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SLOVO STAROSTY
Prušánku. Podařilo se vybudovat kanalizaci
v ulici Peckova směrem na Čejč. V nemalé
míře se provedlo předláždění místních
komunikací Na Blechově, v ulici Bednářská, Na Luži a ve spolupráci se Správou
a údržbou silnic se předláždila kostková
silnice směrem na Čejč. Položil se asfaltový
koberec v ulici Pod Zámkem. V centrální
části obce se ve spolupráci s E-ON a.s.
podařilo provést kabelizaci nadzemního
vedení a rekonstrukce veřejného osvětlení,
rovněž byla provedena kabelizace na ulici
Masarykova s instalací nového veřejného
osvětlení. Pro děti bylo instalováno za přispění MND a.s nové dětské hřiště v parku
u kuželny, miniaturní hřiště bylo zřízeno
na Cigánově. Z dotací nám také vyrostlo
7 bytových jednotek pro seniory. Zateplení základní školy bylo podpořeno penězi
z dotačního titulu Státního fondu životního
prostředí, což byla jedna z největších stavebních akcí, zejména svou náročností na
koordinaci a samozřejmě i na finance obce.
Vždyť se podařilo celou školu zateplit, vyměnit všechna okna a zateplit stropy. Zateplit
se nám také podařilo mateřskou školku.
Obě školy dostaly nový kabát a jistě působí
veselejším dojmem. A nás hřejí úspory na
energiích uspořených v těchto budovách.
Z dalších viditelných akcí bylo vybudování
fotbalové plochy se závlahou. Poslední větší
investiční akce je výstavba nového atletického stadionu, která se zdárně blíží do finále.
Nebylo by možné zapomenout na odstranění o domu Otáhalů a výstavbu parkoviště ve

Vážení spoluobčané
přiblížil se podzimní čas, období spojené
se sklizní většiny zemědělských produktů
a v naší oblasti zejména vinné révy. V tomto
čase se nic jiného než vinobraní neřeší
a na mnoho dalších činností není čas.
Přesto přichází období, kdy budeme volit
nové vedení obce, nové zastupitelstvo.
Sluší se v tuto dobu vyhodnotit minulé
4 roky a to, co se nám podařilo, i to, co ještě
mohlo být vykonáno a bude Čejkovice čekat
v následujících měsících a letech. Obecně
je důležité, aby lidé, kteří spravují obec
přispívali svou osobností a svým osobním
přístupem k řešení předkládaných otázek
a posouvali obec správným směrem. S klidným svědomím mohu prohlásit, že v podobě
stávajícího zastupitelstva se podařilo vyřešit
všechny potřebné záležitosti, a i když naše
názory nebyly vždy jednotné, společným
vedením jsme dokázali podstatné problémy
vyřešit. Snad nebude mé tvrzení troufalé,
když řeknu, že se nám podařilo celkem
pěkné dílo, viditelné v očích příchozích
i místních občanů. Nejdůležitější bylo zabezpečit finanční prostředky z dotačních titulů
nebo jiných zdrojů.
Nejviditelnějším investičním počinem byla
výstavba nové hlavní silnice – průtahu obcí
s vybudováním nové vozovky a parkovacích
stání. Dále jsme rekonstruovali kanalizační
síť pod tímto průtahem, podařilo se vybudovat bezbariérové chodníky kolem průtahu.
Provedla se pokládka asfaltového koberce
na betonce, opravily se mosty přes potok
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středu obce. Instalace kamerového systému nám několikrát pomohla odhalit to, co
se u nás děje v době, kdy si někteří myslí,
že se nikdo nedívá. Výměny střechy nad
kinem a rekonstrukce vodovodu v ulici Pod
Zámkem si mnoho z Vás asi ani nevšimlo.
Z drobnějších a možná méně viditelnějších
akcí to bylo například vybudování a zdárné
provozování posilovny v budově základní
školy, přesunutí knihovny do bývalých tříd
v základní škole, získání dotací na hrnčířský
kruh a vypalovací pec, opravu šaten v bývalých jesličkách, vybavení obce traktorem
s čelním nakladačem a štěpkovačem.
Určitě jsem na některé akce zapomněl,
ale přesto i tento letmý výčet je jakýmsi
vyúčtováním současných zastupitelů, jak
pracovali a co se povedlo.
Z věcí, které ještě čekají na realizaci, je
například demolice staré pošty a vyřešení
největšího problému v Čejkovicích, což
je zanesený potok a jeho údržba. Dá se
očekávat výstavba silnice směrem na Velké
Bílovice a za nějaký rok i směrem na Čejč.
V některých částech obce je k řešení stav
povrchů místních komunikací. Radnici

a Orlovně by slušelo zateplení zrovna tak,
jak sluší oběma školám. Radnice by si také
zasloužila rekonstrukci vnitřních prostor
a umístění kanceláří pro občany v přízemí,
aby nemuseli do schodů. Je toho mnoho,
co by se mělo v následujícím období zrealizovat. A co by bylo možné zlepšit.
Chtěl bych z tohoto místa všem zastupitelům poděkovat za odvedenou práci v období
let 2006 – 2010.
Vám ostatním poděkovat za trpělivost
s námi.
Přeji Vám všem, ať máte zrovna tak šťastnou ruku při volbě nového zastupitelstva
v tomto období, jako jste měli v předešlém
volebním období, protože situace bude
v následující době čím dál složitější a další
očekávané akce bude složitější profinancovat a dovést do zdárného konce.
Přeji Vám do současných vinařských žní
pevné nervy, hodně slunečních dní a vysoké
cukry.
Pavel Novotný
starosta Obce Čejkovice

U NÁS V ČEJKOVICÍCH
Stejně jako v jiných obcích a městech, tak
i u nás v Čejkovicích nadešel čas podzimu.
Letos se toto období vyznačuje počasím,
které se nám moc nelíbí, a podzimními
pracemi, které podle toho vypadají.
Očekává se, jak dopadne letošní úroda, ale
také jak dopadnou komunální volby, nebo-li
volby do zastupitelstva obce a rady obce.
Na rozdíl od množství a kvality úrody,

výsledky komunálních voleb počasí neovlivňuje.
Kdo bude „sedět“ v zastupitelstvu obce?
Záleží jen a jen na názoru občana, jak
posoudí život a dění v obci, jaký je pohled
občana na osazenstvo radnice, které úřadovalo minulé čtyři roky.
Všichni konstatujeme, jak ten čas letí. Na
otázku, jestli čas letí i na radnici, můžeme
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konstatovat, že opravdu letí. Nejvíc utíká,
když se realizuje několik stavebních akcí
společně, když se daří získávat finanční
prostředky z dotací EU či od státu, když se
jedná a jedná a výsledky jsou vidět.
Kdy čas neutíká? Když se všechno sukuje.
Když se, díky něčí iniciativě, zvyšuje vedení
obce hladina adrenalinu v krvi, když věci není
možné řešit a vyřešit, když se akci nedaří
dokončit v termínu dle představ.

Nezbývá než popřát dalšímu obecnímu
zastupitelstvu a vedení obce, aby jim čas
letěl jak voda, aby se dařilo, co dařit se má.
Dotace aby „chodily“ samy na účet, problémy aby se obci vyhýbaly na hony a počasí po
čtyři roky bylo takové, jaké má být.
V zimě - zima, na jaře – jaro, v létě – léto
a na podzim – burčák.
Marie Ritterová - místostarostka

Z Čejkovic několika větami ...
 Čejkovické hody se letos opět vydařily
i přesto, že počasí nenechávalo v klidu
chasu, hodové hosty ani kuchařky u sporáků. Nakonec se přece jen umoudřilo
a pořádající hodová chasa i hosté byli
spokojeni.

program spolu s možností prohlídky výroby
nejrůznějších produktů firmy Sonnentor,
to vše a k tomu příjemná ochutnávka různých dobrot, příjemná pohoda nedělního
odpoledne a spousta návštěvníků svědčila
o tom, že když se řekne Čejkovice, nemusí
se lidem vybavit jen a jen víno.

 Tradiční akce věnovaná výborným čejkovickým vínům a jejich výrobcům se skvěle
vydařila.
Návštěvníci Dne otevřených sklepů nestačili chválit jednotlivá vinařství a vinaři a vinařky nestačili nalévat a připravovat něco
k zakousnutí.

 A co nás čeká v Čejkovicích v rámci
nabídky trávení volného času do konce
roku?
Určitě si vyberete tu svoji „parketu“:
- Besídka žáků hudebních kurzů
- Beseda o cestování
- Křest nového CD mužského sboru
Révokaz
- Předvánoční koncert dechové hudby
Vinařinka
- Zpívání u stromečku
- Štěpánská zábava

 Zarážení hory se stalo, stejně jako Den
otevřených sklepů, akcí tradiční.
Pochlubit se může také tradiční návštěvností, a když k tomu přidáme tradičně
„slušné“ počasí, co víc si může člověk,
v neděli odpoledne, na konci prázdnin,
přát.

Bližší informace najdete v vývěskách
v obci, hlášení obecního rozhlasu a na
www.cejkovice.cz.
MR

 Akci veskrze netradiční – Bylinkovým
slavnostem – počasí přálo. Pěkný kulturní
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KANDIDÁTNÍ LISTINA ZA ČSSD – VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 2010

Komunální a senátní volby

Obracíme se především k Vám, občané Čejkovic. K Vám všem, kteří chcete společně žít ohleduplně
v přátelské společnosti naší vesnice a nezabývat se problémy, které za vás chceme řešit právě my.
1
2
3
4
5
6
7
8

Stávek Milan
Ivičič Petr
Miklík David
Stávek Lukáš
Sedláček Ladislav
Brhel Tomáš
Pazderka Jarmil
Škrobák Radek

45
33
29
22
36
29
46
25

ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

projektant
geodet
ved. výroby
projektant
řidič
projektant
zámečník
strážník

Čejkovice
Čejkovice
Čejkovice
Čejkovice
Čejkovice
Čejkovice
Čejkovice
Čejkovice

NÁŠ VOLEBNÍ PROGRAM
1. dokončení rozestavěných investičních akcí v obci – dostavba chodníků, komunikací, vodovodů,
kanalizací a sdělovacích médií
2. změna stávajícího územního plánu, která bude veřejnou záležitostí a otevře nové investiční záměry,
pracovní příležitosti a možnosti kvalitního bydlení stávajících i nových občanů
3. provést důkladnou inventarizaci obecního majetku a uvést na pravou míru předchozí i současné
smluvní vztahy a majetky obce a za získané finanční prostředky z těchto smluvních vztahů účelně
investovat do výstavby v obci
4. zajistit bezpečnost občanů proti živelným pohromám formou vyčištění a opravu stávajících
vodních toků a vytvoření dalších protipovodňových opatření v obci
5. získat nové pracovní příležitosti pro současně nezaměstnané občany formou informačního centra tak,
aby občané nemuseli vynakládat prostředky na hledání nových pracovních příležitostí v regionu
6. zajistit větší reklamu naší obce v médiích a s tím spojený turistický ruch v návaznosti na vyšší
zaměstnanost ve formě poskytování služeb
7. vytvořit příležitosti pro aktivní využití volného času, především mladých lidí, a to investováním do
atletického a fotbalového areálu s víceúčelovým hřištěm pro více druhů sportu k uspokojení širší
sportovní veřejnosti
8. zajistit v areálu dvora mateřské školy důstojné dětské hřiště pro předškoláky, v okolí školy zrekonstruovat stávající park
9. chceme podpořit podnikatelské aktivity v obci formou investice do školícího a vzdělávacího
centra
10.budeme důrazně prosazovat opravu a údržbu všech příjezdových komunikací do naší obce
Vážení občané a voliči, žijeme v době pro náš národ velmi složité a záleží jen na vás, jak kvalitní
občany si do obecního zastupitelstva zvolíte a dáte jim svoji důvěru ve spravování společného
majetku. Je důležité preferovat ve volbách takové kandidáty, kteří již v minulosti chtěli, nyní chtějí
a do budoucnosti budou chtít pro vás něco přínosného učinit.
Dovolte, abychom Vás pozvali dne 15. až 16. října 2010 ke komunálním volbám
a ucházeli se o Vaše hlasy.
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15. - 16. íjna 2010

„Odpovdn rozhodovat o dalším rozvoji obce v duchu jejích
tradic a v zájmu oprávnných poteb oban ejkovic“

1. Ing. Jan Holomek, 57 let, stavebn inženýrská innost
2. Ing. Jaroslav Stítecký, 52 let, technik
3. Mgr. Marie Bízová, 30 let, pedagog
4. Ing. Pavel Pastorek, 54 let, editel Templáských sklep
5. Ing. Jií Michalica, 27 let, specialista v doprav
6. Blažena Kmentová, 47 let, zamstnankyn Zemdlské a.s.
7. Ludvík Balát, 66 let, živnostník
8. Václav Michna, 43 let, technik
9. Ing. Petr Šavík, 46 let, technik
10. Jana Bergmannová, 44 let, prodavaka
11. Ivo Ševík, 29 let, klempí
12. Jaroslav Baina, 26 let, truhlá
13. Mgr. Eva Tasoová, 26 let, mateská dovolená
14. Stanislav Blaha, 40 let, zedník
15. Jan Hycl, 42 let, živnostník

…náš kandidát do Senátu
Ing. Jií Koliba
52 let, Hodonín
www.jirikoliba.cz
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KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
Představujeme Vám kandidáty za KSČM pro komunální volby 15. – 16. října 2010
1.
2.
3.

Marie Janková
58 let,
Jaroslava Bařinová 51 let
Miroslav Gallina
56 let

BEZPP
BEZPP
KSČM

PODPOŘÍME:
dokončení průtahu obcí
vybudování smuteční obřadní síně
Děkujeme za Vaše hlasy !

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ – VINAŘI
Scházíme se, víceméně pravidelně, již několik let a debatujeme také o záležitostech,
které ovlivňují naši každodenní práci. Rozhodli jsme se, že nebudeme dále čekat, co obec
udělá pro nás, ale že se aktivně zapojíme do dění a budeme podporovat zájmy nejpočetnější
skupiny místních obyvatel, vinařů a vinohradníků. Našim hlavním cílem je celkový rozvoj
obce s důrazem na podporu vinařství a cestovního ruchu, jako oblastí, které významně
ovlivňují tvář naší obce.
Děkujeme Vám za podporu a za hlasy dané našim kandidátům!
1. Ing. Lukáš Hradil
30 let
2. Lukáš Hlinecký
33 let
3. Radek Červenka
39 let
4. Vít Esterka
28 let
5. Jan Bařina
29 let
6. Ing. Marek Herzán
34 let
7. Zdeněk Fojtík
40 let
8. Ing. Martin Škrobák
30 let
9. Ing. Petr Bíza
31 let
10. Libor Veverka
34 let
11. Pavel Červenka
36 let
12. Tomáš Veverka
26 let
13. Josef Konečný
33 let
14. Richard Pavka
21 let
15. Tomáš Hajduch
28 let
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NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI ČEJKOVICE I.
Vážení spoluobčané, dovolte, abychom Vás
seznámili s našimi kandidáty do zastupitelstva Obce Čejkovice za Nezávislé kandidáty
Čejkovice I. a současně Vám přiblížili náš
program.
Navrhovaní kandidáti :
1
Novotný Pavel Ing.
46
2
Martinec Tomáš Ing.
53
3
Manišová Zdeňka Mgr.
54
4
Otáhalová Vladimíra
45
5
Špéra Radoslav
37
6
Burian Zdeněk
46
7
Zelená Radka
43
8
Drábková Alena
41
9
Latíková Hana
39
10
Novák Jaroslav
56
11
Janek Jiří, Ing.
32
12
Holešinský Jan
55
13
Hlinecký Marek
30
14
Veverka Jan
42
15
Zpěvák Jaroslav
52

-

-

-

K našim prioritám pro nadcházející
období patří:

tivnit komunikace mimo hlavní tahy v okolí
Čejkovic s ohledem na cykloturistiku.
Podpora turistického ruchu.
Podpora aktivit klubu seniorů s cílem aktivního zapojení těchto spoluobčanů a do
společenského a kulturního života obce.
Soustředění se na možnost čerpání investičních prostředků z dotačních titulů EU
se zaměřením na zateplení a zhodnocení
obecních nemovitostí.
Podpora vinařství v obci s cílem propagovat
Čejkovice jako vinařskou obec.
Podpora podnikatelských aktivit občanů
Čejkovic.
Podpora sportovních aktivit v rámci jednotlivých sportů a investic do sportovišť.
Podpora společenských a kulturních akcí
pro děti a mládež.
Smysluplné využití všech finančních prostředků obecního rozpočtu v souladu
s možnostmi a prioritními cíli obce.

Je mnoho dalších méně či více důležitých
oblastí, které by si zasloužily naši pozornost
a řešení. Vše záleží na výkonnosti zvolených
zastupitelů, na jejich týmové práci a společném úsilí pro dobro Čejkovic zajistit potřebné
zdroje a jejich efektivní využítí. Věřím, že kus
práce již bylo vykonáno v daleké či blízké
minulosti a ještě nás hodně práce čeká v nadcházejících letech.
Proto Vám přejeme při výběru kandidátů do
obecního zastupitelstva uvážlivost, rozvahu
a rozhodování podle toho, kdo skýtá předpoklad úspěšného vedení Čejkovic v nadcházejícím období.

- Podpora výstavby nových rodinných domů
nejenom na Malém Újezdě, ale i v ostatních částech obce. Připravit podmínky
pro výstavbu a stabilizaci mladých rodin
a nových občanů Čejkovic.
- Zajištění oprav a výstavby vozovky na Velké
Bílovice včetně chodníků na ulici Bílovická
v závislosti na zvyšujícím se významu přivaděče na dálnici.
- Dokončit přípravu a následně zabezpečit
výstavbu nové vozovky ve směru na Čejč
a chodníků na ulici Peckova.
- Zajistit investice do vybudování cyklostezek
a zpevněných polních komunikací, zatrak-

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
Nezávislí kandidáti I.
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NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI ČEJKOVICE II.
Tato kandidátní listina sdružuje patnáct občanů, kteří se rozhodli, v případě, že budou zvolení
do Zastupitelstva obce Čejkovice, podílet se aktivně na dalším rozvoji obce.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Chlebíková Jarmila
Ritterová Marie
Damborský Petr
Komendová Marcela Mgr.
Opluštilová Helena
Demela Jaroslav Ing.
Novotný Stanislav
Opluštilová Irena
Kratochvíla Vlastimil
Nováková Jitka
Opluštil Petr
Hnidáková Renata
Pecka Vladimír
Kočařík Vladimír
Gavenda Milan Ing.

48
57
59
41
43
63
55
41
53
56
58
38
48
60
47

Našim společným úmyslem je podporovat veškeré iniciativy obce vedoucí k podpoře:
-

školství, kultury a sportu
volného času dětí a mládeže
akcí a potřeb seniorů
turistiky, cykloturistiky
propagace obce
budování obecní infrastruktury
ochrany majetku obce
čerpání státních a evropských dotací určených pro jakékoli oblasti života obce,
a všech nápadů, jejichž výsledkem bude spokojený život všech věkových kategorií
občanů obce Čejkovice.

Předem děkujeme za Vaši důvěru !
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NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Skončily prázdniny a škola opět ožila hlasy
děvčat a chlapců. Školní rok byl již tradičně
zahájen v hlavním vestibulu školy shromážděním všech žáků z Čejkovic, Starého a Nového
Poddvorova, pracovníků školy a rodičů prvňáčků. Přišel je pozdravit i starosta obce, ing.
Pavel Novotný.
Počet dětí poklesl oproti předchozímu
období o 8 žáků, ovšem počet tříd vzrostl,
protože byly zřízeny dvě šesté třídy. Kromě
běžné výuky probíhá v budově školy spousta
dalších aktivit. Jsou to nájmy tělocvičen či
bazénu, provoz posilovny, činnost odloučeného pracoviště ZUŠ Hodonín, práce kroužků,
výuka AJ pro dospělé, dny otevřených dveří,
vernisáže v minigalerii Kapka umění, provoz
obecní knihovny. Na zahájení činnosti se připravuje informační centrum a hudební škola
YAMAHA. Samozřejmě sem patří i práce obou
oddělení školní družiny.
Díky obecnímu úřadu se podařilo opravit
povrch v átriu pavilonu „C“, který byl v havarijním stavu a udělat tak další krok pro jeho
využíván v době přestávek či činnosti školní
družiny. O krok dál jsme i v realizaci projektu
„Inovace výukového systému ZŠ Čejkovice,
včetně rozvoje ŠVP“. V září začne práce na
dalším projektu EU – peníze do škol. Nebude
na škodu, když na tomto místě uvedu výčet
pracovníků školy.

Mgr. Blanka Chytilová – učitelka, třídní 6.A
Mgr. Stanislav Kalužík – učitel, třídní 6.B
Mgr. Jana Martincová – učitelka, třídní 7.třídy
Mgr. Zdeňka Manišová – učitelka, třídní 8.třídy
Mgr. Zdeněk Maniš – učitel, třídní 9.třídy
Mgr. Kristina Dvořáková – učitelka
Mgr. Hana Krakovská – učitelka
František Dvořák
– učitel
Hana Jelínková
– vychovatelka
školní družiny
Hana Korábová
– vychovatelka
školní družiny
Helena Bízová
– vyučující
náboženství
Veronika Nováková
– vyučující
náboženství
Nepedagogičtí pracovníci:
Lenka Fučíková
– účetní, sekretářka
Milan Neužil
– školník
Petr Damborský
– údržbář
Miroslav Hájek
– topič
Vladimíra Otáhalová – vedoucí školní
jídelny
Anežka Blašková
– vedoucí kuchařka
Helena Hlinecká
– kuchařka
Iveta Němečková
– kuchařka
Blanka Hájková
– uklízečka
Jaroslava Damborská – uklízečka
Jiřina Neužilová
– uklízečka

Pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Miroslav Maniš – ředitel
Petr Hudeček
– zástupce ředitele
Mgr. Hana Knápková – učitelka, třídní 1.třídy
Mgr. Zdeňka Šolková – učitelka, třídní 2.třídy
Mgr. Petra Hájková – učitelka, třídní 3.třídy
Marie Hromková
– učitelka, třídní 4.třídy
Mgr. Věra Grünwaldová– učitelka, třídní 5.třídy

Nezbývá než jim, všem, žákům a jejich
rodičů popřát, aby školní rok proběhl klidně,
bezproblémově a ve vzájemné spolupráci
a porozumění.
Mgr. Miroslav Maniš
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Nejen sedět v lavicích

PR O JEK T
řešila ona, pan učitel Kalužík a pan ředitel
Maniš s panem Seluckým z Kyjova celkovou
podobu přebudované školní zahrady a způsob, „jak to provést“.
I když jsem o něco výše tvrdil, že učebna je
v podstatě hotová, potřebovali bychom ještě
něco. Zbývá udělat zábradlí a na to bychom
potřebovali materiál – fošny o minimální délce
2,5 m. Obracíme se proto s prosbou na ty,
kteří by byli schopni a hlavně ochotni tento
sponzorský dar poskytnout.

V 1. i 2. čísle Čejkovického zpravodaje jste
byli informováni o průběhu prací na projektu
Inovace výukového systému ZŠ Čejkovice,
včetně rozvoje ŠVP /Školní vzdělávací program, který vytvořili pracovníci školy a podle
nějž se žáky pracují/.
I když by se mohlo zdát, že v průběhu
prázdnin se nemohlo v tomto směru nic odehrát, není tomu tak. Aby vůbec škola obdržela
další peníze na realizaci projektu, musela
být podána tzv. monitorovací zpráva. Vůbec
první. Bez předchozích zkušeností. Tento
úkol bezchybně splnily paní učitelka Zdeňka
Manišová a paní Lenka Fučíková .
O kus dál jsme pokročili si s přírodní
učebnou ve školní zahradě. Ta je v podstatě
hotová. Poděkování za to bych chtěl vyslovit
nejen těm, kteří byli uvedeni v minulém zpravodaji, ale opětovně obecnímu úřadu, který
zajistil vybudování podlahy, žákům školy, ti
pomohli s opracováním a nátěrem trámů,
firmě Sluneční brána za pomoc při dovozu
střešní krytiny a panu Martinu Jurkovičovi,
který i se svými pomocníky v podstatě celou
učebnu postavil. Nesmím také zapomenout
na pana Ladislava Komináckého, který nám
byl nápomocen při vyřizování stavebního
povolení. Organizaci těchto prázdninových
prací prováděli paní učitelka Manišová a pan
ředitel Maniš. V posledních srpnových dnech

A co dál? Protože předpokládané datum
ukončení projektu je leden 2012, je třeba
během tohoto školního roku a poloviny příštího nejen dokončit všechny práce ve školní
zahradě – i zde budeme žádat o výpomoc
veřejnost, ale také vytvořit nové výukové
materiály v analogové i elektronické podobě,
v té je umístit na vzdělávacím portálu a uskutečnit výjezdní pobyt našich žáků v Rakousku
zaměřený na posílení jazykové gramotnosti,
dokumentování a srovnávání přírody jižní
Moravy a vybrané přírodní oblasti našich
jižních sousedů. Držte nám palce!
Mgr. Miroslav Maniš
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Představa vyučování probíhajícího pouze v učebně
je již dávnou minulostí. Mohl
bych uvést spoustu příkladů.
Jedním z nich byla realizace miniprojektu žáků 9.třídy
„Masaryk“. Poté, co si v diskusi s vyučujícím „ujasnili“
proč právě Masaryk a proč
právě teď, vytyčili společně
úkoly potřebné ke splnění
stanoveného cíle – poznat
Masaryka nejen jako osobnost patřící k naší obci a prezidenta ČSR, ale pochopit
jeho celkový životní profil.
Jednotlivé skupiny splnily tyto
úkoly – samostatné zajištění kytice pokládané k soše
TGM a návštěvy Masarykova
domku. Dále pak vytvoření
a prezentace těchto příspěvků – historie (osudy) sochy
TGM, Masaryk a 1.světová
válka, Masaryk a vznik ČSR,
Masaryk a 1.čs.republika.

Vyvrcholením všech příprav
byla 16.9.2010 výprava do
„dědiny“. Zde byla položena
kytice k soše T.G.Masaryka
a proběhla diskuse na téma
osudy sochy prvního československého prezidenta.
Následovala návštěva Masarykova domku a prezenta-

ce výše uvedených témat
s následnou diskusí. Tento
miniprojekt bude také odrazovým můstkem pro zvládání
učiva „Vznik ČSR a její vývoj ve
20. letech 20. století“.
Mgr. Miroslav Maniš,
vyučující dějepisu

H Š Ya m a h a v p l n é m p r o u d u !
Milí čtenáři,
i letošní školní rok začal
v Hudební škole Yamaha velice zdárně, přestože proběhly
nemalé změny, co se pro-

stor týká. Naše bývalé sídlo
v mateřské škole jsme museli
přenechat dětem, které školku navštěvují, ale protože
jich od září přibylo, potřebují
k výuce více prostoru.
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Po dohodě s paní místostarostkou a panem ředitelem
Manišem jsme se přestěhovali do třídy hudební výchovy
ZŠ Čejkovice. Věřím, že zde
nebudeme spíše vetřelcem,

ale příjemným zpestřením
a usnadněním přístupu pro
školáky. V žádném případě
to ale neznamená, že jsme
obory pro předškolní děti
zrušili, což byla největší obava
našich bývalých žáčků, kteří
„Yamahu“ spolu s maminkami
a babičkami navštěvovali.
Přiznám se, že i já jsem trošku
obavy měla, ale opak je pravdou. Téměř žádný z rodičů
s dětmi neváhal se opět do
školičky přihlásit.
Další změna proběhla už
koncem června a vděčíme
za ni paní Ritterové, které za
to patří velký dík. Od nadace ČEZ nám byla přidělena
nemalá částka k zakoupení
nových hudebních nástrojů
s příslušenstvím, takže školáci
se těší novému modernímu
hraní.
Závěrem nezbývá než
dodat, že v letošním šk.
roce Hudební školu Yamaha
navštěvuje celkem 27 žáků,
kteří ve středu 15.9. zdárně odstartovali školní rok
2010/2011.
Věřím, že se nám bude
v nových prostorách líbit
a brzy si všichni zvykneme
na společné soužití žáků
HŠ Yamaha a učitelů a žáků
Základní školy v Čejkovicích.

Indiánská stezka
Ve družině jsme vymysleli projekt Indiánská stezka. První
jsme vyrobili čelenku, vestu, šperky, mokasíny, týpí, mapu,
lapače zlých snů, tomahawky, dýmky míru.
Namalovali jsme velkého bizona a orla. Někteří přinesli
luky a šípy. Každý den jsme si vyprávěli o Indiánech jak žili,
čím se živili, jak se jmenovali, co měli, o indiánských bitvách
s bělochy. Každý měl svoji průkazku, paní učitelka psala
body za výrobky.
Rozdělili jsme se do 3 kmenů: Čerokézové, Apačové,
Čejenové. Každý měl svého náčelníka. Jména Indiánů
a Indiánek: Ta, Která Vidí Pozadu, Nebeská Duha, Rychlá
Vlčice, Splašený Kůň, Malá Vlčice, Rybana, Černé Pírko,
Rychlá Lvice, Pomalá Vlčice, Blesková Orlice, Sekajovia,
Takašenka.
V pondělí jsme se malovali. Malovaly nás Dominika a Danka. Udělali jsme si táborák a opékali jsme si bizoní maso. Šli
jsme za školu, hráli se na stopovanou, kouřili dýmku míru,
bojovali, stříleli do orla a bizona a opékali. Pak jsme uklízeli.
V úterý jsme malovali obrázky.
Natty Zárubová

HP
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Pivní festival - Esch 2010 (Holandsko)
Zajisté si všichni vzpomenete, že v červnu loňského
roku obec Starý Poddvorov žila přípravami na velké
setkání Charty evropských
venkovských obcí. Všude se
uklízelo, opravovalo, vařilo,
stavělo,… Zapojily se také
okolní obce Čejkovice, Dolní
Bojanovice a Nový Poddvorov. Veškerá snaha a příprava
se poté zúročila v úsměvech
a spokojenosti zahraničních
účastníků Charty.
Na jaře letošního roku se
uklízelo, připravovalo a plánovalo v jednom malém městečku na jihu Holandska, kde se
každoročně koná slavný Beer
pump festival. Městečko se
jmenuje Esch a je také členem Charty evropských venkovských obcí. Letos poprvé
byl tento festival spojen se
„malým“ setkáním členských
států Evropské unie Friends
of Europe a spolu s obcí Starý Poddvorov přijaly pozvání
obce Kandava (Lotyšsko),
Hepstedt (Německo), Bievre
(Belgie), Cissé (Francie),
Naestved (Dánsko) a Lefkara
(Kypr).
Ve středu 12. května se
naše malá delegace ve
složení Marie Bůšková (starostka Starého Poddvorova),

Miroslava Hajdová, Eduard
Gertner, Tomáš Kuchař, Eva
Rajchmanová a Jiřina Trávníčková vydala směrem k pětidennímu dobrodružství. Ještě
týž večer se konalo slavnostní
zahájení v krásně zrekonstruované stodole, kde na nás
čekaly hostitelské rodiny, díky
kterým jsme poznali typickou
kuchyni a také krásy okolních
měst a vesnic. Pohostinnost
a vstřícnost tohoto malého městečka byla naprosto
spontánní, příkladná a celá
akce se nesla v pohodovém
duchu.
Naši hostitelé připravili
skutečně pestrý a zajímavý
program. Páteční den byl jako
stvořený pro prezentaci naší
země, konkrétně regionu, ze
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kterého pocházíme. Prezentaci jsme pojali vskutku po
našem - návštěvníci festivalu
ochutnávali poddvorovské
koláčky, škvarky s chlebem
a také kvalitní vína jihomoravských vinařů, měli možnost
si prohlédnout krásu našich
dívčích i chlapeckých krojů
a poslechnout pravou moravskou dechovku.
V sobotu dopoledne jsme
vyjeli na výlet na kolech.
Navštívili jsme velkofarmy na
pěstování chřestu, rybízu,
malin a bylinek, kde jsme
byli seznámeni s technologií
pěstování a zpracování všech
surovin. Prohlídka úřadu, kde
sídlí prezident Charty obcí
EU Frans Ronnes, soutěž ve
střelbě z malorážky na místní

střelnici, koncert rockové
kapely, prohlídka města den
Bosch - to je pouze malý výčet
zajímavostí z programu, který
pro nás místní nachystali.
Touto cestou bych chtěla
poděkovat paní starostce
Marii Bůškové a zastupitelstvu obce Starý Poddvorov za
to, že mi nabídli tu možnost
jet s nimi na tento krásný
a nezapomenutelný výlet po
krásách Holandska.
Jiřina Trávníčková

ČEJKOVICKÉ BYLINKOVÉ SLAVNOSTI
Společnost SONNENTOR
(známá také pod českým
názvem Sluneční brána)
působí v Čejkovicích již řadu
let, jako tradiční výrobce biočajů a biokoření. Letos tým
Sonnentoru zahájil čajovou
sezónu první zářijovou neděli
Čejkovickými bylinkovými
slavnostmi. A první ročník
Čejkovických bylinkových
slavností se opravdu vydařil.
V neděli 5. září 2010 se již
kolem poledne začali do
výrobního areálu SONNENTORU sjíždět návštěvníci ze
všech koutů České republiky.
Na kopci nad Templářskými
sklepy, kde se firma nachází,
nešlo přehlédnout také početné skupinky ze Slovenska,

Maďarska a Rakouska. Celkově prošlo „slunečnými branami“ Sonnentoru na 4000
návštěvníků.
Návštěvníci měli možnost
ve dvou okruzích zhlédnout
výrobu čajového sáčku od
příjmu bylinky z jedné z našich
ekologických rodinných
zemědělských biofarem, až
po jeho balení do krabiček.
Návštěvníky již v září nejvíce zaujala krabička čajového Adventního kalendáře
s 24 druhy čajů na každý
den adventu. Na skládání
tohoto čaje se podílelo na
50 brigádnic a brigádníků
z Čejkovic a blízkého okolí. Za
vydatnou pomoc jim patří velký
dík. V úvodním slově vzpome14

nuli zakladatelé Sonnentoru
Johannes Gutmann a Tomáš
Mitáček začátky zpracování
čajů v Čejkovicích před 18
lety. Celý program oživily
a velice příjemnou atmosféru
navodily mládežnické spolky
místní i z nedalekého okolí.
Veliký dík patří kromě všech
muzikantů z dechovky Vinařinka také jejímu kapelníkovi
Petru Hanusovi a uměleckému vedoucímu Vlastimilu
Kratochvílovi. Pustili se do
toho zkrátka „po slovácku“.
Jako by si děti a mládežníci ze
souborů Kyjovánek a Iskérka
osvojili motto společnosti
SONNENTOR ‚Tady roste
radost‘. Zářící úsměvy, bravurní tradiční tanec a skvělý

pěvecký výkon, doprovázený
úžasnou tradiční cimbálkou
rozdávaly totiž radost všude,
kam jste jen pohlédli. Bez
nich by celé slavnosti byly
jen polovičními slavnostmi.
Velký dík patří také vedoucím dětských souborů Haně
Vašulkové a Mgr. Janě Trávníčkové za jejich obětavou
práci. Především návštěvníci
zdaleka vysoce ocenili úroveň
dětských souborů a mnozí
nám jen tiše záviděli. Výborné občerstvení připravil jak
Hotel Zámek, tak společnost
Probio. Tu pravou moravskou
atmosféru dotvářela také
místní vinařská komunita,
která v čele s templářem ve
středověkém oděvu a vinaři
s manželkami v tradičních

čejkovických krojích umožnila
přespolním návštěvníkům
pocítit dotek našeho nádherného kraje. Templářské
sklepy umožnily nadšeným
návštěníkům nahlédnout do
historických prostor. V neposlední řadě patří dík všem
spolupracovníkům SONNENTORU v oranžových tričkách,
zajišťující skvělou organizaci
a pohoštění. Dnes Sonnentor
v Čejkovicích zaměstnává na
70 zaměstnanců.
Prodejna v Havlíčkově mlýně v Čejkovicích zaznamenává již nyní na začátku čajové
sezóny zvýšený zájem návštěvníků. Je otevřena celoročně ve všední dny od 8:00 do
16:00. V týdnu 6.-10.12.2010
připravuje předvánoční týden

se slevou 10% na všechny SONNENTOR produkty,
především na dárkové čaje
a koření v krabičkách i plechových dózičkách.
Chtěli bychom velice poděkovat všem občanům Čejkovic
za jejich trpělivost a ohleduplnost během celého nedělního
odpoledne, vždyť Čejkovice
se staly ten den jedním velkým
parkovištěm. Jsme velmi rádi,
že společnost SONNENTOR
působí právě zde, uprostřed
vinic, přírody a dobrých lidí.
Předpokládáme, že slavnosti
budeme příští rok v podobném termínu opakovat.
Za tým Sonnentoru
Josef Dvořáček a Petr
Veselský

KLUB SENIORŮ ČEJKOVICE
Myšlenku založit Klub
seniorův naší obci realizovalo začátkem letošního roku
několik nadšenců.
Po několikaměsíční přípravě se dne 7.9. 2010 proběhla
ustavující členská schůze.
O členskou základnu, která
čítá 80 členů, se bude starat
8 členný výbor a další aktivní
členové. Předsedkyní svazu
je Ilona Lorencová.
Na základě návrhů členů
byl vypracován plán práce na
první rok činnosti. Jak bude
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jeho realizace hodnocena,
záleží na každém našem
členovi.
Z plánu činnosti vybíráme:
- předvánoční Bratislava,
dechovky Kyjov, termální koupele, divadla, jednodenní zájezdy, výlety
vlakem, výlety na kolech,
rehabilitační cvičení, kurz
počítačů.
V plánu jsou i pravidelná
setkání pro naše členy pod
názvem „čaje o páté“, a to
každé první úterý v měsíci
v 17 hodin v sále Orlovny.
Chceme besedovat, zahrát si
společenské hry, vyměňovat
si zkušenosti, bavit se ručními
pracemi, zvát si odborníky
apod. Tato setkání se budou
odvíjet od přání a zájmů účastníků. Přejeme si, aby naši
členové měli kulturní vyžití
a uplatnili své schopnosti,
aby Klub seniorů v naší obci
plně uspokojil různorodými
činnostmi své členy, neboť
aktivita v seniorském věku
obohacuje život.
První akce 14.září – výlet
na kolech do Vrbice, kterého
se zúčastnilo 11 členů, napovídá, že jsme se dali dobrým
směrem.
Na sobotu 12. února 2011
připravujeme Zábavu nejen
pro seniory v sále Orlovny.
Plány našich akcí i nadále
budeme vyvěšovat ve vývěskách v obci a na www.cejkovice.cz. Budeme se těšit,

My třídíme nejlépe 2010

že se bude naše členská
základna zvětšovat. Stačí,
když za námi přijdete, vyplníte přihlášku a na rok 2011
zaplatíte členský příspěvek
100 Kč. Do našich řad jste
všichni srdečně zváni.
Děkujeme všem členům,
kteří se aktivně podílí na přípravě a realizaci naší činnosti.

Děkujeme Obecnímu úřadu v Čejkovicích, bez jejichž
pomoci by náš svaz nemohl
pracovat.
Naše motto:
„Nechceme schůzovat,
chceme se vzdělávat, bavit
se a důstojně žít se všemi
lidmi dobré vůle.“
Ilona Lorencová

Klub seniorů Čejkovice
zahajuje v pátek 8.10. 2010

ABI LIITA
R EH ABIL
TA ČN Í
I ČEN Í
C V IČE
Místo konání
malá tělocvična v Základní škole TGM
Doba cvičení - 16.30 – 17.30 hod.
Srdečně zvou pořadatelé !!!!!
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V krajské soutěži obcí „My třídíme nejlépe“ soutěží obce a města Jihomoravského kraje
v třídění odpadů určených k dalšímu zpracování a to podle určených pravidel.
V současné době jsou zveřejněny výsledky za tři čtvrtletí – 4.Q 2009, 1.a 2. Q 2010.
V kategorii 72 přihlášených obcí a měst s počtem od 2001 do 10 000 obyvatel se naše
obec umístila jak v součtu, tak v jednotlivých posuzovaných čtvrtletích na 1. místě se ziskem
879 bodů.
1.
Čejkovice
879
2.
Slavkov u Brna 663
3.
Střelice
659
4.
Mikulov
619
5.
Jedovnice
609
Podrobné výsledky naleznete na www.tridime-jihomoravsky.cz.
Věřím, že se nám společnými silami podaří udržet si zasloužené 1.místo i v následujících
čtvrtletích roku 2010.
Děkujeme, že třídíte !!!!!!!
MR

Soutěž o Putovní pohár starosty obce
V neděli 26.9.2010 se konal druhý ročník hasičské soutěže o Putovní pohár starosty obce
Čejkovic. I když počasí nám moc nepřálo, přesto se soutěž konala. Zúčastnilo se jedenáct
týmů, náš tým skončil na devátém místě. Letošní soutěž vyhrálo družstvo z Čeložnic, které si
odvezlo i Putovní pohár mstarosty obce. Věříme, že naše družstvo se příští rok umístní také
na předních příčkách. Ještě bychom chtěli poděkovat všem sponzorům a občanům, kteří se
i přes nepřízeň počasí přišli podívat.
Za SDH Čejkovice děkuje velitel a zároveň starosta hasičů.

P ODĚKOVÁNÍ
Rodina Šimkova a Latýnova z Čejče děkuje jednotce požární ochrany
Sboru dobrovolných hasičů Čejkovice za pomoc při likvidaci škody
způsobené záplavami v červenci 2010.
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ZNOVUOBJEVENÁ
V roce 2004 uspořádalo
Městské muzeum a galerie
Hustopeče výstavu, která
nesla název: Slavnostní kroj
na Hustopečsku. Jednalo
se o prezentaci současné
podoby hanácko-slováckého kroje, u nějž se dodnes
akceptuje Klvaňovo dělení na
dvě varianty: severní a jižní.
Výstava zaznamenala velkou
návštěvnost, ale i rozpačité
reflexe odborníků, znalců
a poučených laiků, kterým

KRÁSA

„STARODÁVNÉHO“

se představené exponát y
nelíbily kvůli patrné ztrátě citu
pro harmonii tvaru, materiálu,
barevnosti a výzdoby.
Z výstavy tak vzešel popud,
že by se měl rekonstruovat kroj
hanáckého Slovácka z vrcholného období jeho vývoje, tedy
zhruba z let 1830–1850,
kdy měl pouze jednu formu
a jednotný styl, výtvarný projev
a užitnost. Poté nastaly překotné změny, takže už roku 1870
bylo konstatováno: „Pomali

Kroj nebyl jednobarevným kostýmem. Barva kalhot neodpovídala
barvě kordul, takže nositelé nebyli slovy Augusty Šebestové „celí
černí jak kavky“. Kožené kalhoty (koženky) se u ženatých mužů
zužovaly do bot, u svobodných končily u kolene, kde se svazovaly
řemeny, které měly zdobené (vybíjené) zakončení. K těmto krátkým
koženkám se nosily výhradně modré punčochy. Koženky se vyšívaly
v linii bočních švů a bočního puntu, nikoliv v linii předních kapes
(které na nich vůbec nebyly), stehen a zadních partií, jak je to dnes
často k vidění.
Foto: Robin Šibl, 2010.
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KROJE

sme donosili starej kroj a už se
to všelijak a tuze měnilo.“
Pro co nejzdařilejší a nejautentičtější rekonstrukci původního kroje byly podstatné
především zachovalé krojové
součásti ze sbírek muzejních
institucí, a to zejména Městského muzea v Kloboukách
u Brna. Kloboucké muzeum
je nejstarším v rámci okresu
Břeclav a na vzniku jeho bohatých sbírek se podíleli i bratři
Alois a Vilém Mrštíkovi (mimochodem velcí ctitelé hanáckoslovácké kultury) a Augusta
Šebestová. Její zásluhou je
zachována také zdejší specifická výšivka, a to od doby
jejího vzniku (kolem poloviny
18. století) až do jejího zániku
(kolem roku 1870).
Rekonstruovaný kroj byl
v dubnu loňského roku úspěšně představen jak odborníkům-etnografům v oboru lidový
textil, tak zástupcům muzejních institucí a národopisných
souborů z hanáckého Slovácka. Pokud v té době měli autoři
rekonstrukce nějaké mety,
pak to bylo využití kroje v souborech, jejichž repertoár se
odkazuje i na 19. století. Tak
se i skutečně stalo v případě
souboru Zavádka z Čejkovic
a o něco později i souboru
Salajka Dambořice. Že však
tradiční podoba kroje zaujme

i soukromé osoby, které do její
realizace zainvestují nemalé
peníze, to nečekal nikdo.
Největší odezva se dostavila
od znalců a ctitelů hanáckoslováckých tradic v obci Němčičky, kteří se rozhodli, že kroj
představí na letošních hodech.
Tak se i stalo a kroj v podobě,
v níž se nosil v Němčičkách
před více než 150 lety, opět
spatřil světlo světa.
Tato vůbec první prezentace původního kroje v rámci
současné hodové a krojové

Nezbytnou součástí mužského kroje byly široké opasky (i s několika
přezkami), z nichž některé dosahovaly úctyhodné šíře. Kromě staré
techniky vybíjení na nich nechyběla výšivka z vlny, pavího brka a intarzie z kůže. Opasky patřily k součástem (stejně jako obřadní kapesník
či výšivka košile), které se „podepisovaly“ – byl na nich totiž vyšit
monogram či celé jméno majitele.
Foto: Robin Šibl, 2010

Bohaté prýmkování bylo inspirováno krátkými husarskými vestami a kabátci (dolmany). Svobodní muži užívali zlatožlutých
prýmků, ženatí nosili „studené“
barvy – zelenou a černou.
Foto: Šárka Seifertová, 2010.

tradice se setkala s příznivými
reakcemi, s nimiž by průměrně
vybavený skeptik, vycházející
z reálného předpokladu, že
hanáckoslovácký kroj už nečeká nic jiného než „uvyvíjení se“
do zaslouženého kolapsu,
rozhodně nepočítal. Němčičtí
tak jako první vyslyšeli už více
než 100leté snahy takových
zastánců kroje hanáckého
Slovácka, jako byli Vilém Mrštík či Jakub Vrbas („Tradice
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lidového kroje jest hodně
stará a zasluhuje si, aby tento
kroj byl obnoven ve své kráse
a ryzosti.“). Jako první našli
inspiraci nikoliv v ohlížení se
kolem sebe, které přináší
jen další a další kumulaci
zdobných prvků a výpůjček
(z Podluží), ale v návratu ke
svébytnému dědictví svých
předků.
Dokončení příště.
Mgr. Soňa Nezhodová Ph.D.

Nápady, podněty, názory
Názory občanů na život v obci jsou odlišné
podle toho, o jakou oblast se osobně zajímají,
také podle toho, jaké mají zkušenosti z jiných
míst naší vlasti, která navštěvují a pak chtě
nechtě srovnávají.
Srovnání může být motivační. Kritika je mnohdy na místě a vede k dalšímu zamyšlení nad tím,
co by také v naší obci bylo možné a vítané.
Několik nápadů občanů, které se často
opakují, na tomto místě zveřejňujeme. Třeba
se stanou motivačními pro nové osazenstvo
radnice.

Senioři a jejich potřeby
- podpora seniorského klubu a rozvíjení jejich
aktivit a seberealizace.
Turistika, cykloturistika, propagace obce
- rozšíření dalších zajímavých pořadů na přilákání turistů do obce
- akce založené na historii a tradicích obce,
informace o činnostech obce a jejich propagace v mediích.
Infrastruktura
- podpora podnikání a tvorba nových pracovních míst v obci
- doprava a dostupnost do okolních vesnic
a měst
- ochrana životního prostředí.
Možná si řeknete, že takové nápady máte
také. Jsou tu ale i tací, kteří jsou ochotni se do
jejich realizace zapojit, jen když někdo přijde
a začne.
Máte také nápad, nebo chcete nabídnout svůj
čas a schopnosti k dalšímu využití širší skupině
dětí, mládeže či dospělých? Přihlaste se! Na
tomto místě otevíráme v našem zpravodaji novou
rubriku, do které můžete přispívat.

Školství, kultura a sport
- Je škoda, že pomalu zaniká tradice divadelního spolku (výzva pro Základní školu nebo
jinou organizaci k založení dramatického
kroužku složeného z dětí a mládeže)
- větší zapojení školní mládeže při realizaci
kulturních akcí v obci
- založení fotbalového či jiného sportovního
kroužku pro děti (výzva pro Základní školu
nebo jinou organizaci)
- více využívat prostor y Základní školy
v odpoledních hodinách (další vzdělávání dětí,
mládeže, dospělých, seniorů)
- připomínat veřejnosti historii obce (dávnou
i nedávnou).

Několik prvních názorů, nápadů a podnětů
občanů shromáždila M. Ritterová

Atletika
Naši atleti o prázdninách nezaháleli. Konalo se
mistrovství ČR mužů a žen v Třinci. Na krásném
zrekonstruhovaném stadionu jsme měli tři želízka
v tyčkařském sektoru. Monika a Jarek Chlebíkovi
se shodně umístili na 7.místě. Monika výkonem 345
cm, Jarek skočil 485 cm. Lucka Drábková obsadila
11.místo výkonem rovněž 345 cm.

- Tyčkařské exhibice před chrámem svaté Barbory
v Kutné Hoře se zúčastnil Jarek Chlebík. Skočil svůj
nejlepší venkovní výkon 491 cm a obsadil pěkné
3.místo. Zvítězil Michal Balner z Dukly Praha.
- V Opavě proběhla Velká Cena.Ve skoku o tyči žen
obsadila 2.místo Lucka Drábková, když překonala
laťku ve výšce 325 cm. Jarek Chlebík byl rovněž
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druhý výkonem 475 cm. Vítězství si odnesl Jan
Kudlička z Dukly Praha.
- Velká cena Pacova ve vícebojích proběhla za
škaredého počasí.Vítězství v kategorii juniorek si
vybojovala Lucka Drábková.
- Jarek Chlebík a Lucka Drábková se zúčastnili
velmi silně obsazeného mítinku v lucemburském
Schifflange. Jarek překvapil a zvítězil výkonem
470 cm. Ještě větší překvapení bylo 3.místo
Lucky, která si skočila nejlepší venkovní výkon
350 cm.
- Vyvrcholením druhé poloviny sezóny bylo mistrovství ČR do 22 let.Toto mistrovství se uskutečnilo
v našem regionu, jehož pořadatelem byla Lokomotiva Břeclav.
Pro nás to je, dá se říct, domácí stadion. Při
rekonstrukci našeho stadionu využíváme břeclavský
stadion k trénování. Mistrovství proběhlo pro tyčku
za ne příliš dobrého počasí. Měnící se vítr a déšť to je
loterie.Ve skoku o tyči žen se nejlépe předvedla Monika Chlebíková, která se stala mistryní ČR do 22 let
výkonem 360 cm. Je to první medaile pro Čejkovice
v této kategorii a pro Moniku zatím největší úspěch.
Při premiérovém vystoupení na tomto mistrovství
obsadila Jana Chlebíková 11.místo. Lucce Drábkové
se nedařilo a nepodařilo se jí založit.Ve skoku o tyči
mužů Jarek Chlebík, který patří ještě do juniorské
kategorie, získal stříbrnou medaili výkonem 470
cm.V závodě podlehl v současnosti jednomu z našich
nejlepších tyčkařů Janu Kudličkovi z Dukly Praha.
V hodu kladivem žen obsadila 9.místo Hanka Korábová výkonem 43,01 m. Pro Hanku to byla rovněž
premiéra na tomto mistrovství. Měla smůlu, o finále
přišla posledním hodem, a to o 5 cm. Na hřišti nemáme klec, a tak Hančiny nejlepší hody končí v síti. Po
rekonstrukci našeho stadionu budeme mít pořádnou
klec, a tak snad tyto problémy skončí.
Bohužel úspěch našich atletů modré Slovácko moc
nebere. Hodonínské atletce, která zvítězila na témže
mistrovství, je věnována celá stránka s velkou fotografií.O našich dvou medailích jen nepatrný článek.

Ve Vyškově se uskutečnilo mistrovství ČR družstev. Za extraligové družstvo Olympu Praha v letošním
roce hostuje Jarek Chlebík.Ve skoku o tyči obsadil
výborné 3.místo výkonem 480 cm, když se o první
dvě místa podělili největší hvězdy České tyčky Jan
Kudlička a Michal Balner. Jarek tak získal cenné
skalpy ostatních tyčkařů extraligových oddílů.
Velkým úspěchem čejkovické atletiky se stalo
mezistátní trojutkání mužů a žen do 23 let ČR
– Maďarsko – Slovinsko.Toto utkání proběhlo na
krásném stadionu v slovinském Celje. Jako jedničky za Českou republiku ve skoku o tyči nastoupili
sourozenci Monika a Jarek Chlebíkovi. V tyčkařském sektoru zazářili a svou vlast reprezentovali
na výbornou. Monika po technické dvouhodinové
bitvě zvítězila výkonem 370 cm. Musela podstoupit
několikeré rozeskakování o 1.místo, které zvládla na
jedničku.V mužské soutěži Jarek skákal suverénně
bez zaváhání.Výkonem 490 cm obsadil 2.místo. Jen
trochu štěstíčka chybělo na té zakleté pětce, o kterou
se již čtrnáctkrát pokoušel. Naši tyčkaři přispěli
k celkovému vítězství ČR 12 ti body.
Naši atleti hostovali za slovenská družstva ve
finále mistrovství Slovenska v Trnavě. Jarek a Jana
Chlebíkovi za Slavii UK Bratislava.Ve skoku o tyči
Jarek obsadil 2.místo výkonem 480 cm a pětka zase
odolala. Rok 2010 je pro něho stříbrný. Je to již čtvrtá
stříbrná z velké soutěže. Jana obsadila 5.místo. Muži
i ženy Slavie UK Bratislava obsadili 2.místo, a tak si
Jarek a Jana přivezli stříbrné medaile. Lucka Drábková
a Hanka Korábová startovaly za AC Malacky. Lucka
obsadila v tyči 4.místo a Hanka v hodu kladivem páté.
Družstvo Malacek skončilo na 8.místě.
V Hranicích proběhla baráž o 1.ligu. Do této soutěže
se probojovali naši muži, kde obsadili 8.místo.Vzhledem k tomu, že nemáme ambice se do 1.ligy probojovat, zúčastnili jsme se pouze symbolicky. Osmé místo
není špatné, dokázali jsme držet krok s družstvy, která
nastoupila v nejsilnějších sestavách.
Damborský Petr
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Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně

informuje o výměně členských knížek
za nové členské průkazy

NAROZENÍ
Radek BALUS
Emma KONEČNÁ
Liliana KRATOCHVÍLOVÁ
Hana SÝKOROVÁ

Obracíme se na všechny členy družstva s žádostí o pomoc
a součinnost při jejich výměně.

Čejkovice 545
Čejkovice 448
Čejkovice 662
Čejkovice 91

Výměna probíhá na všech prodejnách Jednoty Hodonín
nebo přímo na centrále Jednoty Hodonín
(Národní třída č. 13, tel. 518 389 211)

SŇATKY
3.7.2010 Čejkovice

Petr Demela, č. 685
Lucie Tringelová, Svatobořice-Mistřín

17.7.2010 Čejč

Milan Košulič, č. 694
Helena Konečná, Hodonín

31.7.2010 Čejkovice

Jan Novotný, č. 833
Marie Bařinová, č. 542

7.8.2010 Čejkovice

Tomáš Bárta, č. 532
Lenka Petrů, Dolní Bojanovice

11.9.2010 Čejkovice

Robert Kamenský, Rakvice
Renata Němcová, č. 697

11.9.2010 Čejkovice

Tomáš Brhel, č. 840
Simona Mazůrková, Starovičky

Pozn.: V případě, že nenajdete svou členskou knížku a víte, že jste členem
Jednoty Hodonín, stačí předložit jen Váš občanský průkaz a vyplnit žádost.
V případě, že Jednota Hodonín dohledá Vaše údaje v evidenci členské základny,
zabezpečí pro Vás vydání nového členského průkazu.
Děkujeme

Navštivte
obecní knihovnu!
Otevřeno
středa a čtvrtek
14.00 - 19.00 hodin

ÚMRTÍ
Jaroslav STÁVEK
Josefa KOČAŘÍKOVÁ
Jaroslav DRÁBEK

Čejkovice 681
Čejkovice 318
Čejkovice 14

(roč. 1926)
(roč. 1923)
(roč. 1926)
M. Gavendová - matrikářka
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Beseda o cestování

neděle 28.11. 2010
O zážitcích z Číny vypráví Jiří Prudil
23

U kostela – náměstí
Auta u kostela patří farníkům z obou Poddvorov,
kteří přijeli na nedělní bohoslužbu. Právě vycházejí po
skončení „ranní“ z kostela.
Tento řádek aut končí až
u domu Mir. Sýkory č.91.
Foto Fr. Martinec, č.731
na Újezdě, rok 1980

Dům už se bourá. Střecha už je pryč a začíná se
z boku. Je to práce velkého jeřábu. Trubkové lešení
kol věže (líčí se kostel).
Foto 2 a 3 – z roku
1983, Jaroslav Střítecký,
Na Dílech 680
Autor textů
– Karel Hlinecký
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Indiáská stezka

Star ý dům na rohu,
naproti věže kotela (dříve
Opluštilův a pak Hrůzův,
osiřel. Jeho uživatel (svobodný) Bohuslav Opluštil
zemřel. A poněvadž na tom
místě se už nesmí znovu
stavět (zatáčka na rohu),
koupil jej Místní národní
výbor na zbourání. Ta díra
ve zdi napovídá.

3

BLAHOPŘEJEME
N AŠIM
ATLETŮM

PRÁCE NA ATLETICKÉM STADIONU POKRAČUJÍ

Čejkovický zpravodaj vydává Obec Čejkovice od roku 1980 - IČ 00284823.
Vychází čtvrtletně. Odpovědná redaktorka Marie Ritterová.
4
Foto: Ing. P. Novotný, P. Damborský, P. Skopal, V. Zpěvák
Náklad 900 ks, vydání povoleno Ok ONV Hodonín
č.j. o – 37066486. Výtisk ZDARMA. Uzávěrka příštího čísla 15. 12. 2010.
Grafická úprava a tisk Tiskárna Lelka Dolní Bojanovice

