebranku si zvolila.
Nemyslím si, že by za tuto trapnou událost nesl vinu někdo konkrétní, viníků
totiž sedělo na Pražském hradě několik
set.

Hezký den, zdraví Vás mažoretky!
Barbora Zifčáková

Je tu další rok a s ním i naše velmi
známé a krásné karlovské mažoretky.
I v tomto roce nadále pokračujeme s
tréninky a výukou nových a stále těžších tanečních i hůlkových prvků.
Tímto bych také chtěla oslovit
všechny ty, které touží stát se jednou
z nás a vstoupit do řad mažoretek, že

každý čtvrtek od 16,00 do 18,00 hod.
míváme tréninky v kulturním domě ve
Velkém Karlově.
Dále bych také chtěla všem našim
fandům a příznivcům tohoto krásného
sportu oznámit, že se naše mažoretky
chystají ve dnech 24. a 25. května 2008
k vystoupení na národním šampionátu

soutěže mažoretek v Hustopečích. Proto pilně trénujeme a vymýšlíme stále
nové a také náročnější sestavy. Doufáme, že nám to vyjde, držte palce!
Těšíme se na další nové tváře a tak
neváhejte a přijďte mezi nás.
Vaše mažoretky.

INZERCE
Soukromá firma koupí polní pozemky v katastrech:
Božice, Borotice, Mackovice, Čejkovice,
Břežany, Pravice, Velký Karlov.
Platba ihned. Nabídky na tel.: 724 959 689 a 775 931 934.
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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
děti do 15 let
1 hodina
50,- Kč
30,- Kč
předplatné na 10 hodin 400,- Kč
250,- Kč
předplatné na 20 hodin 700,- Kč
400,- Kč
- děti do 1 roku zákaz vstupu do bazénu
- děti do 3 let zdarma
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:
Kadeřnictví: Sedláková Anna, tel.: 724 270 350
Masáže, pedikúra, manikúra: Diňová Renata, tel.: 731 050 887
Kosmetické a vizážistické studio Butterfly: Hanzlíková Iva, tel.: 724 364 212

Rezervace bazénu najdete na: www.bozice.cz
1/2008
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PĜepravu zajišĢuje: BĜežanská dopravní spoleþnost, s.r.o., Božice 429, 671 64 , tel. 515257102
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1 od Znojmo,,Dr.Horákové ..................... pĜ
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B Znojmo,,nám.Republiky .................
3
Znojmo,,Suchohrdelská hĜbitov .....
B Práþe,,rozc.0.7 ...............................
4
Práþe,,Jednota ...............................
5
Práþe,,škola ...................................
6
7
Lechovice,,ObÚ .............................
Lechovice,,zámek ..........................
8
Lechovice,,Borotická ......................
Borotice ..........................................
B Borotice,,Filipovice .........................
B Božice,,u sklepĤ .............................
Božice,ýeské KĜídlovice ................
Božice,,u pošty ...............................
Božice,,škola ..................................
Božice,,Jednota .............................
B Božice,,Oseva ................................
ýejkovice ........................................
Mackovice,,ObÚ .............................
Mackovice,,BĜežanská ...................
BĜežany,,u statku ...........................
BĜežany,,u pošty ............................
BĜežany,,u hostince........................
BĜežany,,žel.st.rozc. .......................
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jede v sobotu
spoj pĜíslušnou zastávkou projíždí
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Platí od 13.1.2008 do 13.12.2008
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spoj jede po jiné trase
zastávka je jen na znamení nebo požádání

na spoj navazuje v zastávce Hrušovany n.Jev.,Lidická VÚPP spoj 23 linky 830953 do Brno,ÚAN
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jede v pracovních dnech
jede v nedČli a státem uznané svátky
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Na lince platí tarif vyhlášený BĜežanskou dopravní spoleþností, s.r.o.
U spoje þ.5 pokraþuje autobus z Božic pĜes Velký Karlov do Hrušovan n.Jev.
< spoj jede po jiné trase
x zastávka je jen na znamení
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Borotice

Břežany

Čejkovice

Mackovice

Božice Ples – celkové foto

Čejkovice

Mackovice

Pravice

Pravice

Velký Karlov

Zmodernizovaná kancelář OÚ v Mackovicích
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