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BOŽICE BOROTICE BŘEŽANY ČEJKOVICE MACKOVICE PRAVICE VELKÝ KARLOV
Svítání
Zaja

Když drobný déšť k zemi padá,
nad hlavou se honí mraky
a něco tě v srdci žádá,
abys letěl s mraky taky.
Nad obzorem v dálce svítá,
sluníčko se tiše plíží
a nový den zas tě vítá.
Něco krásného se blíží.

Pořekadlo
Borotice: „Spolehlivého přítele poznáš v nejisté situaci.“
Pravice: „Stárnutí není nic jiného, než zlozvyk, na který, člověk opravdu zaměstnaný, nemá čas.“
Božice: „Dříve než se zítřek stane včerejškem, lidé často přehlédnou šance,
které jim nabízí dnešek.“
Mackovice: „Pokud chceš žít klidně, poslouchej, dívej se a mlč.“

Slunce vstane, bude prima,
květy už se taky budí.
Ještě je snad trochu zima
a ta rosa taky studí.
Kvákne žába, pípne kos,
motýl přiletí a kouká:
jak tě zase zebe nos
a je krásná jitřní louka.

Z jednání starostů DSO NIVA
Ve sportovním centru v Břežanech
se uskutečnilo 17.dubna 2008 společné
jednání starostů a místostarostů svazku
NIVA.
Starostové schválili závěrečný účet
svazku za rok 2007 včetně jeho přezkoumání auditorem.
Byly navrženy a schváleny neinvestiční výdaje pro rok 2008, jako např. pořízení přetlakového zařízení hasičských
sborů NIVA, nákup stanů pro společenské akce svazku, pořádání soutěže
„7 v jedné“ v Čejkovicích, cyklostezky
a túry pro pěší v rámci mikroregionu
Hrušovansko, spolupráce při žádostech
o dotace z evropských fondů a další.
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Z přiznaných společných
dotací programu rozvoje 2008
venkova se uskuteční školení samospráv svazku a dále v hodnotě
320.000,- Kč si obce pořídí venkovní mobiliář (lavice, odpadkové koše, označníky, …..) a úpravy prostranství centrálních částí
obcí ( u radnice, kostela apod.).
Starostové se rovněž zabývali činností Svazku měst a obcí a Svazu
místních samospráv jako partnerů při
projednávání zákonů, které se dotýkají
zájmů především malých obcí.
Z dotací programu rozvoje venkova
byla v loňském roce zpracována Arch. ing.

Noviny Niva

Brožkem aktualizace programu rozvoje
svazku obcí NIVA, která na 80 stranách
textu dává návody, jak dále uskutečňovat
priority cílů v jednotlivých obcích.
V závěru byla schválena koordinace
společenských akcí svazku tak, aby při veřejných vystoupeních se využilo maximálně společného venkovního mobiliáře.
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Kolektiv vychovatelů Emina zámku

V posledních letech jsme začali ztrácet kontakt s přáteli z jiných zařízení a ti
nás také, dle jejich vyjádření postrádali.
Bylo tedy na nás, abychom se s tím
nějak vypořádali a pustili se do práce!
Díky upřímné štědrosti a podpoře sponzorů z okolních vesnic a města Hrušovany nad Jevišovkou se nám
podařilo dne 13.3.2008 uspořádat v
kulturním domě v Pravicích společenský ples pro klienty Emina zámku
-(zařízení pro osoby s chronickým duševním onemocněním, s mentálním a
zdravotním postižením) a pro spřátelená zařízení obdobného typu: Srdce v
domě - Klentnice, Domov u lesa - Tavíkovice a ÚSP Jindřichův Hradec.
A proč právě vznikl název a motto
naší akce „Navzdory“?
I přes nepřízeň osudu a tíživou finanční situaci v těchto zařízeních, mají
klienti potřebu se setkávat s přítelkyněmi a kamarády a prožít spolu příjemné chvíle.
Na setkání do Pravic přijelo cca 200
hostů včetně doprovodu. Po celé odpoledne nás zvedala ze židlí kapela L.A. z
Božic, pod vedením p.učitele Tulise, jenž
byla svým rockovým zabarvením pro
naše hosty velmi originální oproti „obyčejným“ zábavovým kapelám. A co víc –
hrála zcela zdarma! Program nám přišel
zpestřit svým vystoupením soubor mažoretek ,,Kopretina“ z Velkého Karlova
– taktéž bez nároku na honorář. Součástí
programu bylo vystoupení klientů Emina zámku, kteří v tanečním ztvárnění s
padákem – „Bouře“ na píseň D. Landy
Touha, vyjádřili to, že navzdory nepřízni
osudu mají touhu a chuť jít dál…
Součástí našeho plesu byla i bohatá
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tombola, kterou s nadšením připravovali v průběhu dvou měsíců naši klienti
v rámci pracovní terapie. Pro všechny
jsme připravili bohaté občerstvení a jarně vyzdobený kulturní sál, který nám

zapůjčila zdarma Obec Pravice.
Pro nás pro všechny, kdo jsme měli
možnost prožít toto odpoledne v Pravicích to byl nezapomenutelný zážitek,
plný úsměvů a radosti.

Ochráncům přírody
připravil Ing. Rudolf Žilík

Vám všem, kteří se chováte jako
ochránci přírody patří následující kresba i báseň od paní Ireny Schwarzové.
Buď ochráncem všeho, co trpí ve světě,
lesa, potoku i zvířete.
Nevadí, že nedočkáš se vděku,
musí Ti stačit, vidět čistou řeku.
Poděkuje Ti květina svou vůní,
uvidíš modré nebe v lesní tůni,
potěšíš krásou přírody svůj zrak,
poděkuje Ti písní jenom pták.
I. Sch. (1995)

Štěkající teolog
připravil Ing. Rudolf Žilík

K jednomu těžce nemocnému domů
přijel lékař. Nemocný takřka z posledních
sil uchopil lékařovu ruku a řekl: „Pane
doktore, je mi tak úzko ze smrti. Řekněte,
co mě po smrti čeká? Jak to bude vypadat
za takovými dveřmi jako je smrt?“
„Nevím,“ odpověděl lékař.
„Vy to nevíte?“ zašeptal umírající.
Místo další odpovědi otevřel lékař
dveře do chodby. Dovnitř vběhl jeho
pes, skákal na něj a projevoval radost,
že zase vidí svého pána.
Tu se obrátil lékař k nemocnému a
řekl: „Všiml jste si, jak se ten pes choval? Nikdy předtím v této místnosti
nebyl, ani vás, kteří zde bydlíte, nezná.

Noviny NIVA

Ale věděl, že za dveřmi čeká jeho pán.
A proto, jakmile se otevřeli dveře, vběhl dovnitř a radostně na mě vyskočil.
Podívejte se, já také nevím nic bližšího, co nás čeká po smrti. Ale stačí
vědomí, že na nás za dveřmi čeká náš
Pán a Mistr. Proto také jednou, až se
otevřou dveře, s velkou radostí vejdu.“
„Odcházím do nebe, abych vám připravil místo. V domě mého Otce je dost
místa pro všechny,“ říká Pán Ježíš svým
blízkým před svým Nanebevstoupením.
Modleme se za obrácení hříšníků,
aby takové otevření dveří čekalo co
nejvíce lidí.
Pierre Lefévre, Příběhy psané životem
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Osobní údaje lze
zveřejňovat se souhlasem
Za redakční radu: Jarmila Hudcová

Ochrana osobních údajů je regulována zákonem č. 101/2001 Sb.
Správcům a zpracovatelům osobních údajů (kam spadají i obce, dále
jsou to například školy, nemocnice,
kraje, podnikatelé), jsou ukládány
především povinnosti. Za nesplnění
těchto povinností, hrozí správci osobních údajů sankce – pokuty. Povinností je nesdělovat a nezveřejňovat
osobní údaje, jinak může být správce
potrestán odnětím svobody až na tři
léta, zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.
Na druhé straně „subjekt údajů“
– to je ten, o jehož osobní údaje se
jedná, má hlavně práva.
Osobní údaje by měly být shromažďovány a zpracovávány pouze se
svolením osoby, o kterou se jedná. A
každá osoba by měla být o zveřejnění údajů informována předem a toto
zveřejnění je možné pouze s jejím
souhlasem.
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Moneyforlife
Analyticko-poradenská společnosti působící na evropském a českém trhu v
oblasti soukromých i firemních financí s tradicí od roku 1970.
Hlavním cílem poskytovaných služeb je zjednodušit našim klientům každodenní styk s finančním trhem.
Zavedené klientské centrum proto rozšiřuje svoji působnost do nových a
moderních prostor v těchto regionech: Brně, Ostravě, Uherském Hradišti, Třinci, Boskovicích, Znojmě.
Nabízíme:
Zázemí silné mezinárodní společnosti
Práci v mladém a dynamickém kolektivu
Zapracování a následné vzdělávání v oboru
Práci na částečný úvazek v průběhu zpracování
Volnou pracovní dobu v místě bydliště
Požadujeme:
Disciplínu a profesionální přístup k práci
Korektnost a bezúhonnost
Ochotu vzdělávat se
Dobré komunikační schopnosti
Znalost práce na PC (MS Office)
Středoškolské vzdělání jakéhokoliv směru
ZKUŠEBNÍ DOBA 1 MĚSÍC,
MINIMÁLNÍ PŘÍJEM PO ZAPRACOVÁNÍ: 15.000 – 20.000 Kč
Kontaktní osoba:
Andrea Rudická
tel.: +420 732 849 407
email: andrea.rudicka@moneyforlife.cz
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Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva obce Božice,
konané dne 27.03.2008 v 18:00 hodin v klubovně na hřišti
Ing. Miroslav Klíč, starosta

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu o jednání finančního výboru
2. Zprávu o jednání kontrolního výboru
3. Zprávu o jednání komise životního
prostředí
4. Zprávu starosty o jednání Rady
obce od posledního zasedání Zastupitelstva obce
5. Zprávu o hospodaření obce za rok
2007
6. Zprávu o hospodaření DSO NIVA
za rok 2007
7. Zprávu o hospodaření sdružení
obcí Mikroregion Hrušovansko za rok
2007
8. Dodatek smlouvy č. 19 na odvoz a
likvidaci komunálních odpadů s firmou Remondis s.r.o.
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9. Zprávu o finančním výsledku plesu
Zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2007, včetně
zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce, a to bez výhrad.
2. Návrh rozpočtu Obce Božice na rok
2008: příjmy a financování 18.388.000 Kč
3. Schvaluje hospodářský výsledek
obecní jídelny: výsledek hospodaření
po zdanění 7.824,26 Kč
4. Převedení hospodářského výsledku
obecní jídelny na běžný účet zřizovatele, tj. Obce Božice.
5. Zastupitelstvo schvaluje:
a) Zlepšený hospodářský výsledek Základní školy a mateřské školy, Božice,
příspěvkové organizace za rok 2007 ve

Noviny Niva

výši 508,14 Kč.
b) Zlepšený hospodářský výsledek převést do rezervního fondu ve výši 498,14
a do fondu odměn ve výši 10,- Kč.
6. Návrh rozpočtu DSO NIVA na rok
2008: rozpočtové příjmy 196.400 Kč
rozpočtové výdaje 196.400 Kč
7. Rozpočet zájmového sdružení obcí
Hrušovansko na rok 2008:
celkové příjmy
750.500 Kč
celkové výdaje
750.500 Kč
8. Návrh odměn neuvolněným členům
zastupitelstva a členům výborů a komisí. Tyto odměny platí od dubna 2008.
9. Změnu č. 2 územního plánu Obce
Božice
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi obce zajistit výběrové řízení na dostavbu cukrárny.
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Osudové osmičky
Ing. Zdeněk Čurda

V minulém čísle novin NIVA jsme
si připomněli zrušení roboty v roce
1848. Byl to začátek historických událostí, které odstartovaly společenské a
vlastnické vztahy na venkově.
Šlechta si však nadále udržovala velký vliv na dění ve venkovských sídlech
především proto, že vlastnila převážnou
část půdy a lesů. Bývalé feudální velkostatky se po roce 1848 přeměnily na
velkostatky kapitalistické a tato situace
trvala až do skončení 1. světové války.
Nechci popisovat dějinné události,
které vedly k rozpadu Rakousko Uherské monarchie. Význam, který tyto
události měly se však dotýkají také naší
obce a to, že byl položen základ vzniku české osady Kolonie v Božicích. Již
v listopadu 1918 byly přijaty zákony o
zrušení šlechtických titulů, řádů a nejvýznamnější byl požadavek provedení
pozemkové reformy.

Rozdělení velkostatkářské půdy a
zahájení pozemkové reformy podporovala většina venkovského obyvatelstva
i řada statkářů. U všech se projevoval
hlad po půdě. Požadavek rozdělení
šlechtické půdy měl charakter jednak
demokratický a jednak národní.
Demokratický byl v tom smyslu, že
hodlal odstranit dědictví feudální doby
a národní proto, že půda byla převážně
v držení cizí šlechty.
Rozdělení velkostatkářské půdy
bylo zpoplatněno náhradou a původním vlastníkům zůstávalo ještě 250 až
500 ha půdy.
Provedení tzv. 1. pozemkové reformy
nebylo jednoduché. Musela být přijata
řada doplňujících zákonů např. zákon o
obstavení velkostatků, zák. záborový, přídělový a konečně zákon náhradový aj.
Rozdělování šlechtické půdy do
menších celků bylo cílově promyšle-

no tak, aby vznikající selské usedlosti
měly šanci uživit rodinu a byly konkurenceschopné.
Tak to také bylo docíleno v naší české
kolonii, která v podstatě byla i základem
k počešťování příhraničních oblastí.
Stát postavil v roce 1926 až 27 v
Kolonii 22 selských stavení jihočeského typu s výměrou 13 až 18 ha. I když
to bylo 8 let po válce, byl základ této
myšlenky prosazen již v roce 1918 při
vzniku 1. Československé republiky.
Nová agrární politika byla uznávanou silou mladého státu a tehdejší agrární strana byla součástí poválečných
vlád.
Selský stav významně změnil ekonomické a společenské poměry ve vesnici a zemědělec – živitel národa konečně dosáhl společenského uznání.
Použitá literatura – archivní materiály.

Poplatky na OÚ
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.).
Dále upozorňujeme občany, že složenky na daň z nemovitosti bude FÚ rozesílat poštou na Vaši adresu trvalého bydliště.
Poděkování patří: členkám „Svazu žen“, které se v hojném počtu účastnily úklidu kolem pomníku u kostela.
Jejich iniciativa nás potěšila.
Rovněž tak nás potěšila nabídka členů mysliveckého sdružení na úklidu černých skládek v okolí obce a větrolamech
Ing. Miroslav Klíč

Jarní připomenutí
Ing. Zdeněk Čurda

Životní úroveň státu, obce, rodiny
se neměří jen spotřebou potravin, nákupu aut, televizorů, praček, luxusní
dovolené apod.
Je to také životní prostředí obce,
prostředí kolem obytných domů, ve
kterých žijeme a trávíme většinu času.
V současné době probíhá jedno z
nejhezčích ročních období – jaro. Zemědělci osévají pole, zahrádkáři pěstují zeleninu a starají se o ovocné stromy.
Je to přirozený koloběh života.
Někdy se však zapomíná, že i můj
dům, můj byt potřebuje také údržbu,
potřebuje nejen vnitřní, ale i venkovní
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péči a pozornost.
Někdy stačí jen málo, bez velkých
investic a vzhled svého obydlí si zpestříme. Působí to radost nejen sobě, ale
i ostatním, kteří se rádi ohlédnou po
příjemné změně. Jedno anglické přísloví říká: můj dům, můj hrad.
Všichni nemáme svůj dům a tak to
rozšíříme o svůj byt v domě, kde bydlíme. A najednou zjistíme, že když z nás
8 až 10 nájemníků se sejde a domluví
se na úpravě svého okolí, je to věc nadmíru snadná.
Ti, co vlastní svůj dům, mají výhodu svého soukromí, ale víc je vidět na

Noviny NIVA

to, co vlastním a jak se o svůj majetek
starám.
Projíždí-li náhodný cestující naší
obcí, má jistě řadu příležitostí vzhled
obce pochválit, ale také řadu věcí hodnotit méně příznivě.
Pro náhodného návštěvníka obce
je to hodnocení anonymní, pro našeho
občana je to pohled konkrétní.
Zkusme se nad tím zamyslet a přispět k tomu, že můj dům, naše vesnice,
bude nejen v jarním období, ale i po
celý rok, krásnější. Změňme názor, že
obec se stará o nás, ale že také my jsme
povinni se o vzhled obce postarat ….

2/2008

Božice

Borotice

Břežany

Čejkovice

Mackovice

Pravice

Velký Karlov

Naše lesy
Ivan Hudec, Lesy Obce Božice

V souladu s hospodářským plánem a cílem změny druhové skladby lesních porostů Obce Božice, byl pro letošní rozsáhlejší těžbu vybrán akátový porost 2A6. Jednalo se o porost
silně prořídlý s podrostem černého bezu, bez snahy o zmlazování. Dvě plochy zhruba půl hektaru bylo získáno pouze
67m3 dřeva, což svědčí o řídkém porostu. Těžbu provedla a
dřevo odkoupila firma LST a.s., Nová Bystřice.
Vytěžená plocha bude zalesněna vhodnými dřevinami na
podzim tohoto roku a výsadba bude chráněna před okusem
oplocenou.
Kromě této těžby budou v obecních lesích probíhat průběžné likvidace vývratů a budou se provádět probírky, výchovné zásahy a také péče o mladé, loni vysázené porosty. Získané
dříví bude nabízeno občanům jako palivové. Stanovená cena je
650,- Kč za m3 dřevo tvrdé a 450,- Kč za m3 dřevo měkké. K těmto cenám je nutno ještě připočíst cenu za dopravu.
Samovýroba palivového dříví v obecních lesích není možná, vyjma čištění pasek po těžbě a to za 60,- Kč za získané
dříví na základě podepsané smlouvy o vykonání práce.
Více informací a fotoarchiv najdete na internetových stránkách naší obce.

Chodník u KD

Jídela

Vjezd ze silnice ke KD se začal upravovat, aby ti, kteří
sem vjíždí neničili svá „autíčka“ a chodcům, kteří prochází
tímto úsekem, aby se nepodvrkla noha.

Také jídelna u obecní kuchyně se může pochlubit krásnou oranžovou barvou. Určitě tato barva podporuje i chuť k
jídlu. Tak dobrou chuť těm, kdo v této místnosti „papkají“.

Společenská komise informuje a připomíná:
Otilie Pavlíčková, předsedkyně komise

Společenská komise Vás zve:
30.dubna 2008 LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
– sraz ve 20:30 hodin u Jednoty v Křídlovicích. Děti s lampiónem
dostanou párek na opečení.
7. května 2008 VZPOMÍNKOVÝ AKT
– v 19:00 hodin pomník u kostela
10. května 2008 – OSLAVA DNE MATEK
– KD Božice ve 14:30 hodin. V programu vystoupí děti z obou mateřských škol, cvičenky TJ Sokola a žáci pěveckého sboru ZŠ Božice.
28. a 29. června 2008 KROJOVANÉ HODY
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Jede, jede vláček
Iveta Němečková

Děti z naší školky, které půjdou
po prázdninách do školy, jely vlakem
do Znojma na celodopolední výlet.
Nejdřív se musely pěšky přepravit k
vlakovému nádraží. Od paní výpravčí dostal každý „ jízdenku pro hodné
děti“ a mohlo se nastupovat. Cesta do
Znojma uběhla rychle a od nádraží
jsme se vydali do města. Našim cílem

byla cukrárna, kde jsme si dali, každý
podle své chuti, pohár se šlehačkou. K
odjezdu vlaku jsme měli ještě nějakou
chvíli čas a děti si v parku vyzkoušely prolézačky, houpačky a kolotoč. Po
cestě vlakem a chůzí do školky jsme
byli všichni unaveni, ale velmi spokojeni, že se nám výlet vlakem vydařil.
Není to ale jediná akce, kterou teď

na jaře děláme. Čeká nás vycházka do
osady Kolonie a na farmu Klíč na domácí zvířata, výlet do Čejkovic, odkud
jsou naši kamarádi ze školky, vycházka
ke studánce, návštěva policisty ve školce. Ke svátku maminek budeme mít
několik vystoupení a s rodiči pojedeme v sobotu na konci května do ZOO
Olomouc.

POZVÁNKA
ZO KSČM zve všechny občany na vzpomínkový akt, který se bude konat ve středu 7.5.2008
v 18 hodin u Pomníku padlých v Božicích. Akce
se zúčastní poslanci sněmovny Parlamentu ČR
RNDr. Marta Bayerová a doc. PhDr. M. Grebeníček, CSc. Po skončení pietního aktu bude
následovat diskuse o vládních reformách.
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Božický košt
Redakční rada

Tato výstava vín s ochutnávkou se stala pro Božice téměř
tradicí. A to je asi dobře. Víno je nápojem „bohů“ a také
má božské vlastnosti: je lahodné, voňavé, povznáší, zlepší
náladu a dokonce i léčí. A tak Vám přinášíme výsledky z
letošního 7. božického koštu:

ŠAMPIÓN VÝSTAVY
Rulandské šedé

Jačianský Michal

NEJLEPŠÍ VÍNA V ODRŮDÁCH BÍLÝCH:
RYZLINK VLAŠSKÝ
Kašpárek Jan, Božice
VELTLÍNSKÉ ZELENÉ
Dohnal Pavel, Lechovice
MÜLLER THURGAU
Kadlčík Petr, Hrušovany
RYZLINK RÝNSKÝ
Horák Miroslav, Křidlůvky
CHARDONNAY
Himal Roman, Božice
PÁLAVA
Litavec Pavel, Přímětice
MUŠKÁT OTTONEL
Jačianský Michal, Božic
SAUVIGNON
Pavelka Jan, Práče
NEJLEPŠÍ VÍNA V ODRŮDÁCH ČERVENÝCH
FRANKOVKA
Cihlář Zdeněk, Mackovice
SVATOVAVŘINECKÉ
Drmola Karel, Božice
ZWEIGELTREBE
Pavelka Karel, Hrádek
ROSÉ, C.S. Klaret
Himal Roman, Božice
„Kdo víno má a nepije,
kdo hrozny má a nejí je,
kdo ženu má a nelíbá,
kdo zábavě se vyhýbá,
na toho vemte bič a hůl,
to není člověk, to je vůl.“
Jan Werich

Velikonoce v knihovně
Jarmila Hudcová

Již tradičně se v božické knihovně konalo před Velikonocemi netradiční odpoledne. Děti i
dospělí si mohli přijít (a někteří i přišli) vyrobit pro sebe nějakou dekoraci na přicházející „svátky
jara“. Také na výstavku byli spoluobčané ochotni poskytnout malovaná vajíčka, zajíčky, ovečky
(ty už malovany nebyly, ale určitě k jaru patří).
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Fašank 2008
Ten, kdo se letos zúčastnil masopustního veselí v Božicích, asi nevěřil svým očím, když po 22. hodině na sál
připlulo 9 labutí – hasičů. Jejich „labutí“ tanec byl úchvatný
a pro velký úspěch musely po půlnoci přiletět znovu.
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Okresní přebor ASPV ve sportovní gymnastice
Jitka Kročilová

Dne 5.4.2008 se konal okresní přebor ve sportovní gymnastice v tělocvičně ZŠ Božice.
Zúčastnilo se 10 cvičenek z Božic a 14 cvičenek z Blížkovic. Soutěžily na čtyřech různých nářadích. Cvičenky byly
šikovné a některé získaly diplomy a medaile:
Mladší žákyně I.: Suchánková Hana - 1.místo v akrobacii, 2. místo na lavičce Celkové pořadí 4.místo.
Mladší žákyně II.: Komínková Aneta - 2.místo na kladině, 3.místo v akrobacii
Horáčková Jana - 1.místo za přeskok
Fučíková Miroslava - 2.místo za přeskok
Melichová Sandra - 3.místo za přeskok
Starší žákyně I. : Hanzlíková Iva - 3.místo za hrazdu, 3.místo za přeskok, 1.místo na kladině, 1.místo v akrobacii
Celkové pořadí 3.místo.
Kročilová Jitka - 2.místo za přeskok
Starší žákyně II.: Szabóová Dagmar - 3.místo za hrazdu, 1.místo za přeskok, 3.místo na kladině, 3.místo v akrobacii
Celkové pořadí 3.místo.
Všem cvičenkám gratuluji a přeji hodně úspěchů v dalších soutěžích.

Velký úspěch žákyň božické základní školy v aerobiku
Lada Glacová

Osm žákyň z kroužku aerobiku se
zúčastnilo „Jarní soutěže v aerobiku“
pořádané Sportcentrem Šanov. Soutěžilo více než 30 dětí, včetně malých
holčiček a dokonce dva chlapci. Naše
dívky bojovaly ve dvou soutěžních kategoriích /8-10 let a 10-14 let/. V obou
vyhrály žákyně naší školy pohár, di-
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plom a drobné odměny a umístily se
i na druhém místě. Vítězkami se staly Martina Švédová /4.tř./ a Iva Hanzlíková / 6.tř./, druhá místa získaly
Michaela Kročilová /4.tř./ a Vendula
Šenkeříková /6.tř./. Nejen tyto dívky,
ale i ostatní naše žákyně jednoznačně
patřily k nejlepším účastnicím sou-

Noviny Niva

těže a svou pohotovostí při zvládání
předcvičovaných sestav a smyslem
pro rytmus předčily většinu soupeřek
ve svých kategoriích. Děkuji jim touto
cestou za výbornou reprezentaci naší
školy a obce.
Foto k článku najdete na poslední
straně.
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Čejkovice Čejkovice

Z jednání zastupitelstva obce Čejkovice
připravil obecní úřad

Zastupitelstvo obce se sešlo tento
rok na zasedáních ve dnech 17.2. a 6.4
2008. Na těchto schůzích zastupitelstvo schválilo Rozpočet obce na rok
2008 a inventarizaci majetku obce.
Dále smlouvu o smlouvě budoucí na
odvod splaškových vod do obce Břežany a smlouvu o smlouvě budoucí se
správou a údržbou silnic ve Znojmě.
Tato smlouva se týká výstavby okružní křižovatky. Okružní křižovatku ve
směru na Břežany má v záměru správa silnic vybudovat již v tomto roce.
Schváleno bylo také zaměstnávání pracovníků na veřejně prospěšné práce.
Zastupitelstvo schválilo vykoupení části
stavebních pozemků, které obec odprodala zájemcům o výstavbu rodinných
domků, a to z důvodu rozšíření komunikace. Zastupitelstvo také vyhovělo
žádosti fotbalového klubu o zakoupení
záchytných sítí na místní hřiště. Schvá-

len byl odprodej stavebního pozemku
par. č. 214/1 manželům Hochmanovým. Na těchto zasedáních byla také
schválena dvě rozpočtová opatření, a to
6/07 a 1/08, byli aktualizovány směrnice obce a ceny nově nabytých pozemků
do vlastnictví obce. Zastupitelé se také
dohodli na tom, že obec zveřejní záměr na odprodej části pozemku par.č.
153 KN, pozemek 5564 GP a pronájem
místnosti na obecním úřadě. Na tuto
místnost je podána žádost o zřízení kadeřnických služeb. Dále zastupitelstvo
vzalo na vědomí Finanční hospodaření
obce za rok 2007.
Obecní úřad informuje:
1.Obec na své náklady provedla
označení hlavních uzávěrů domovních přípojek. Uzávěry jsou označeny
modrou barvou. Upozorňujeme odběratele že obec není majitelem vodovodních přípojek. Majetkem obce je

pouze vodoměr umístěný ve vodoměrných šachtách. Vodovodní přípojka je
majetkem vlastníka domu, ke kterému
je voda připojena. Z tohoto důvodu
žádáme majitele přípojek, aby zachovali označení krytů hlavních uzávěrů
a nezasypávali je zeminou. Případné
uniky vody před vodoměrem z důvodu nemožnosti uzavřít přípojku bude
hradit odběratel.
2. V rámci letošního dětského dne
se rodiče dětí dohodli na uspořádání
zájezdu do ZOO Dvůr Králové nad
Labem. Termín zájezdu se na schůzce
rodičů stanovil na 31.5.2008. Obecní úřad žádá rodiče školních a předškolních dětí z Čejkovic, aby se do 23.
května nahlásili na obecním úřadě.
Doprava pro rodiče a děti je zdarma,
vstupné pro děti uhradí obecní úřad.
Odjezd je v 7:00 hodin, předpokládaný
příjezd ve večerních hodinách.

Výuka náboženství v Čejkovicích
Mgr. Petr Šmeral

Když jsme před nějakým časem začali mluvit o tom, že v Čejkovicích by
mohla být výuka náboženství, mnoho
lidí se tak nějak divně usmívalo. Někteří pochybovačně pohodili rameny
a raději neříkali nic. Ale jen málokdo
věřil, že by to někdy mohla být pravda.
Vize se nakonec stala skutečností a to
jen díky panu starostovi, zastupitelstvu
a především dobrým maminkám a tatínkům. Výuka probíhá a jsem přesvědčen, že je to tak dobře.
Ono když se řekne slovo náboženství, většina těch dříve narozených si
vzpomene na své zážitky z časů, kdy náboženství bylo povinné. A k těm vzpomínkám také jistě patří buď hodný, či
méně trpělivý pan farář, nebo katecheta. Někteří starší vzpomínají na rákosku, jiní na vlídné slovo. Ale většina se
shoduje na tom, že z vlastní, probírané
látky už si toho moc nepamatují. Snad
jen ty drobné klukoviny utkvěly v paměti. Ta tzv. střední generace je na tom,
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pokud jde o tyto vzpomínky, ochuzena.
Náboženství na školách nebylo. A když
už snad přece někde, tak to bylo bráno
jako zavrženíhodné tmářství. Nějak se
to neslučovalo s morálkou. Proto už i
jen vyslovení toho slova, v drtivé části
této populace zapříčiní jen shovívavý
úsměv, nebo i naprosto negativní reakci. A ti nejmladší a mladí? Děti té střední generace? Ti to vůbec nemají lehké.
Vyrůstají ve světě a v rodinách, kde i to
slovo samo o sobě vzbuzuje jistý protitlak. To proto, že už jen ten pojem náboženství vyvolává představu o určitém
omezení, svázanosti a nesvobodě. Nedávno mi jeden šesťák vyprávěl, jak se
mu kluci posmívali, že je pobožný blb,
který neví, jak a čím se opravdově bavit.
V dnešní době a v některých našich oblastech zvlášť platí, že ti kdo hodiny náboženství navštěvují, jsou skutečnými
hrdiny. To proto, že pokud se spolužáci
dozvědí, že do náboženství chodí, musí
čelit tvrdým posměškům a urážkám.

Noviny NIVA

Když tedy v dnešní době vyslovíme
slovo náboženství, ve vztahu k nějakým
lidem, většinou na mysl přicházejí slova
jako zbožný(á), pobožný(á) a často také
omezený(á). A to vše budí představu o
jakýchsi vnějších, divných projevech.
A přitom, jakoby unikala ta pravá podstata slova. Totiž vnitřní vztah k sobě
samému, lidem, Bohu.
Když jsme tedy s výukou náboženství v Čejkovicích začínali, vůbec nám
nešlo o nějaké vnější projevy pochybné
zbožnosti. Šlo o to, společně s dětmi
trávit příjemné chvíle v radosti a pohodě. Ono nakonec u těch dětí a v tomto
věku vůbec není podstatné, jestli umí
odříkat tu, či onu náboženskou poučku.
Pro ty děti je důležité vědět a především
zažít, že je tu někdo, kdo je má opravdu
rád takové, jací jsou. A že každý z nás
by měl být tím, kdo si váží nejen svých
rodičů, své rodiny, ale také všech lidí.
Je důležité, aby právě ty děti poznaly,
pokračování na str. 10
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pokračování ze str. 9
že každý člověk, každý tvor stejně jako
každá práce konaná pro ostatní, to vše
že má nesmírnou cenu a je hodno úcty.
Jsem přesvědčen, že právě tyto hodnoty jsou těmi důležitými nejen v době
dospívání, ale především v dospělosti.

Čejkovice

Mackovice

A je moc dobře, že všem těm dobrým
lidem v Čejkovicích se daří toto vše v
jejich dětech vytvářet. Je to velká radost, když před náboženstvím v zasedací místnosti obecního úřadu, děti hrdě
ukazují, co že to s maminkami hezkého
vytvořily. Kolik namalovaly krásných

Pravice

Velký Karlov

velikonočních vajíček, jak daleko jsou
se zkoušením divadelní hry atd. Všechno to dobré, co tímto způsobem je do
dušiček dětí ukládáno, to zcela jistě
přinese své dobré ovoce. Nejen pro ty
děti samé a jejich rodiny, ale i pro celou
obec.

Informace místní knihovny v Čejkovicích
vedoucí knihovny

POHÁDKOVÁ NOC
Místní knihovna letos poprvé (a
určitě ne naposled) pořádala 19.- 20.
března „Pohádkovou noc“. V pět hodin odpoledne se v knihovně sešlo 7
dětí s výbavou pro přenocování v prostorách obecního úřadu. Čekaly na ně
kromě vedoucí knihovny i statečné
dobrovolnice paní Radka Juránková
a Dáša Šmejkalová. Během večera se
malovalo, předčítalo a nechyběla ani
pozdní výprava po Čejkovicích spojená se „stezkou odvahy“. Protože měsíc březen je také měsícem internetu
pracovalo a hrálo se i s internetem.
Po bohaté večeři, následovalo podle
chuti buď společné čtení vybraných
knih anebo hraní her. Energie začala
dětem docházet až kolem půlnoci, kdy
i ty poslední rozdováděné návštěvníky
uspaly předčítané pohádky. Dlouhá
noc ovšem dětem nezabránila v tom,
aby plni elánu vstávaly už po 6 hodině
ráno. Po snídani a pohádkových společných hrách se děti v 9 hodin rozešly
domů, kdy byl plánován konec. Doufám, že příští rok si společné nocování zopakujeme. (Více fotek naleznete
ve fotogalerii na webových stránkách
obce www.cejkoviceuznojma.cz).

Příprava ke spánku
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Pohádkové malování

Dobrá nálada před stezkou odvahy
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V Čejkovicích letos před Velikonocemi „vykvetl“ Skořápkovník
vedoucí knihovny

Za pomoci dospělých a dětí z Čejkovic se letos v místním parku objevil
Skořápkovník s více jak 250-ti ručně
zdobenými vajíčky. Na počátku stála
místní knihovnou vyhlášená soutěž
pro děti „ O největší počet vyfouknutých vajíček“. Soutěž jednoznačně vyhrály Erika a Radka Juránkovy se svými 170 skořápkami a cenou za první
místo bylo pro každou velké čokoládové velikonoční vajíčko. A samozřejmě
i ostatní děti, které se soutěže zúčastnily, dostaly sladkou odměnu. Tři týdny
před Velikonocemi se už mohlo začít
barvit, malovat a zdobit. Použity byly
různé techniky a materiály. Zdobilo se

mákem, červenou paprikou, používaly
se temperové a lihové barvy, bavlnky,
různé druhy papíru a pestrobarevné
látky. A tímto zkrášlujícím procesem
prošla po základním nabarvení každá skořápka. Kvůli nepředvídatelnosti
počasí bylo také nutné všechna vajíčka
po nazdobení přelakovat bezbarvým
lakem. Jen tak se mohla jejich krása
uchovat co nejdéle. Pak už jen zbývalo
navléknout všechny skořápky na stužky
a vybrat strom, který bude mít tu čest
a ponese výsledky této mnohahodinové práce dospělých i dětí. (Více fotek
naleznete ve fotogalerii na stránkách
www. cejkoviceuznojma.cz)

Skořápkovník v Čejkovicích

Pro čtenáře
Místní knihovna má ve svém knižním fondu více jak 1800 knih. Každý rok
je tento fond doplněn 20 až 30 novými
tituly, z kterých si jistě vybere každý čtenář. Pro bohatší výběr probíhá také pravidelně výměna knih, které nám zapůjčuje Městská knihovna ve Znojmě.
Z nových knih:
Robertsová Nora: Zkouška důvěry
(napínavý román ze současnosti)
Woodová Barbara: Doktorka Samantha
(historický z lékařského prostředí)
Davidová Lindsey: Šelmy v aréně
(historický, který Vás zavede do starověkého Říma)
Clark Bridie: Nadějné vyhlídky
(v hlavní roli potvora, na kterou jen tak
nezapomenete)
Janečková Klára: Osudová posedlost
(příběh dvou kamarádek, z nichž každá se dívá na svět jinýma očima)
Čech Zdeněk: Drsný střed Evropy
(odraz druhé světové války v českých
dějinách)
Dona Klaus, Habeck Reinhard: Zakázaná archeologie
(nevysvětlitelné záhady z dějin lidstva)
Souček Ludvík: Tušení stínu, Tušení
souvislostí, Otazníky nad hroby (autor s neobyčejnou invencí svého geniálního mozku odhaluje a svérázně vysvětluje „bílá místa“ lidského poznání)
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Barvení vajíček pro Skořápkovník

Další barvení

Noviny NIVA

2/2008

Božice

Borotice

Břežany

Čejkovice

Mackovice Mackovice

Mackovice

Mackovice

Z jednání ZO ze dne 29.2.2008
Stránku připravil Ing.Karel Ondráček, starosta obce

ZO schválilo:
-

Rozpočet obce na rok 2008

-

Rozpočtový výhled na roky 2009-2010

-

Převody do majetku obce dle veřejné vyhlášky

-

Koupi ústředny rozhlasu

-

Závěrečný inventarizační zápis obce za rok 2007

-

Přijmutí 2 pracovníků v rámci VPP

-

Opravu omítky Obecního úřadu – provede firma Vávra, Soukeník

-

Pronájem plošiny na vodojemu pro pana Lukeše
a pana Ryšávku pro instalaci bezdrátového internetu

-

Aktualizaci směrnic na rok 2008

-

Odkoupení nemovitostí od pana Drdlíčka

Pravice

Velký Karlov

Mackovice Mackovice
Bezdrátový internet

ZO povolilo dvěma podnikatelům, panu Lukešovi a Ryšávkovi
provozovat v obci bezdrátový internet se zařízením umístěným na
vodojemu, na základě povolení firmy Telefonica O2, která má již
na vodojemu své přenosové zařízení. Několik domácností již tuto
službu využívá. Další zájemci mohou získat informace a kontakty
na uvedené podnikatele na Obecním úřadě.

Přezkum hospodaření obce Mackovice
za rok 2007
Na základě žádosti obce ze dne 13.3.2007, v souladu s § 4 odst.
1) zákona č. 420/2004 Sb., byl proveden Krajským úřadem Jihomoravského kraje Brno, odborem kontrolním a právním, přezkum
hospodaření obce Mackovice. Dne 6.11.2007 bylo provedeno dílčí
přezkoumání hospodaření obce a dne 10.3.2008 bylo provedeno
konečné přezkoumání hospodaření obce. Na základě výsledků
provedeného přezkoumání hospodaření obce Mackovice za rok
2007 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Mimo hodnocení nemá obec dořešený pořádek ve stavbách na
cizích pozemcích , dědictví po totalitě.

Vinařská obec Mackovice
V roce 1999 byla obci schválena vinařská trať, která dosud není osázená.
V tomto roce se obec také stala členem
svazku znojemských vinařských obcí
DANÍŽ. Základní informace jsou na
informační tabuli tohoto spolku před
Obecním úřadem, i když vinou tiskařského šotka nepronikly do textu upřesňující údaje Obecního úřadu. Označníky na okrajích obce umístil Obecní
úřad až v loňském roce péčí „rychlé
roty“ na základě sponzorského daru
pana Vladislava Varmuže rodné obci,
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který je autor nejen cedulek Vinařská
obec, ale i smaltované kruhové tabule
na štítu hasičské zbrojnice. Viz. foto.
Vinohradů velkých již v obci není,
ale naši drobní vinaři prokazují kvalitní výsledky.
23.2.2008 proběhla v kongresovém
centru Výstaviště 1, Veletrhy Brno, a.s.
31. Jihomoravská výstava vín. Této pravidelně jedné z největších výstav vín
na Moravě se zúčastnilo 377 vystavovatelů, celkem bylo vystavováno 1000
vzorků vín v 54 odrůdách. Jedním z
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účastníků byl i náš rodák pan Cihlář
Zdeněk ml. , jenž vinaří v Mackovicích
na kopci na dědovém. Jedna třetina
nejlépe ohodnocených vzorků z každé
odrůdy byla oceněna diplomem. Tento náš vinař získal tři zlaté diplomy,
a to za vzorek Ryzlink rýnský, ročník
2007 a vzorky Frankovka, ročník 2006
a 2007. Viz. foto.
Tento úspěch jasně prokazuje, že
obec není jen plná výrobců kvalitního „baga“, ale je zde půda a odborníci
krajské kvality.
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I v Mackovicích zvony odletěly do Říma
Mladí mackovští junáci i letos ctili tradice a kvalitně hrkali v počtu dvanácti v náladovém aprílovém počasí. Viz. foto.
Od první řady zhora zleva: Marian Vávra, Michal Kacetl, Kamil
Režňák, Lukáš Musil, Karel Kříž, David Suchánek, Antonín Mojžíš,
Martin Teleki, Karel Vávra, Marek Dubovan, David Dokoupil.

Výroční zasedání našich místních zahrádkářů
Dne 1.3.2008 zasedli členové zahrádkářského svazu v
místním kulturním středisku obce ku zhodnocení své celoroční práce, pod vedením svého dlouholetého předsedy
pana Gertnera Oldřicha. I přes předpokládaný velký úbytek záhumenek, jako přežitek socialismu, zůstalo organizaci věrných 31 členů. Ještě před několika lety obnášela
výměra záhumenek, zahrad a podobně v obci přes 35 ha,
které z větší části tato naše vysoce mechanizovaná organizace obdělávala ku prospěchu občanů obce. Současná
velikost obdělávaných ploch odpovídá stáří techniky i její
obsluhy i věkovému průměru organizace. Ta je nadále
schopná pomáhat občanům a obci, tedy pokud budou občané dávat přednost našemu mládí, tedy mladému z rodu
Bdinkového, jenž je plně technicky vybaven.
My, zahrádkáři, se přes své věčné mládí práce nebojíme
, klidně si u ní lehneme. Mládí vpřed a důchodci do sklepa.
Viz. foto
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Božice

Borotice

Břežany

Čejkovice

Obec Mackovice hledá

KNIHOVNICI
do Obecní knihovny
v Mackovicích
s úvazkem 4 hodiny
týdně
s možností volby
rozvrhu pracovní doby.
Datum nástupu
1.6.2008.
Požadujeme základní
znalosti obsluhy PC.
Žádosti o přijetí a bližší
informace
se podávají
na Obecním úřadě.

Mackovice

Pravice

Velký Karlov

Výstavba sportovního areálu
Po inženýrských sítích byla nejnákladnější přestavbou výstavba
sportovního areálu a celkové opravy stávajících zařízení. Začínalo se v
roce 1999 celkovou opravou zábran
za brankami, následovala samostatná vodovodní přípojka od silnice.
Dále betonová víceúčelová plocha,
pergola kabin, podium, oplocení areálu a vodovodní přípojka pro závla-

hu. Byla provedena celková výměna
elektrické instalace kabin a rozvodů
vody. Provedena byla také celková
oprava umýváren a WC. Z posledních prací bylo provedeno zastřešení
pergoly kabin, samostatná elektrická
přípojka od silnice, kryté střídačky
a úprava plochy pod překážkovou
dráhou pro hasiče. Celkové náklady
činily 2.375.000,-Kč.

Významné životní jubileum
Dne 21.2.2008 oslavila paní Eleonora Gorčíková 90. narozeniny ve
zdraví a pohodě. Rodačka ze Žídkové žije v obci od roku 1955. Má
3 vnuky, 4 vnučky a 4 pravnoučata. Nejvzdálenější vnučku
má za velkou louží na Floridě. K blahopřání se připojila i obec. Viz. foto.

Krátce z fotbalu
J. Kubíček ml.

Na jaře jsou zatím odehrána 3 kola
a nám patří hezké 5. místo. Do jarní
fotbalové sezony jsme vstoupili v domácím zápase s Lechovicemi, které
jsme po bojovném výkonu porazili
2:1 (branky Sedlačík, Kročil), v dalším
zápase jsme zbytečně ztratili body na
oraništi v Krhovicích, výsledek 1:1 byl
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zklamáním (branka: Masařík), chuť
jsme si spravili v dalším zápase, když
jsme v domácím zápase porazili Božice B 4:0 (branky: Sedlačík, Masařík,
Kubíček, Hrnčár). Do konce sezony
ještě zbývá mnoho kol (včetně velmi
očekávaných a divácky atraktivních
derby s Čejkovicemi a Břežany), ale
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pokud budeme předvádět výkony jako
na začátku jarní sezony, můžeme pomýšlet na vyšší příčky v tabulce.
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Pravice
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Velký Karlov

Pravice Pravice Pravice

Zasedání OZ ze dne 31. 1. 2008

A.S.

J. Vitouch, starosta

V naší obci vždy před velikonočním
pondělím se sejdou mladí chlapci z vesnice na tradiční obchůzku s klepačkami
a trakaři, které podle tradice nahrazují zvony odlétající na toto období do
Říma.Začínají vždy na zelený čtvrtek v
poledne a končí v sobotu vyklepáváním
s koledou dům od domu.Tato tradice se
u nás drží dlouhá léta a díky tomu, že
u nás stále přibývá nejmenších se tato
tradice bude držet i na dále.

ZO schvaluje:
-rozpočet obce na rok 2008 a předpoklad rozpočtu na rok 2009 a 2010
-obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích č.1/2008
ZO souhlasí:
-s pronájmem pozemku č. 2220/2 pí. Anně Hodaňové
-s pronájmem pozemku na dočasné uskladnění stavebního materiálu p. Jiřímu
Buksovi
ZO vzalo na vědomí :
-žádost o koupi pozemku panu Jiřímu Vlčkovi na stavbu RD

Naši jubilanti

Informace pro občany:

kteří se dožívají v květnu a červnu významného jubilea:

Pechalová Emilie 21.5.2008: 60let
Kuzma Viktor
6.6.2008: 75let
Šerý Antonín 27.6.2008: 60let

Pálení čarodějnic
ViP

Opět se blíží 30. duben a s ním i tradiční pálení čarodějnic. V naší obci je tato tradice obohacena stavbou vysoké vatry, snad jedné z nejvyšších v Česku, né-li dál. I letos se chystá stavba vysoká minimálně deset metrů, na kterou padne nemalé množství dřeva, úsilí, potu a lidské píle, která je po několika týdnech při pohledu na vatru
určitě vidět. V loňském roce byla vidět i ohnivá show, o niž se postaral V.Vitouch, a
která letos opět nebude chybět. Věříme, že počasí nám bude nakloněno a naši tradici
nenaruší. Po dobu konání akce bude zajištěno bohaté občerstvení. Zveme všechny
na tuto krásnou podívanou, která stojí za svou jedinečnost shlédnout.
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1. Od 10.dubna 2008 se změnila
obecně závazná vyhláška o místních
poplatcích. V oddílu 2 poplatek ze
psů. V oddílu 3 poplatek za užívání
veřejného prostranství. Občané, kteří mají zájem nahlédnout do vyhlášky č. 1/2008 mohou navštívit obecní
úřad.
2. Naše obec žádala JMK o dotaci na úpravu návsi. Tato dotace
nám byla schválena, tudíž nám bude
umožněno vybudovat bezpečný přechod přes hlavní silnici a zároveň
docílit toho, aby přes naši obec jezdily automobily pomaleji než doposud. Doufáme, že tímto vybudováním přechodu se budou naši občané
cítit bezpečněji.
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Tradiční posezení
J. Vitouch, starosta

29. března se uskutečnilo v Pravicích tradiční setkání dříve narozených.
Na setkání byly dvě třetiny našich důchodců, kteří nás potěšili svou přítomností, avšak nás mrzí, že počet nebyl
takřka úplný. Odpolední posezení
bylo zpestřeno programem: vystoupení pravických žáčků ze ZŠ Břežany pod
taktovkou paní učitelky Pechalové, náš
program pěkně obohatily i mažoretky
z Velkého Karlova pod vedením paní
Jany Zivčákové. Na konci předvedli
své bojové umění chlapci a děvčata z
hrušovanského kroužku Kung Fu pod
vedením Vladimíra Vitoucha. Toto
setkání bylo obohaceno jubilejním výročím manželů Fukalových, kteří letos
oslavili diamantovou svatbu, tímto jim
ještě jednou blahopřejeme k významnému výročí, hodně zdraví, štěstí a lásky do další šedesátky společného manželství přeje obecní zastupitelstvo

2/2008
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Fotbal
SPORT

Na velikonoční neděli, jako tradičně každý rok se uskutečnil fotbalový zápas „ženatí proti svobodným“,
v uvozovkách letos proto, že z hráčů
ženatý nikdo nebyl. Týmy se rozdělily
na zadané a nezadané. Zadaným se už
od začátku očividně dařilo a po písknutí konce zápasu bylo skóre 8:2 pro
ně. Počasí nebylo příliš příznivé, tak
ani diváků nebylo hojně. Na občerstvení hráčů bylo nachystané pivečko a
svařené víno na zahřátí.

Turnaj v šipkách
SDH

Turnaj v nohejbale
ViP

V sobotu 12. dubna pořádali božičtí dobrovolní hasiči turnaj okrsku
SDH č. 19 v nohejbale na zbudovaném hřišti na dráze. Náš nohejbalový
tým složený Lubomírem Formanem,
Jiřím Dusíkem a Vladimírem Vitouchem, šel do boje s veškerým odhodláním vyhrát, ale snad bylo na vině
špatné počasí a výhra se začala rozplývat po prvním utkání. Pak už náš
tým potěšilo snad jen to, že neskončil poslední a podařilo se mu porazit
alespoň mužstvo z Borotic. Skončili
pátí a platilo heslo, že „není důležité
vyhrát, ale zúčastnit se“.
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15.3. pořádalo SDH Pravice turnaj okrsku č. 19 v šipkách. Na tomto turnaji
se zúčastnila družstva Božic, Borotic, Břežan, Mackovic, Šanova a Pravic a také
si zasoutěžili proti mladým pravickým hasičům jejich rivalové z božického družstva mladých hasičů, při kterém božičtí o pár bodíků vyhráli. Dopolední turnaj
mezi jednotkami byl v duchu zápolení o co nejlepší umístění, které na konec
zbylo pro Břežany. Náš tým skončil na krásném čtvrtém místě.

Noviny NIVA

2/2008

Božice

2/2008

Borotice

Břežany

Čejkovice

Noviny Niva

Mackovice

Pravice

Velký Karlov

19

Božice

Borotice

Borotice

Břežany

Borotice

Čejkovice

Mackovice

Borotice

Pravice

Borotice

Velký Karlov

Borotice

Příspěvky připravil Obecní úřad v Borovicích pod vedením Zdenka Boboka, starosty obce

Zasedání zastupitelstva obce

Veřejně prospěšné práce

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 10.3.2008 rozpočet
obce na rok 2008. Rozpočet příjmů a výdajů pro rok 2008 činí 4587,5 tis.Kč.
Do schválení rozpočtu hospodařila obec dle rozpočtového provizoria. Podstatná část výdajových prostředků je směřována na opravy místních komunikací, výstavbu víceúčelového hřiště a na dokončení rekonstrukce vodárny.
Ostatní výdaje obce jsou navrženy ve stejném čerpání jako v roce 2007. Dále
byla schválena zpráva o výsledku inventarizace majetku obce, smlouva o zřízení a vedení majetkových účtů investičních nástrojů. Zastupitelé byli seznámeni se zprávou o hospodaření obce za rok 2007. Kontrolu hospodaření provedli
dne 10.3.2008 pracovnice krajského úřadu JMK. Dalším bodem programu byl
výběr uchazečů na VPP pro rok 2008.

Od 1.dubna nastoupilo do obce na
veřejně prospěšné práce sedm nových
zaměstnanců. Náklady na tyto zaměstnance téměř v plné výši hradí dotace
Úřadu práce. Největší podíl práce odvedou při úpravě veřejné zeleně. Náplň jejich práce je však mnohem širší. Obec v
letošním roce dokončuje vnitřní i venkovní úpravy vodárny, které zastanou
přijatí zaměstnanci. Nebude tedy zapotřebí pro tyto práce zvát drahé firmy.

Obecnímu zastupitelstvu došla trpělivost

Poškozování veřejné
zeleně psy

Již po několikátém upozornění jsou v naší obci i tací spoluobčané, kteří
nemají zaplacený poplatek za svoz odpadu z loňského roku i déle. Žádáme
urgentně tyto občany, kterých se to týká, aby tak učinili nejpozději do čtrnácti
dnů po vydání těchto novin. Pokud se tak nestane budou předány exekučnímu úřadu. Doufáme, že tento krok nebude nutný a dlužné částky budou včas
uhrazeny. Nebude-li celá záležitost v brzké době vyřízena, budou tito občané
zveřejněni v příštím čísle.

Důrazně opět apelujeme na všechny
majitele psů, aby si své miláčky lépe ohlídali a nenechávali je vykonávat potřebu
na zeleň v obci. Jistě uznáte, že není nic
příjemného „hrabat“ se v psích výkalech.

Velikonoční svátky v mateřské školce
19.března si v naší školce připomněli Velikonoční svátky. Děti spolu s rodiči malovaly velikonoční vajíčka. Bylo použito několik technik a hotové dílo si pak děti odnesly domů.
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Maškarní karneval v mateřské školce
Neutuchající veselí, radost, zábava, dobrá nálada a celková pohoda provázela po celé odpoledne děti v mateřské školce
při maškarním karnevalu. Děti se předvedly v krásných maskách, které jim připravili rodiče pro tuto příležitost. Pro děti
byl připraven pestrý a zajímavý program plný různých her, soutěží a jiných činností. Paní kuchařka připravila pohoštění
nejen ve sladké podobě, ale i ve zdravé výživě

Společenská kronika

Průběh turnajů ve stolním tenise, šipkách a nohejbalu

Významné životní jubileum
oslavili občané:

Pohostinství v Boroticích
hostilo v sobotu 1.března účastníky turnaje ve stolním tenise.
O dobrou úroveň turnaje se
postaralo celkem šest družstev.
Přestože se turnaj odehrával v
přátelské atmosféře, nepostrádal
sportovního ducha. Po několikahodinovém zápolení si prvenství odvezlo družstvo Šanova. Družstvo Borotic ve složení
Oslzlý Radek, Vorlický Milan,
Řehůřek Karel, Povolný Václav obsadilo krásné druhé místo
pokračování na str. 22

Březen
Kašpírek Miroslav
Frlaus Ján
Onderková Anna
Duben
Litavcová Judita
Kresan Jan
71 let

68 let
66 let
68 let

75 let

Jubilantům přejeme ještě mnoho spokojených a šťastných let.
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Prvenství uniklo našemu týmu ve složení Oslzlý Radek,
Čermák Miroslav, Povolný Václav a Podloucký Roman v
klání v šipkách, které se konalo v Pravicích.

Po velmi krátkém odpočinku se
naši hasiči zúčastnili turnaje v nohejbale, konaného v Božicích v sobotu
12.dubna. Zde však naši hoši neukázali svoji dobrou formu a umístili se na
šestém místě. Tato porážka však není
důvodem, aby si příští rok nevybojovali prvenství.
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Z jednání ZO
Ing. Bronislav Prudký, starosta obce

Zastupitelstvo obce velký Karlov na zasedání, které
proběhlo ve dnech 8.3. a 4.4..2008 mimo jiné projednalo
a schválilo:
- žádost fi Tenza a.s. Brno a vyslovilo předběžný souhlas s výstavbou fotovoltaické elektrárny
- žádosti a přidělení bytů v nově rekonstruovaných
prostorách objektu č.p. 126
- závěrečný účet obce Velký Karlov za rok 2007

- dohodu o narovnání majetkoprávních sporů s obcí
Dyjákovice
- smlouvu se zpracovatelem žádosti o dotace z PRV
- text pro zápis do obecní kroniky za rok 2007
- závěrečný účet DSO NIVA za rok 2007
Předsedkyně výborů přednesly zprávy o provedené kontrole hospodaření obce za 4/Q 2007.

Obecní rozpočet Velkého Karlova
Rozpočet roku 2008 v porovnání se skutečnosti roku 2007 (v tis. Kč)
Příjmy
Skut. 2007
Daňové příjmy
3 594,20
Nedaňové příjmy
1 827,10
Kapitálové příjmy
1 009,30
Dotace
4 106,50
Financování
824,00
Příjmy celkem
11 361,10
Výdaje
Běžné výdaje
- školství
- kultura, sport, knihovna
- místní hosp. (silnice, voda, VO, CK, odpady)
- státní správa a samospráva, OZ
- ostatní (úroky, bank. popl., půjčky, FRB, daně
Kapitálové výdaje
Financování
Výdaje celkem

Skut.2007
4 086,50
96,80
111,50
2 147,70
1 452,30
278,20
6 015,80
1 258,80
11 361,10

Rozp. 2008
4 710,50
1 781,40
0,00
1 671,30
59,80
8 223,00
Rozp. 2008
3 789,50
90,00
143,50
1 949,30
1 526,50
80,20
3 168,50
1 265,00
8 223,00

Uznávám, ale nechci
- šp -

Ten neobvyklý, snad i záhadný
nadpis jsem si připravil pro článek
nový. Využil jsem níže uvedený článek redaktora Radiožurnálu českého
rozhlasu Jana Pokorného, uvedeného
v časopise Veřejná správa. Nejen, že
popisuje mnohem vtipněji než já problém odstranění negativních projevů
provázejících stále se rozvíjející civilizace. Ale zejména mě zaujala poznámka; „ lidé si stěžují na lidi“. Stále větší a
náročnější požadavky by nám měl ně-
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kdo splnit, ale tak, aby nás neobtěžoval
hlukem, zápachem, prašností, dopravou, apod.. Námi vyprodukované odpady uklidil jinde než v našem okolí
a tak bych mohl pokračovat. Uznávat,
ale nechtít, s tím asi nevystačíme. Snad
by nám neuškodilo trocha víc skromnosti a stále vzpomínané vzájemné tolerance. Dále už přepsaný článek.
Dáme ticho k soudu?
„Já už v tom rámusu nemohu žít!“
„Tady není slyšet vlastního slova!“ Ta-

Noviny Niva

ková zvolání byla na denním pořádku
v domech, mezi nimiž vede ta zatracená pražská magistrála. Občané si stěžovali, nechávali měřit hladinu zvuku,
volali radnici a magistrát, ale nikdo je
nevyslyšel. Možná, že v tom hluku to
ani nešlo. Občané se nevzdávali. Nakonec pražský městský soud nařídil
pražskému magistrátu, aby snížil hluk
doléhající ze severojižní magistrály do
bytů v ulici 5. května. A je klid? Není.
pokračování na str. 24
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Božice

Borotice

Břežany

pokračování ze str. 23
Odhlučnit takhle frekventovanou dopravní tepnu neumí ze dne na den ani
to nejosvědčenější zastupitelstvo. A
úspěch pražanů inspiroval i lidi v dalších městech a obcích. Na hluk se podávají žaloby jako na běžícím pásu. Co
s tím? Kam s hlukem? Vždyť nemalá
část obyvatel měst chce mít dobré a
rychlé dopravní spojení. A bezhlučná
vznášedla jsou zatím hudbou budoucnosti. Situace nemá žádné spravedlivé
řešení. Problém je v tom, že si vlastně
stěžují lidé na lidi. Hlučné prostředí

Čejkovice

Mackovice

nevytváří radnice, ale my, kdož sedáme
do auta, jedeme z Prahy ven a naopak.
Babo raď. Rozsudek je rozsudek, ten
se musí brát vážně. A že by se chtělo
celému magistrátu do věznice na Pankráci, je příliš troufalou myšlenkou.
Už jen proto, že i tam určitě doléhá
hluk z magistrály. Pokud radní nevymyslí nějaký geniální nápad, mají jen
jedinou možnost. Mnozí z nich bydlí
v tichých čtvrtích kolem Prahy. Je jim
tam dobře. Představte si malý domeček na konci obce. Za plotem už jenom
pole, luka, lesík…. To ticho, ten klid! A

Pravice

Velký Karlov

večer žádný ruch velkoměsta. Ticho je
tak mocné, že je slyšet všechno. Tu vrzne historický nábytek, ukápne kapka
vody do dřezu. Zvuky, které normálně
neslyšíte. Ve zvlášť tichých lokalitách
slyší člověk i trávu růst! Chtěl by spát,
ale čeká na nové a nové zvuky. Nezaslechl jsem kročeje? Neťukal někdo na
dveře? Nešátrá někdo v garáži? Stovky
probdělých nocí se pak musí odrazit
na výkonu v práci. Pak už stačí spojit
se s lidmi téhož osudu a dát to zatracené ticho k soudu. Panečku to by byl
kravál!

Budoucnost ?
Ivana Sobotková Jarošová

právě o ni se musíme bát. Nebudeme-li se o ni zajímat a budeme-li lhostejní, žádná nebude. Dovolte mi, abych
reagovala na článek v Nivě č. 1/2008.
Jakýsi pisatel (šp) zde zdůrazňuje,
že není placeným agentem Agrodružstva Jevišovice a je si tím tak jist, že
považuje za nezbytné o tom všechny
ujistit. Přesto se za výše zmíněné bije
jako lev. Proč to vůbec zmiňuje, když
to není pravda? Naopak vzbudil tím
pochybnosti o své nestrannosti
Nyní k obsahu článku. Pisatel zde
obhajuje práva podnikatelů podnikat.
Zapomněl, ale podotknout, že tato
práva nejsou nikomu upírána v tom
případě, že podnikatel nepodniká tak,
aby byl jeho vlivem znevýhodňován
kdokoliv jiný. Což se v tomto případě
děje. A vidí a cítí to každý soudný, ve
Velkém Karlově žijící, občan.
Chtěla bych bydlet v domě pisatele článku, v tom jediném totiž smrad
není cítit, jinak si to nedokáži vysvětlit.
Nebo pisatel ztratil některé ze smyslů,
a to čich, sluch a zrak naštěstí ne hmat,
protože pero, zdá se, třímá pevně.
Zajímalo by mne v čem je ten obrovský přínos bioplynové stanice pro
obec? Proč to pisatel nezmínil? Proč
nevyjmenoval výhody? Možná proto,
že žádné nejsou, ...
Zemědělství tu bylo odjakživa i produkce hospodářských zvířat, ale nikdy
to nebylo na obtíž takovou měrou jak
je tomu dnes. A co se týče pracovních
příležitostí...?
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Kolik bylo vytvořeno nových pracovních míst? Kolik občanů bylo nově
zaměstnáno u
zmiňovaného podnikatele? V minulosti bylo v místních zemědělských
podnicích, ať byly
státní či v soukromém vlastnictví
zaměstnáno téměř ¾ občanů a dnes?
Zde bych asi
s pisatelem článku polemizovala.
Zde ten přínos není. Tak kde tedy?
Co zmínit nevýhody? Tady budeme úspěšnější.
Obyčejné větrání. Čerstvý dýchatelný vzduch, na který má snad právo
každý. Nebo se něco změnilo? Není to
základ lidských potřeb? Musí vážně
občan čekat až na vhodnou chvíli, kdy
venku není nesnesitelný zápach, aby
mohl svobodně vyvětrat? Copak chce
tak moc, když chce spát při otevřeném okně? Ne, ani takovou obyčejnou
věc nemůže, protože hluk způsobený
„fastraky“ zmiňovaného podnikatele,
které brázdí obec ve dne v noci to znemožňují. Není snad známá pravda, že
na vesnici utíkali lidé z měst za čerstvým vzduchem? U nás v obci si o tom
mohou obyvatelé jen nechat zdát. Jsme
jediné výjimky, od nás lidé utíkají ze
vsi za čerstvým vzduchem.
Proč by člověk musel být obtěžován
zápachem téměř nepřetržitě, a to nejen
venku, ale i uvnitř své nemovitosti, někým kdo podniká?
Proč by měl být obtěžován podnikatelovými traktory, které brázdí obec

Noviny NIVA

do pozdních hodin, a to nepřiměřeně
rychle? Neměl by i to být námět k zamyšlení pro zastupitele obce?
Proč, když je to tak skvělý a přínosný záměr, podnikatel nepostavil bioplynku ve své obci ve které žije? Vždyť
by tolik udělal pro svou obec, proč ji
tedy postavil desítky kilometrů od svého bydliště.
Ano a v neposlední řadě je tu ještě
digestát. Na ten nesmíme zapomenout!
To je další produkt bioplynky, kterým
je obec neustále oblévána, a to nemůže
být zanedbatelný problém, když se o
něj zajímá i Česká inspekce životního
prostředí, což je všeobecně známo a
probíráno v regionálních denících.
A to pisatel nazývá osobními spory? To snad ne!
Abych nebyla nespravedlivá, je
pravda, že se Velký Karlov dostal do
povědomí mnoha lidí v naší republice.
Otázka je, zda je to přínosem!?
Velký Karlov = smrad. Vy jste z
Karlova? Tam je ten hroznej smrad,
že? Jeli jsme přes Karlov a natáhli jsme
smrad do auta i přes zavřená okénka.
Velký Karlov? Tam je ta kafilérka, viďte? Největší ve střední Evropě.
Buďme pyšní na svou obec, jsme
známí díky smradu, A to je vážně výhra!
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Přehled o počtu a pohybu obyvatel Velkého Karlova v roce 2007
- šp -

narození 5
dětí
zemřelo
1
dospělý
přihlášeni k trvalému pobytu
14
9 dospělých a 5 dětí
odhlášeni z trvalého pobytu 12
9 dospělých a 3 dětí
Celkový stav obyvatel k 31.12.2007 427 obyvatel. Z toho 176 mužů,192 žen a 59 dětí

Krásný den Vám přejí mažoretky!
Jana Zifčáková

Na úvod mi dovolte pár slov o vystoupení.
Naše mažoretky začaly svoji sezonu
v únoru, vystoupením na hasičském
plese ve Slupi, kde jsme již několikrát
vystupovaly. 13. března následovalo další vystoupení, a to v Pravicích
pro postižené. Toto vystoupení je pro
všechny obzvlášť krásné a zanechává
v nás plno dojmů a pocitů, které lze
jen těžko vyjádřit slovy. Odměnou za
toto vystoupení je překrásný potlesk
a vděk, který v nás dlouho zůstává. Do
Pravic jsme se opět po týdnu vrátily,
kde jsme vystoupily pro důchodce.
Jménem všech mažoretek chci podě-

kovat za hezké přivítání a občerstvení.
Ne pokaždé tomu tak je, ale to nás neodradí a dál nacvičujeme a trénujeme
nové sestavy.
Jak jsme již psaly v minulém čísle,
naše mažoretky se 24. a 25.5. zúčastní soutěže Zemského finále Morava a
Slezsko“ v Hustopečích, kde rády přivítáme a oceníme Vaši podporu při
soutěži.
Ale tato soutěž není jen o snaze,
píli, chuti a touze mažoretek něco dokázat a reprezentovat naši obec. Je také
o finančních prostředcích, kterých
se nám moc nedostává. Jen pro Vaší
představu, plné vybavení jedné mažo-

retky vyjde na cca 3.000 Kč (kostým,
kozačky, hůlka) a to nemluvím o dopravě a startovném na takovéto soutěže. V současné době máme 21 mažoretek, takže částka, kterou potřebuje je
opravdu nemalá.
Dovolte mi proto, abych touto cestou požádala všechny ty, kteří nám
fandí, věří a plně nás podporují o jakýkoliv finanční dar. Máme chuť a snahu něco dokázat, ale bez Vás to půjde
opravdu těžko. Vždyť přece v jednotě
je síla a já pevně věřím a doufám, že jí
v této uspěchané době zůstalo dost a to
nejen v naší obci.

Přehled zimních teplot – hlavní topná sezona (bez října a dubna
- šp -

tabulka

Přehled ukazuje podstatné zvýšení průměrné zimní teploty v posledních dvou letech. Je to příjemná změna z pohledu vytápění našich domácností, méně příjemná pro vyznavače zimních sportů a jistě velmi závažná pro přírodu našeho
vegetačního pásma. Zda je to projevem ohlašované změny klimatu vlivem lidské činnosti ukáže čas. Neuškodí brát vážně
varování odborníků i v případě, že by se ukázalo varování předčasné a přehnané. Opatrnosti není nikdy dost.
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Vandalizmus je, když….
- šp -

Dle slovníku cizích slov, když dochází k bezdůvodnému a bezohlednému ničení, barbarskému rozbíjení,
prostě vandalství. Jeho projevy v naší
obci se zabývalo obecní zastupitelstvo
na svém posledním veřejném zasedání. Bohužel, jako obvykle, bez účasti
veřejnosti. Domníváte se, Vy občané,
že Vás se veřejné záležitosti netýkají?
Vandalství má různé projevy, není
žádnou novinkou a těžko lze předpokládat, že zmizí v čase budoucím. Co
lze a je nutné? Klást jeho projevům
překážky, veřejně je pranýřovat, někdy i trestat. Ale hlavně se každý svým
osobním postojem snažit být příkladem a vzorem slušného a spořádaného života. Respektovat nejen osobní
vlastnictví, ale i to veřejné. A navíc?

Břežany

Najít i odvahu poukázat na viníky, být
nápomocni při dokazování páchaných
přestupků vedoucí k jejich zveřejnění
nebo až potrestání. Vím, není to snadné ani populární.
Můžeme se zatím utěšovat, že škody vzniklé vandalskými projevy v naší
obci, ve srovnávání situace v mnoha
jiných obcích a městech republiky jsou
nepoměrně menší. I ony jsou, ale zbytečné, nápravy nákladné, často i nemožné. Co je nejhorší? Že jsou z velké části projevem části mládeže. Naší
obce a mnohdy i jejich kamarádů, které si přivedou z obcí okolních. Nepřijatelný je v mnoha případech i postoj
rodičů. Někdy těch, kteří sami jim nejsou dobrým příkladem, ale i těch spořádaných, kteří si nechtějí připustit, že

Břežany

Břežany

jejich dítě může být účastníkem vandalských projevů v partě kamarádů.
Jaké že to vandalské projevy jsou?
Namátkou ty závažnější. Ubíjení bažantů na bažantnici, ničení vegetace a
plašení zvěře v lesíku, ničení dopravních značek, lavičky a odpadkového
koše na zastávce autobusů, sgrafity na
fasádě budovy, v poslední době pokusy
o rozbití oken a několikeré prokopnutí
již hotového zateplení rekonstruované
části obecní budovy.
Připojím jen malou doušku. Jakýkoliv nepořádek v obci, neuspořádaný
vzhled domků a přilehlých zahrádek
sice nespadá do shora definovaného
vandalizmu, přesto i on zhoršuje příznivé hodnocení obce. A nám jde přece o
Velký Karlov krásnější. Nebo snad ne?

Břežany

Břežany

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

Zastupitelstvo obce Břežany se sešlo na svém jednání dne 13. března
2008 a projednalo Zprávu o přezkumu
hospodaření za rok 2007 a seznámilo
se s závěrečným účtem obce Břežany
za rok 2007. Dále bylo zastupitelstvo
seznámeno se smlouvou o prodeji autobusu a informováno o první splátce
ve výši 750 000,00 Kč. Zastupitelstvo
obce se dále zabývalo návrhem smlouvy o připojení obce Čejkovice na ČOV
Břežany, náklady na 1 obyvatele –
10 600,00 Kč na vybudování, návrh na
příspěvek obcí Čejkovice i Pravice v
této výši. Starosta a místostarosta byly
pověření, aby s těmito obcemi zahájili
jednání o připojení a finančním příspěvku obci Břežany. Zabývali jsme
se také přípravou zasedání a jeho programem. Zastupitelstvo obce schválilo
vyčlenění částky 400 000,00 z prodeje nemovitostí na zpracování nového
územního plánu, abychom mohli požádat o dotaci z Jihomoravského kraje, žádost o dotaci byla podána 14. 4.
2008. Projednali jsme také nabídky
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na výměnu oken v bytě v MŠ, starosta byl pověřen oslovením firmy G+M.
Byla podána informace ohledně sklepů, přijímání pracovníků na VPP, meziskládky stavební suti a byla podána
informace o zahájení prací na II. etapě
kanalizace. Na zasedání zastupitelstva
obce dne 2. dubna 2008 zastupitelstvo

Noviny NIVA

schválilo závěrečný účet obce za rok
2007 bez výhrad, dále zastupitelstvo
schválilo návrh usnesení o vydání změny č. 1 územního plánu obce Břežany
tak, jak byl předložen, prodej rodinného domku č. p. 91 včetně pozemků dle
výsledků výběrového řízení, zřízení
věcného břemene – přípojka vodovo-
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du a kanalizace na pozemku p. č. st.
297 pro dům č.p. 93. Zastupitelstvo
obce pověřilo starostu a místostarostu obce projednat vodorovné značení
v obci s příslušnými orgány a zajistit
před opravou vozovky ke hřbitovu vyčištění dešťové kanalizace. Dále bylo
zastupitelstvo seznámeno s dopisem
p. Pavlů ohledně školské rady a také
se stížností, která byla zaslána kontrolnímu výboru. Bude projednáno na
nejbližší schůzi kontrolního výboru v
měsíci dubnu a podána zpráva zastupitelstvu obce. Byla podána informace
ohledně výstavby II. etapy kanalizace a
průběhu zaměření sklepů.

ENE BENE EMANE, KDO TU BÁBU DOSTANE …
Klauní holka

Tak takhle nějak to na ně vyšlo.
A že se ptáte na koho? No na občanské sdružení rodičů v Břežanech,
kteří jako loni, pořádali i letos dětský maškarní karneval . I když to byl
celkem blázinec, přes vichřici Emu a
liják jako z konve, vyšlo z toho všeho
bezvadné odpoledne nejen pro děti,
ale také pro rodiče. Letošní karneval
se konal v sobotu 1.3.. Sešlo se zde
mnoho krásných masek, veselých pořadatelů a usměvavých vyčerpaných
rodičů. Prima náladu zajišťoval svými
písničkami pan Ota Bártl, o program
se postarala klauní holka společně s
pořadateli a paní Fajmonovou, o pohoštění se starala děvčata ze základní

školy a tak to klapalo, že jsme se ani
nenadáli a karneval byl u konce. Děti
si mohly zakoupit lístky do tomboly,
která byla díky vám všem velice bohatá, rodiče si mohli popovídat a dokonce i zatancovat. Bohužel se maminky
a tatínkové nejspíš styděli, protože
přes všechnu možnou snahu jsme je
na parket prostě nemohli dostat.Ale
snad to za rok bude lepší, vždyť oni
ani netuší, jak by na ně byly jejich
děti pyšné, kdyby se zapojili do soutěží a her. Zkrátka dvě hodiny jsme se
všichni bavili, užívali jsme si pohody
a domů odcházeli všichni spokojení a
s úsměvy na tvářích. Děti si odnášely
krásné ceny, maminky a tatínkové si

alespoň na chvíli vydechli a pořadatelé byli rádi, že všechno dobře dopadlo.
A je jen na vás jestli si zasloužíme slova
chvály a nebo ne.
Každopádně veliké díky patří všem,
kteří přišli chystat tělocvičnu. Děkujeme za pomoc Jakubovi a Honzovi Pokorným, Ondrovi Novotnému, Anetě
Kročilové, Janě Odehnalové, Nikole
Novosádové, Barboře Surovcové, Kristýně Keberlové(a ostatním, pokud
jsem na někoho zapomněla). Také děkujeme všem za příspěvky do tomboly.
A příští rok?
No určitě se s námi zase přijďte pobavit!

Masopustní zábavy v Břežanech
Jana S.

Jít do toho nebo ne? Tak touhle
otázkou se trápili všichni členové Občanského sdružení rodičů v Břežanech. Neustále slýcháme, že se v obci
nic neděje, proč teda to sdružení rodičů něco neudělá? A tak. A tak jsme
se do toho pustili. Zábavu pro všechny rodiče a dospělé jsme naplánovali
společně s dětským karnevalem na
sobotu 1.března. Řeknu vám sama za
sebe, pořádat takovou akci není vůbec žádná legrace. Zabralo to opravdu
hodně času než se připravila výzdoba,
zajistila hudba, zajistilo občerstvení,
pití, alkohol, oštítkovala tombola a
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tak dál. Nicméně jsme to dali do kupy,
rozdělili jsme si role, a hurá do toho.
Do naší lidové tomboly se sešlo dvě stě
krásných cen. K hudbě a poslechu hrála skupina J-V-Band, která to opravdu
rozbalila a hrála jako o život. Za barem
se usmívali barmani Radek a Jarda, u
pivka a limonádky žertovali Martin s
Badem, vstupenky vnucovaly Markéta
s Alenkou, lístky do tomboly prodávaly Heňa, Jana, Vlasta,Věrka a Zuzana a
o papáníčko se nám postaraly kuchařinky Jiřinka s Danuškou.
Vše bylo připravené v plné parádě,
hodiny přibývaly a hosté? Nikde, sa-
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mozřejmě všichni dali přednost křesílku a televizi. Hlavně, že se ve vesnici
prý nic neděje. Člověk by řekl, že když
jde výtěžek z akce na potřeby dětí, tak
se aspoň rodiče zúčastní, i kdyby se
měli jenom ukázat.Nicméně sešlo se
nás jen kolem 60, ale zase to stálo za to.
Jedlo se, pilo, tancovalo, řehtali jsme se
až jsme se za břicha popadali a zbylo
na nás více lístků do tomboly. A vy, co
jste seděli doma u televize, tak jste o
hodně přišli. A jestli mi nevěříte, tak
se zeptejte těch, kteří se na naší zábavě
pobavili.
pokračování na str. 28
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Božice

Borotice

Břežany

pokračování ze str. 27
Na těstí se v naší obci ještě najdou
lidé, kteří vědí jak se bavit, umí se zasmát a udělat si legraci třeba sami ze
sebe. Středem pozornosti naší zábavy
byly masky: mlynář s pytlem mouky,
mexičanka s kytarou, indiánka, rocker a pastýřka s ovečkou. A co k tomu
dodat?: ,,HOLKY, DÍKY, BYLY JSTE
BEZVADNÝ! „Zábava se protáhla do
páté hodiny ranní a i přes to, že nedošlo moc lidí, byl výtěžek z této akce
obdivuhodný. Ptáte se kolik? Neřekneme, mohlo to být víc, kdybyste se přišli

Čejkovice

Mackovice

pobavit s námi. Nelitujeme ani času,
který jsme přípravě této akce věnovali,
a ani toho, že někteří lidé umí jen kritizovat aniž by sami přiložili ruce k dílu.
Nelitujeme ani, že jsme byli unaveni
jako koťata a do práce jsme šli po tak
náročném víkendu úplně vyčerpaní. Je
nám líto jen to, že se neumíme bavit.
Jsme z jedné vesnice a nejsme schopni se sejít na akci rodičů a společně si
užít, zasmát se, zbavit se alespoň na
chvíli starostí a odreagovat se. Bohužel je v poslední době pravidlem, že
se akcí pořádaných u nás v Břežanech

Pravice

Velký Karlov

zúčastňují převážně přespolní hosté a
mají o ně zájem.
Břežanští, co se to s námi děje? To
jsme na tom opravdu tak špatně? Přestaňme si už konečně hrát každý na
tom svém písečku a učme své děti bavit se, sdružovat, umět se odreagovat,
nezávidět si a vědět, že když máme kamarády, máme se také na koho obrátit.
Jsme jen lidé a alespoň já bych chtěla,
aby z mých dětí byli zase jen lidi. Děkujeme tímto všem za příspěvky do
tomboly, za sponzorské dary a také za
přiloženou pomocnou ruku.

Náš projekt - Veverka Pepča
Jana Surovcová

Jsme malá vesnická školka a tak
můžeme hodně pozorovat přírodu.
Velmi často chodíme s dětmi do polí
a lesů, které jsou okolo našich Břežan
a pozorujeme přírodu. Snažíme se s
dětmi o všem povídat, vést děti k tomu,
aby se ptaly na to, co je zajímá a co jim
není jasné. Často při pobytech venku
používáme lupy a pozorujeme brouky
a hmyz. Když nevíme, jak se jmenuje
nějaká rostlinka , bereme atlasy rostlin
a společně s dětmi hledáme její název.
Zkrátka děláme, co je v našich silách.
Vedeme děti k ochraně přírody, k tomu,
aby si uvědomily, že chránit přírodu je
důležité pro jejich další život.
Vedeme je k tomu, že ničit přírodu
je jednoduché, ale starat se o zvířata a
rostliny, že vyžaduje píli, odhodlanost a
zodpovědnost.
Během celého roku s dětmi chodíme do nedalekého zámeckého parku,
kde v každém ročním období pozorujeme veverky, které zde žijí a evidentně
se jim tady líbí. Děti se snadno naučily

být chvilku potichu, aby se jich veverky
nelekly a neutekly jim. Jaká krása-malé
zvířátko v hnědé až rezavé barvě, s velkým huňatým ocasem a hbité a mrštné.
Proto jsme měli velikou radost, když
jsme zjistili, že jedna z veverek se začala
ukazovat i na naší školní zahradě. Nejdříve, když jsme ji viděli poprvé, jsme si
mysleli, že je to náhoda. Ale když se pak
na naší zahrádce začala ukazovat častěji,
začali jsme se o ni zajímat. Nejdříve jsme
ji jen mlčky pozorovali, ale po čase jsme
společně s dětmi začali pátrat po zajímavostech o tomto zvířátku. Brali jsme to
jako zajímavé získávání vědomostí, až po
přečtení některých článků v odborných
časopisech jsme zjistili, že vlastně tvoříme
projekt. Zapojili jsme do našeho projektu také rodiče, kteří ochotně na internetu
vyhledávali různé zajímavosti o veverkách. Děti začaly nosit básničky o tomto
zvířátku, které jsme se postupně učili.
Učili jsme se písničky o veverkách, seznámili jsme se s pohybovou hrou. Zaměřili
jsme se na veverky také v grafomotorice,

v pracovních činnostech a ve výtvarných
činnostech. Nejdůležitější ale bylo vybrat
naší veverce jméno. Děti chrlily jedno
jméno za druhým, ale ujednotit se na některém nebylo vůbec jednoduché. Také
jsme museli vzít v úvahu, jestli naše veverka je holčička a nebo chlapeček. Nejdříve
jsme pátrali, jak by se to dalo zjistit, ale
nakonec nám připadalo jednodušší dát
veverce univerzální jméno-Pepča.
A tak jsme pozorovali Pepču dále.
Všímali jsme si jejích pohybů, jak jí,
zajímali jsme se o to, čím se živí, kde
bydlí, jak si staví hnízdečko. Jaké má
nepřátele. Kdo by jí mohl ublížit a jaká
jí hrozí nebezpečí.
Máme pocit, že od začátku letošního školního roku, kdy jsme začali Pepču
pozorovat, se vše točí jen okolo života
veverek. Ale pro nás je nejdůležitější, že
získávání nových vědomostí je pro děti
opravdu zábavné, že je nemusíme do ničeho nutit a vše přijímají s chutí a s radostí.
A jak bude náš projekt VEVERKA PEPČA pokračovat? No to se ještě uvidí…

Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Břežany
Zástupci Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Břežany

Jménem Sdružení rodičů při ZŠ a
MŠ Břežany bychom chtěli poděkovat
paní učitelce z Mateřské školy Janě Surovcové za to, že se nejen aktivně zúčastňuje všech akcí pořádaných Sdružením rodičů, ale také pomáhá s jejich
přípravou a organizací. Nikdo jiný z
vyučujících pedagogů na naší škole se v
poslední době těchto akcí nezúčastňu-
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je. Je to velká škoda, protože když se v
loňském roce Sdružení rodičů zakládalo, mělo jít o spolupráci školy a rodičů,
bohužel to tak v poslední době není.
Zároveň bychom chtěli poprosit rodiče, aby se také aktivně účastnili na různých akcích, případně třeba přišli pomoci s chystáním nebo úklidem. Vždyť to
děláme i pro Vaše děti. Když už nemůže-
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te z jakéhokoliv důvodu pomoci s organizací, tak se alespoň zúčastněte! Potom
mají mnozí rodiče i občané připomínky,
že se nic v obci neděje, ale pokud se něco
připraví, stejně sedí doma.
Samozřejmě děkujeme těm, kteří na
tyto akce přišli a tím přispěli všem dětem, které navštěvují břežanskou školu
a školku.
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Velikonoce v Mateřské škole
Jana Surovcová

HODY, HODY, DOPROVODY, DEJTE VEJCE MALOVANÝ,
NEDÁTE-LI VEJCE, UKRADNU VÁM STREJCE.
Tak tuto velikonoční koledu si nej- ka a kdo měl zájem mohl se naučit Kykyrykáček, který děti sledoval z vělépe zapamatovaly děti u nás v MŠ. plést z proutků pomlázku. Ale tímto žičky Břežanského kostela. Děti bez
Velikonoční dění nás zastihlo již 12.3., odpolednem naše přípravy na Veliko- problémů splnily všechny úkoly a pak
kdy jsme společně s maminkami vyrá- noce spíše začaly. V obou třídách jsme nastala chvíle, kdy se hledal poklad. A
běli velikonoční dekorace. Nevím, jest- vyráběli výrobky z vajíček, proutků, že to nebylo jednoduché!!! Ale samoli se maminky stydí, že nejsou úplně barevných papírů, učili jsme se kole- zřejmě že ho děti našly, a měly radost z
zručné, nebo spíš nemají o naše akce dy, seznámili jsme se s názvy a zvyky krásných velikonočních balíčků, které
zájem a jsou jim přítěží, každopádně velikonočního týdne (škaredá středa, jím osladily poslední předvelikonoční
se nás sešlo jen malinko. Kde jsou ty zelený čtvrtek…) a vše jsme zakon- chvilky v mateřské škole. Následovalo
časy, kdy nám chodily na akce houfy čili hledáním pokladu od velikonoč- poučení o bezpečnosti a pravidlech
maminek a někdy jsme se nemohli ani ního zajíčka. Bohužel, jak se ukázalo, slušného chování a hurá na velikonočvejít do třídy. Tohle odpoledne jsme si velikonoční zajíček si zlámal tlapku a ní prázdniny.
ale pěkně užili. Maminky si vyrobily tak poklad a úkoly na plnění, musel
A co chystáme ve školce dál? No to
věnečky na dveře, děti malovaly vajíč- pro děti připravit velikonoční kohout budete koukat.

INZERCE

Daruji psa
jménem „Alík“

Tel: 604 539 615
Pokud by byl
zájemce z Božic,
mohu přispívat na stravu
pro Alíka.
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dodáno nebylo - použila jsem minulé
(nevím zda bude stejné???)

Noviny Niva
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Na maškarním karnevalu v Boroticích se děti dobře bavily.

Dobrá nálada dětí z Čejkovic před stezkou odvahy..

Ladné pohyby božických „labuťáků“ překvapily.

Mladí mackovští junáci i letos ctili tradice a kvalitně hrkali.

Významné výročí „diamantové svatby“ oslavili manželé Fukalovi z Pravic.

Úspěšné žákyně z božické školy v „Jarní soutěži v aerobiku“.
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