SLOVO STAROSTY
Moc bych chtěl z tohoto místa poděkovat
všem spoluobčanům Čejkovic za Vaši trpělivost v roce 2009 při prováděných stavbách.
Bylo to mnohdy nepohodlné a těžké, ale
téměř všichni jste mě překvapili trpělivostí
a pochopením. Vždyť například stavba průtahu Čejkovicemi a kanalizace se dotkla snad
každého. Tolik prachu a bláta Čejkovice dlouho nezažily. S nadsázkou jsem občanům říkal,
že Čejkovice nebyly od druhé světové války
tak rozbité, jak tomu bylo při těchto stavbách.
Ale jinak to nešlo a naším cílem bylo provést
všechny stavby najedenkrát a při jednom
nepořádku. Snad se nám to podařilo. A co se
nám vlastně v roce 2009 podařilo?
Mezi viditelné stavební akce patřilo:
- dokončení III. etapy kanalizace v tělese
průtahu na Mutěnice
- dokončil se průtah silnice II/422 přes Čejkovice
- došlo ke kabelizaci nadzemního vedení
nízkého napětí ve středu obce
- bylo vybudováno nové veřejné osvětlení
a veřejný rozhlas ve středu obce
- byla dokončena výstavba bezbariérových
chodníků po celé délce nového průtahu
- byly opraveny všechny čtyři mosty přes
potok Prušánku
- základní škola byla zateplena včetně nové
barevné fasády, byla vyměněna veškerá
okna a byla provedena regulace topení
- mateřská školka byla také zateplena a má
také nový kabát
- byla provedena oprava a rekonstrukce
vodovodu v ulici Pod Zámkem
- bylo postaveno 7 bytových jednotek podporovaného bydlení pro seniory

Vážní občané,
máme tu další čtvrtrok a tím i další Zpravodaj. Jsme blíže k Vánocům a konci kalendářního roku. Ukrajujeme z posledního měsíce
koku 2009 a chystáme se prožít požehnané
svátky vánoční. Jistě budou zasloužené
a zasněžené. Každoročně si v tomto období
přeji, abychom se všichni zastavili a v klidu
prožili pohodové svátky. Vždycky si to říkám
a přeji, ale každý rok je to stejné, stejně
uspěchané a hektické. Vánoce jsou u mě
spojeny se vzpomínkou na dětství, ladovskou
zimu, příjemně vytopenou kuchyní, která voní
vánočním cukrovím a vanilkovým cukrem. Na
Vánoce bylo vždy dost pomerančů a banánů.
Občas si kladu otázku, zda naše děti budou
mít na co vzpomínat, vždyť cukroví již doma
peče jen málo maminek, zima už taky není co
bývala, banánů a pomerančů si doma skoro
nikdo nevšímá. Přesto věřím, že duch Vánoc
se v našich rodinách neustále drží a jsem
přesvědčen, že i naše děti budou vzpomínat
na ty jejich dětské Vánoce.Jen jejich vnímání
bude trochu jiné než naše, ale přesto pro
ně budou také krásné a nezapomenutelné.
Snad i pro tu krásnou vánoční atmosféru Vás
všechny zvu na Zpívání u vánočního stromečku 20.12.2009, abychom všichni společně
přivítali Vánoce a společně se vrátili k dávným
zvykům zpívání koled. Prozradím, že pro
dospělé máme připraveno svařené víno, pro
menší výborný horký čaj a pro všechny kousek štrúdlu. Posledně se koštovala slivovice
z vlastních zdrojů a pak se koledy jen sypaly.
Přijďte všichni si společně zazpívat a navzájem
se potěšit společným koledováním.
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Je toho dost, co se nám povedlo. Právě
proto i v roce 2010 plánujeme některé další
investice, ale budeme muset velmi pečlivě
sledovat finanční možnosti obce. Zejména se
zaměřit na získávání dalších dotací a tím šetřit
obecní rozpočet. Volné finanční prostředky by
měly být používány zejména na dofinancování
vlastní části při získání dotace. Ve finančním
rozpočtu pro rok 2010 je značná část finančních prostředků určena k doplacení investičních akcí provedených v roce 2009.
V dlouhodobém výhledu očekáváme
v roce 2011 rekonstrukci průtahu silnice od
kruhového objezdu ulice Bílovická po konec
obce směrem na Velké Bílovice a návazně
rekonstrukci celé délky silnice mezi Čejkovicemi a Velkými Bílovicemi. V roce 2013
je plánována rekonstrukce průtahu silnice
směrem na Čejč, a to od kruhového objezdu u kostela až po konec obce směrem na
Čejč. V hledáčku máme také dotační tituly
na výstavbu parkových úprav a klidové zóny
v prostoru Otáhalovo, rekonstrukci atletického
stadionu a investice do infrastruktury pro druhou etapu výstavbu rodinných domů v lokalitě
Malý Újezd.
Plánů máme hodně, a pokud nám to půjde
společně tak dobře i v následujících letech
jako doposud, doufám, že máme před sebou
ještě hodně práce na několik volebních období. Společně dokážeme, že Čejkovice jsou
rozvíjející se obcí.
Věřím, že i v nadcházejícím roce 2010
si všichni zachováte nadhled a jistou dávku
trpělivosti, tak jako v tomto roce. Předpokládám, že v budoucím roce budeme už jen
vylepšovat dosavadní zlepšující se vzhled naší
obce. Velmi reálně začínáme uvažovat o tom,
že přihlásíme Obec Čejkovice do soutěže
o Obec roku 2010. Samotné přihlášení však

nestačí. Je to závazek nejen obce jako takové,
ale i samotných občanů ke zlepšení a udržování pěkného vzhledu obce. Takže Vám všem
pokládám řečnickou otázku: „ Myslíte si, že
mají Čejkovice co ukázat? Jsme společně
schopni Čejkovice vyšperkovat jako nevěstu
a předvést je v plné kráse?“.
Já osobně jsem přesvědčen, že máme co
ukázat, čím se pochlubit, co nabídnout a společně můžeme dokázat, že v Čejkovicích žijí
občané hrdí na svou obec a dokážou ji náležitě
představit celé České republice. Neskrývám,
že i finanční ohodnocení za umístění v soutěži
by bylo pro rozpočet obce přínosem.
Přeji si, abychom se nejenom v příštím roce
navzájem potkávali s úsměvem a snahou řešit
s nadhledem a grácií všechny těžkosti, které
nám přináší každodenní život. Vždyť velikost
člověka se nepozná podle jeho fyzického
vzrůstu, ale zejména podle velikosti ducha
a schopnosti podílet se na společenství,
ve kterém žije a kterým jistě naše obec je.
Současně Vás zvu na společenské akce pořádané obecním úřadem, kterými je zpívání pod
vánočním stromečkem 20.12.2009 a žehnání
vína 27.12.2009. Rád se tam s Vámi uvidím.
Přeji Vám všem radostné prožití vánočních svátků, požehnané Vánoce a bohatého Ježíška.
Do nového roku Vám přeji hodně zdraví,
osobní pohody, nezměrné množství optimismu a vzájemné tolerance.
Pavel Novotný
starosta Obce Čejkovice
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Informace z radnice
Základní škola
Základní škola je již kompletně dokončena
a staveniště uklizeno. První pocity z užívání
jsou zajímavé, ve škole se méně topí a je
tam teplo. Souvisí to s celkovým zateplením
a výměnou oken – nedochází k výraznějšímu
poklesu teploty ve třídách v nočních hodinách
a není tudíž potřeba tak moc přitápět. Aby
také ne, když se celá škola obložila 16 cm
polystyrénu a do tříd se nainstalovala okna
s trojsklem.

Dobrý den, vážení spoluobčané. Zasílám
několik informací z radnice.
Chodníky
Chodníky se nám podařilo dotáhnout do
vítězného konce. Máme dokončeny všechny
chodníky a takříkajíc se dá přejít suchou nohou
po celé délce průtahu. Posledním úsekem
bylo propojení již vybudovaných chodníků před
rodinným domem manželů Hromkových. V této
části obec potřebovala směnit asi 60cm šířky
chodníku po celé délce pozemku manželů
Hromkových, jednalo by se asi o 14 m2. Byla
projednávána varianta směny pozemku pod
chodníkem před rodinným domem za obecní

Protože ne všichni do školy chodíte a školu
znáte, ve spolupráci se školou připravujeme
Den otevřených dveří, aby každý občan mohl
vidět, co se všechno podařilo vystavět. Máme
opravdu pěknou školu.
pozemek u potoka sousedící v zadní části se
zahradou manželů Hromkových. Přes nelehká
jednání a hledání všech možných variant řešení
ZO našlo, schválilo a předložilo manželům
Hromkovým řešení. Přesto se nám nepodařilo
dospět k dohodě. V této situaci mohla obec
buď chodník nebudovat, nebo jej realizovat na
obecním pozemku v šíři pouze 90 cm.
Byla zvolena varianta úzkého chodníku.

Lávka u autobusové zastávky přes
Prušánku
Jistě jste si všichni všimli, že nám u dolní
autobusové zastávky zmizela betonová lávka
přes Prušánku. Bránila výstavbě chodníků
a navíc její nefunkční schody a labilní zábradlí
odrazovaly od přecházení přes potok. V současné době budujeme novou lávku přes
Prušánku o kousek blíže proti toku potoka,
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přesně naproti přechodu pro chodce. Sledujeme možnost bezpečného přecházení přes
silnici pro příchozí po lávce a opačně možnost
bezpečného přechodu přímo z Újezda na
novou asfaltku. Bude se jednat o betonovou
panelovou lávku výškově začleněnou do úrovně chodníků bez jakéhokoliv převýšení.
Podporované bydlení pro seniory
Hrubá stavba podporovaných bytů je již
dokončena a termín dokončení hrubé stavby
byl dodržen. Další termín je březen 2010.
K tomuto datu by mělo dojít k celkovému
předání dokončeného díla. V měsících leden
až březen se bude pracovat na vnitřní instalaci sociálního zařízení, instalaci obkladů,
pokládce podlah, zabudování kuchyňských
linek a výmalby. Současně se budou budovat
přípojky vody, kanalizační přípojka a přípojka
nízkého napětí. Následně, dle klimatických
možností, se bude pracovat na venkovních
zpevněných plochách. Věříme, že i tento

termín bude dodržen a také budeme moci
naplánovat Den otevřených dveří.
Zastupitelstvo již schválilo pravidla pro výběr
nájemníků do těchto bytů a očekáváme od
zájemců o nájem podávání jejich přihlášek na
Obecním úřadě od 4.1.2010 do 31.3.2010.
Následně bude proveden výběr zájemců.
S pozdravem
Pavel Novotný
starosta Obce Čejkovice

STOČNÉ NA ROK 2010 - CENOVÉ OZNÁMENÍ
- 16 m3 na osobu a rok při částečném vybavení domácnosti – 384,-Kč/osoba/rok
- 10 m3 na osobu a rok u domácnost. kde je
jeden výtok a suché WC – 240,-Kč/osoba/
rok

Usnesení č. 4/16
Zastupitelstvo obce Čejkovice schvaluje pro
rok 2010 cenu stočného ve výši 24 Kč/m3
odpadní vody včetně DPH pro fyzické osoby,
právnické osoby a fyzické osoby podnikající.
Dále schvaluje cenu srážkových vod pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající ve výši
12 Kč/m3 včetně DPH.

ODPADNÍ VODA
24,-Kč /m3 včetně DPH pro fyzické osoby,
právnické osoby a fyzické osoby podnikající

STOČNÉ:
Směrná čísla roční spotřeby vody a roční
poplatek:
- 35 m3 na osobu a rok při plném vybavení
domácnosti – 840,-Kč/osoba/rok

SRÁŽKOVÁ VODA
12 Kč/m3 včetně DPH pro právnické osoby
a fyzické osoby podnikající
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Z Čejkovic několika větami ...
 Obecní úřad oznamuje, že ve čtvrtek

adventní neděle, o to pěknější, že účinkujícími byly děti.

31.12.2009 se neúřaduje.
 Upozorňujeme občany, že sběrný dvůr

 Poslední, čtvrtá adventní neděle bude ve

bude v úterý 22. prosince 2009 a v sobotu
2. ledna 2010 uzavřen.

znamení koncertu dechové hudby Kateřinka a mužského sboru ze Zohoru. Adventní
koncert se bude konat v kostele sv.Kunhuty
20.prosince v 15 hodin. Po jeho skončení
bude následovat Zpívání u vánočního stromečku před radnicí.

 Cena štítku na popelnice pro rok 2010

zůstává ve výši 60 Kč za jeden vývoz jedné
popelnice o maximálním objemu 120 litrů.
Popelníce s větším objemem musí být opatřeny dvěma štítky. V případě, že na popelnici štítek chybí, nemůže být vysypána.

 Obec Čejkovice Vás zve neděli 20.12.2009

před radnici na ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO
STROMEČKU, začátek v 16 hodin, zpívají
děti z MŠ, dětský soubor Iskerka a mužský
sbor Révokaz. Podávat se bude svařené
víno, čaj a výborný štrůdl.

 Děkujeme paní Marii Jankové za darovaný

krásný vánoční strom, který zdobí prostranství před radnicí.
 Druhou adventní neděli prožili mnozí z nás

na koncertě skupiny s názvem Bacillus
essencis, Kostel sv. Kunhuty plný pozorných posluchačů svědčil o tom, že se jejich
vystoupení líbilo.

 Tradiční Novoroční koncert si pro všechny

 Na tradiční besídce žáků hudebních kurzů

 Obecní knihovna pořádá Dětský karneval

své příznivce připravila dechová hudba
Vinařinka na neděli 3.ledna 2010. Začátek
koncertu v 15 hodin v sále Orlovny.

se představilo 40 malých čejkovických
muzikantů, které přišlo potleskem podpořit
asi 80 diváků z řad rodičů, prarodičů, sourozenců a kamarádů. Bohužel, už tradičně,
potlesk a počet přítomných slábl s postupujícím časem koncertu. Že by za to mohly
„Babicovy dobroty“, nebo slabší ozvučení?

s kouzelníkem, klauny a spoustou písniček,
a to v neděli 21.února 2010 v sále Orlovny
v 15 hodin. Maminky, nezapomeňte a připravte vše potřebné a především dětem
pěkné masky. Všichni, kdo chtějí přispět
do tomboly na Dětský karneval, mohou své
dárky přinášet od středy 10. února do čtvrtku 18. února do Obecní knihovny nebo na
radnici. Všem dárcům předem děkujeme!

 V neděli 13.12.2009 v 15hodin se v kostele

sv. Kuhnuty uskutečnil DĚTSKÝ ADVENTNÍ
KONCERT Účinkovala dětská kytarová skupina Anežka pod vedením Jaroslava Nováka
spolu s dětským chrámovým sborem z Čejkovic vedeným Markétou Prčíkovou.
Přítomní diváci prožili pěkné odpoledne třetí

 Čejkovští chlapci máju hore majú - DVD s pís-

ničkami - je možné zakoupit u J. Nováka.
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U NÁS V ČEJKOVICÍCH
Opět svítí u radnice vánoční stromeček
a tím nám připomíná skutečnost, že Vánoce
se blíží.
Podzim přál stavebnímu ruchu v obci a teď
už se těšíme na vánočku, kapra a možná bude
i nějaký ten dáreček pod stromečkem.
Přejeme si, aby byly Vánoce bílé, těšíme se
z chodníků, které nám zpříjemní cestu na půlnoční. Škola se nám pěkně vybarvila, žákům je
v ní teplo, a to nejen před vysvědčením.
Domečky v parku u školy vyrostly a po jejich
celkovém dohotovení včetně okolí budete mít
jistě možnost prohlédnout si i interiér. Věříme,
že bude pěkný.
Občas se ozývají občané a radí, zda by
nebylo dobré uspořádat v obci školení o jízdě
po kruhovém objezdu. Zdá se to úsměvné?
Většině řidičů to opravdu přijde jako dobrý
vtip, jsou však mezi námi i tací, kteří stále
ignorují objíždění středového kruhu a (když se
nikdo nedívá) vypálí to ve směru od kostela na
Poddvorov, aniž by se pokochali výsadbou na
„kruháči“ při jeho plynulém pomalém objezdu.
Jistě jsou to jen ojedinělé případy a postupně
jich ubývá. Pravdou je, že i cyklista na kole je
účastníkem silničního provozu stejně jako jiní
řidiči. Nebude snad potřeba, aby nám pomá-

hali a chránili nás na kruhových objezdech
muži zákona. Jejich školení není levné.
Občany zajímají nejen kruhové objezdy
a stavby v obci, ale také podivuhodné dění
přímo v centru na místě, které jsme zvyklí označovat jako „Otáhalová“. Původně se mělo začít
s budováním parkoviště. Místo toho, aby se
zde něco budovalo a střed obce byl krásnější
a krásnější, začala tu v listopadu podivuhodná
činnost a území se měnilo v rozblácené staveniště. Co se tam děje? Přečtěte si více na
jiném místě Zpravodaje.
Začíná zima, doba splněných dětských
přání, koledování, kulturních akcí, plesů,
divadelních představení, domácích zabíjaček,
rodinného besedování a jiných příjemných
záležitostí, které nás pěkně v poklidu přenesou
do roku 2010.

Zastupitelstvo obce Čejkovice
a pracovníci Obecního úřadu
přejí všem spoluobčanům
spokojené svátky vánoční,
v novém roce 2010 hlavně zdraví, pohodu,
spokojenost, štěstí a osobní úspěchy.

Irena Opluštilová
- projektové práce -

Přeji všem krásné prožití Vánoc a pohodový konec roku 2009. Do nového roku
přeji všem spoluobčanům hodně zdraví,
rodinné i pracovní pohody, dobrých nápadů, optimismu, pevných nervů, pokud možno žádné krize a jen a jen všechno nej.
Marie Ritterová -místostarostka

děkuje všem svým zákazníkům za přízeň
a důvěru projevenou v uplynulém roce.
Všem spoluobčanům přeje krásné Vánoce
a v novém roce 2010 všechno nejlepší.
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Rozpočet obce Čejkovice pro rok 2010
Přehled výdajů

Přehled příjmů
návrh 2010
v tis.Kč

kap.

návrh 2010
v tis.Kč

kap.

19 000

2140

cestovní ruch

poplatky

400

2212

komunikace

2 650

4112

dotace kraj

620

2321

ČOV + kanlizace

2 276

4121

dotace obce

50

3111

mateřská škola

2321

čistína odpad.vod

2 400

3113

základní škola

3314

knihovna

3113

sportovní pavilon

3319

kultura

daně

100

580
2 200

základní škola - opravy

300

90

3412

tělovýchovný pavilon

600

350

3119

kultura, knihovna

600

5

3321

tvrz

1 330

3321

tvrz

600

3612

byty

25

3419

tělovýchova

280

3632

pohřebnictví

10

3421

volný čas

3722

odpady

1 100

3612

byty opravy

3743

těžba - (nafta)

150

3631

veřejné osvětlení

3745

veřejná prostranství

0

3632

pohřebnictví

6171

regionální správa

990

3722

odpady

3745

veřejná prostranství

400

3457

sociální služby-charita

120

5512

požární ochrana

6112

zastupitelstvo obce

6171

regionální správa

Příjmy celkem :

Výdaje celkem :

26 520

20
120
1 800
100
1 100

50
1 500
15 534
30 930

Zastupitelstvo obce dne 7.12.2009 schválilo usnesením č.6/16, aby se Obec Čejkovice řídila
v roce 2010 předloženým rozpočtem, který byl schválen jako schodkový. V příjmech 26 520 tis.
Kč, ve výdajích 30 930 tis. Kč. Rozpočtový schodek ve výši 4 410 tis. Kč bude kryt finančními
prostředky zůstatků na účtech a úvěrem.
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MY TŘÍDÍME NEJLÉPE !
Při pohledu na reklamu v televizi, která
Vás nabádá „Nebuďte líní, třiďte odpad“, si
můžeme všichni v Čejkovicích hrdě říkat: „My
třídíme nejlépe“!
Naše obec se umístila v hlavní soutěži
obcí a měst Jihomoravského kraje v třídění
odpadů
„My třídíme nejlépe“ za rok 2009 v kategorii
od 2000 do 10 000 obyvatel na 1.místě.
Obec za tento výsledek obdrží odměnu ve
výši 15 000 Kč na rozvoj odpadového hospodářství obce.
Kromě hlavní soutěže byla vyhlášena ještě
soutěž efektivity, kde se hodnotil podíl vytříděných surovin na celkovém množství odpadu
v obci včetně komunálního odpadu, který je
ukládán do popelnic a likvidován uložením na
skládku v Mutěnicích.
Také v soutěži efektivity třídění odpadu obcí
a měst Jihomoravského kraje za rok 2009
v kategorii od 2000 do 10 000 obyvatel se
obec Čejkovice, díky svým občanům, umístila
na 1.místě. Za tento výsledek obdrží odměnu
ve výši 9 000 Kč na rozvoj odpadového hospodářství obce.
Soutěž pořádala Agentura dobrý den, s.r.o.
Pelhřimov spolu se společností EKO-KOM
a.s.
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání
cen se uskutečnilo 2. prosince 2009 v klubu
Livingstone v Brně.
Do kategorie od 2000 do 10 000 obyvatel,
v níž jsme zvítězili v obou vyhlášených soutěžích, patří 71 obcí zapojených do systému
EKO-KOM. Za námi, v hlavní soutěži, zůstal
Mikulov a Slavkov u Brna. Bližší výsledky
všech kategorií najdete na www.tridime-jihomoravsky.cz.

V hlavní soutěži, v kategorii měst nad
10 000 obyvatel, bylo pořadí následující
– Vyškov, Břeclav, Hodonín.
Obce od 501 do 2000 obyvatel – Vranov,
Domašov, Novosedly.
Obce do 500 obyvatel – Podhradí nad Dyjí,
Křepice (Znojmo), Nenkovice.
Díky pochopení občanů se podařilo přispět
k ochraně přírody, vrátit k dalšímu zpracování
spoustu surovin a navíc zviditelnit obec Čejkovice v jiné souvislosti, než jsme doposud
zvyklí.
Věřím, že ve svém úsilí neustanete a potvrdíte tak, že nám není lhostejný stav přírody
a že systém popelnicových známek je nejen
motivační, levný, ale přivedl obec také na
stupně vítězů.
Součástí soutěže, která měla motivovat
obce k většímu úsilí ve třídění odpadů, byla
také soutěž starostů obcí.
Přední český kreslíř a karikaturista L.
Vaněk vytvořil obrázek – kreslený vtip, který
chce svým způsobem i věcným sdělením
podporovat návyky třídění odpadů. Obrázek
byl bez textu.
Realizátor soutěže tento obrázek rozeslal
starostům obcí, aby jej doplnili o vtipný text.
Komise složená ze zástupců společnosti
EKO-KOM, a. s. a realizátora soutěže vybrala
nejvtipnější text.
Vyhrál text starosty obce Šebetov Zdeňka
Čížka. Na dalších místech se umístil text
Jaroslavy Němcové (ZŠ Zaječí) a ZŠ Břeclav.
Vítězný vtip dáváme k lepšímu na obálce Čejkovického zpravodaje.
Nezbývá než opět citovat televizní reklamu
„Děkujeme, že třídíte“.
MR
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Bydlení pro seniory

Charita

V blízkosti naší Základní školy vyrostlo koncem roku sedm
bytových jednotek určených
především pro seniory a ty, kteří potřebují řešit tíživou sociální
situaci. Podmínky pro uzavírání nájemních smluv se žadateli
schválilo Zastupitelstvo obce dne 7.12.2009.
Nájemní byty budou přidělovány v prvním pololetí roku 2010
dle podmínek daných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, které
na byty poskytlo dotaci 4 550 000 Kč .
Přednostně budou byty pronajaty žadatelům, kteří mají 70
a více let, další podmínkou je kritérium ekonomické, neboli výše
měsíčního příjmu. Posledním hodnotícím kritériem je zdravotní
stav žadatele, tzv. stupeň zdravotní závislosti. V případě, že na
základě výše uvedených podmínek, které budou přepočteny
na body, bude žadatel vybrán pro podpis nájemní smlouvy,
bude nutné, aby při jejím podpisu předložil prohlášení o tom,
že nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný
dům nebo byt.
Od ledna 2010 bude možné vyzvednout si na Obecním úřadě
v Čejkovicích podmínky pro uzavírání smluv a žádost o pečovatelský byt. Žádosti o toto nájemní bydlení je nutné odevzdat
do 31. března 2010 na Obecní úřad v Čejkovicích. O přidělení
jednotlivých nájemních bytů rozhodne Zastupitelstvo obce.

informuje
- Děkujeme všem ženám,
které se zapojily do pletení
obvazů. Odesláno bylo
celkem 185 kusů. Zájemci
o pletení se mohou zapojit
a přihlásit se na telefonní
čísla:
- p. Balátová – 776 028 417
nebo p. Němečková – 731
425 495.
- Děkujeme všem, kdo přispěli na dvě sbírky humanitární sbírky, které proběhly
v říjnu a prosinci letošního
roku.
- V sobotu 9. ledna 2010
proběhne v naší farnosti
Tříkrálová sbírka. Zahájíme
ji v 8 hodin. Prosíme vedoucí skupinek a koledníky,
aby se přihlásili co nejdříve
na tel. čísla paní Balátové
nebo paní Němečkové .
- Oblastní charita Hodonín
přeje všem svým klientům i
občanům krásné a radostné prožití svátků vánočních, hodně zdraví a Božího
požehnání v novém roce.
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Výročí Sametové revoluce v Čejkovicích
Netradičním způsobem si výročí Sametové
revoluce připomněli v Čejkovicích. Zdejší
základní článek Hnutí Brontosaurus pro
všechny odvážné připravil interpretaci dobových událostí. Příchozím dětem byly rozdány
občanské průkazy, vysvětleno, o co protestující před dvaceti lety usilovali, a potom se
již všichni pustili do výroby transparentů. Poté
se pokojný průvod vydal na „Staroměstské
náměstí“, kde na něj čekali připravení příslušníci bezpečnostních složek. Ti brzy zjistili, že
to občané myslí vážně. Po provolání několika
protikomunistických hesel a dožadování se
základních občanských práv demonstraci
rozehnali a ty, kteří nestihli utéct, pro výstrahu
legitimovali a odvedli. Odpor proti nesvobodě
byl tak velký, že za několik okamžiků se odpůrci režimu sešli před „Národním divadlem“, kde
je podpořili umělci…
„Akce se podle mě velice povedla, byla
realističtější, než jsme si představovali. Ono
taky, když jediná věc, kterou máte u sebe, je
prapor, za sebou plnou ulici lidí a před sebou
nekompromisní policii, zapomene na to, že
jde jen o hru a nervy začnou pracovat naplno.
Skrýt se a zas utíkat a do toho demonstrovat.
Samotná organizace nebyla až tak složitá,

protože všichni hned pochopili, že musí pracovat spolu a sami nic nedokážou,“ řekl hlavní
organizátor akce Petr Novotný.
Po poslední demonstraci se promítaly záznamy z roku 89 a poté následovala beseda.

Turnaj v trojkovém mariáši
Hráčům mariáše se v Čejkovicích moc líbilo
a tímto chci poděkovat také sponzorům za
jejich dary.
Zemědělská as Čejkovice, Holomáč-výrobce dřevní štěpky,Vinopol Čejkovice

Dne 21.listopadu se pořádal 1. ročník turnaje v trojkovém mariáši v rámci turnajů Slováckého okruhu.Soutěž se konala v Čejkovicích
v restauraci Zemědělské as.
Zůčastnilo se 42 hráčů,dva z Čejkovic a
bojovalo se šest hodin o body a hodnotné
ceny.

Jindřich Hlaváč - pořadatel
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V ČEJKOVICÍCH OBJEVILI STŘEDOVĚKÝ LOCH
Základy středověké sedlácké usedlosti,
stopy pravěkého osídlení, ale především
poměrně unikátní několikametrový úsek
podzemní chodby, takzvaného lochu. To jsou
jen některé z mnoha objevů, které v centru
Čejkovic zkoumají archeologové Masarykova
muzea v Hodoníně.
Podle vedoucího výzkumu Františka Kostroucha je podobných lochů na celé Moravě dosud
zdokumentováno jen několik. „Chodby ve
středověku sloužily jako úkryt a částečně
i ke skladování zásob. V Čejkovicích se nám
podařilo dokrýt asi desetimetrový úsek. Vstup
tvořila šikmá rampa s několika schody. Vstup
do lochu byl nejspíše chráněn dveřmi a k jeho
zasypání došlo zřejmě v 15. století,“ popsal
vědec nečekaný nález. V zásypu se podařilo
nalézt železný klíč, srp a torza keramických
nádob.

Několik týdnů trvající práce komplikuje těžký
bahnitý terén a vysoká hladina spodní vody.
Archeologové přesto v minulém týdnu zdokumentovali i další zajímavý nález, suterén středověkého domu. „Po obvodu jsou jamky po
sloupech nebo kůlech, které nesly nadzemní
část. Suterén byl zasypán koncem středověku.
V jednom z novějších zásypů se nám podařilo
objevit renesanční a barokní kachle z kamen,
drobné stříbrňáky nebo prstýnek,“ doplnil
Kostrouch. Výzkum v Čejkovicích podle něj
ještě nekončí. Archeologové se například
pokouší zjistit, zda byl suterén napojený na
nedaleký loch a netvoří složitý systém podzemních prostor.
(Luděk Durák
Hodonínský deník - Slovácko 1.12.2009)

Čtěte dětem každý den 20 minut !

Cestou dvou
dvou bratří
bratří
Cestou
Čtvrtého ročníku dětské výtvarné soutěže
„Cestou dvou bratří“ konané u příležitosti Dnů
lidí dobré vůle – Velehrad 2009 se zúčastnilo
1080 výtvarných prací z 85 základních škol
a institucí. Soutěže se zúčastnily také děti ze
Školní družiny ZŠ TGM v Čejkovicích.
Mladší děti /1. – 3.třída/ měly namalovat
pěkný zážitek se svými kamarády. V katalogu
„Cestou dvou bratří“ bylo uveřejněno 30 nejlepších prací z každé kategorie. Mezi třiceti
nejlepšími, se v 1. kategorii - 1.-3. třída, umístily obrázky čejkovických kluků, žáků 1.třídy,
Tomáše Hlavinky a Davida Michny.
Vítězné obrázky vyšly v katalogu „Cestou
dvou bratří“, ze kterého obrázky otiskujeme.

Nové knihy pro děti v naší knihovně:
- Podivuhodný příběh Benjamina
- Pusinka
- Poklad na stromě
- Velká kniha dobrodružných příběhů
Tyto a další pěkné knížky si můžete vypůjčit
každou středu a čtvrtek od 14 do 19 hodin
v Obecní knihovně, která je umístěna v přízemí
Základní školy.
Věrným čtenářům a Vám všem přejeme
pěkné Vánoce s knížkou pod stromečkem,
v novém roce hodně zdraví, štěstí a času
na četbu dětem i vám samotným.
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Vinaři nespí …
Většina z Vás má již po vinobraní a začíná
nový koloběh práce ve sklepě a pak i ve
vinohradě.
Letošní nadprůměrný ročník co se týče
kvality hroznů se projeví i ve víně.
Určitě máte někteří problém s vínem , které
nejde vyčistit, při nalahvování se víno zakalí,
popř. rozkvasí, v létě je nestabilní apod.
Pro správné vyčistění vína a případné lahvování se musí víno připravit a ošetřit.
Důležitá pro čeření je teplota a obsažená
síra ve víně. Pokud potřebujeme víno jen
vyčeřit do čistého stavu, tak použijeme Tosil
a Želatinu - (tekutá nebo prášková). Teplota
vína by měla být min. 12 °C a víno obsahovat
alespoň 30-35 mg SO2. Síru ve víně můžeme
změřit v laboratoři nebo jednoduše v domácích podmínkách za pomocí roztoku A a B
(koupíte ve všech vinařských prodejnách).
Teplotu dosáhneme tím, že víno ohřejeme
(akvarijní ohřívač), pokud to není možné
a teplota kolísá okolo 5-10 °C, tak můžeme
použít Rybí želatinu, která pomáhá v chladném prostředí .
Vždy se nejdříve aplikuje do vína Tosil a pak
Želatina. V případě, že je víno nahořklé, se
nejdřív přidá Želatina a pak Tosil.
Červená vína můžeme čeřit vaječným bílkem (sušeným) nebo čerstvým z vajíček.
Sedimentace vína probíhá cca. 1-2 dny.
Pak se stočí z kalů a může se provést hrubá
filtrace.
Někteří vinaři používají tzv. trojkombinaci
– Tosil + Želatinu + Bentonit. V případě tohoto
postupu se přidá Bentonit jako poslední.
Ideální pro čeření bílkovin je čisté víno
zbavené kalových částic po kvašení.

Bentonit – jedná se o jíl , který z vína stahuje obsah bílkovin , které by pak víno třeba
po lahvování mohly zakalit .
Bentonit (zase dodržet teplotu a stav
SO2 – síra), se musí nejdříve nabobtnat ve
vodě a pak vmíchat do celého obsahu vína.
Všechny přípravky se rozmíchávají ve vodě,
ne ve víně !!!
Aplikuje se i několikrát ( 50-150 g /hl. vína),
podle obsahu bílkovin, ty se dají změřit v laboratoři nebo i v domácích podmínkách.
Některé vína můžou být zasmrádlá, přidušená s nádechem nemocí. Pro úpravu pachutí
použijeme zdravé kvasnice z ostatních vín,
které několikrát promícháme ve víně, nebo
použijeme přípravky na bázi kaseinu.
Občas se může stát, že víno, které je čeřeno v nerezové nádobě, nejde vyčeřit. Víno
stočte třeba do plastového tanku a proveďte
čeření.
Jako finální část víno vyfiltrujte, stočte do
plné nádoby a správně zasiřte.
Pokud není určitou dobu nádoba plná vína,
použijeme křenové tablety, které plavou na
povrchu vína a stabilizují ho.
Veškeré přípravky a přesnější informace získáte u Vašeho prodejce vinařských
potřeb.
Přeji Vám všem krásné prožití svátků
vánočních a vše dobré do nového roku.
Vít Esterka
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Atletika
Rok 2009 byl již 48.rokem
Čejkovické atletiky.
Nebyl sice nejúspěšnější,
ale nebyl ani špatný. Moc
se nám nedařilo v soutěži
družstev. Družstvu mužů se
po delší době nepodařilo
probojovat do baráže o 1.ligu.
Skončilo ve 2.lize na pátém
místě, tedy prvním nepostupovém. Družstvo by potřebovalo výrazně omladit, bohužel
to se nám moc nedaří. Mít
v dnešní době družstvo není
levná záležitost.Rozpočet
družstva na úrovni 1.ligy jde
do stotisícových částek.
AC Čejkovice coby vesnický klub se zaměřuje převážně na výchovu mládeže
a svým nejlepším závodníkům
umožňuje v soutěži družstev
hostování. V r.2009 hostovalo sedm našich závodníků
v 1.lize – Zdena Bezůšková
a Lenka Korábová v AK Hodonín, Lucka Drábková, Jana
Chlebíková a Hanka Korábová v Lokomotivě Břeclav.
Monika a Jarek Chlebíkovi
startovali za Sokol Opava.Ve
družstvech, za která závodili,
patřili k oporám a nejlépe
bodujícím. Sourozenci Chlebíkovi dokonce hostovali na
mistrovství Slovenska družstev. Jarek a Monika za Slavii

UK Bratislava a oba si přivezli
medaili – Jarek stříbro a Monika bronz. Jana hostovala za
Nové Zámky, které skončily
na 5.místě. Junioři Sokola
Opavy v sestavě s J.Chlebíkem se stali mistry ČR. Jarek
přispěl družstvu vítězstvín
ve skoku o tyči.V r. 2010 si
s tímto družstvem zazávodí
v A skupině Poháru mistrů
evropských zemí.
Od listopadu byli zařazeni
Jarek Chlebík, Lucka Drábková a Jana Chlebíková do
sportovního centra ministerstva vnitra Olymp Praha.
Toto zařazení je pro ně silně
motivující.Všichni tři mají pro
rok 2010 velký motivační
cíl: Jarek a Lucka splnit limit
pro mistrovství světa juniorů,
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které se uskuteční v červenci v Kanadě. V r. 2010 se
budou konat v Singapuru
I Olympijské hry mládeže do
17 let a to je šance pro Janu
Chlebíkovu.
Cíle jsou to velké, ale jen
velké cíle vedou k velké práci,
kterou musí podstoupit ke
splnění svého snu.
V atletice máme šikovné
děti od první do páté třídy. Ve
Veselí nad Moravou při mikulášském běhu v kategorii nejnladších žáků zvítězil Roman
Plundrák, Jakub Martinec byl
třetí a Kryštov Opluštil pátý. Je
škoda, že starší děti nemají
o atletiku zájem. Atletika je
královna sportu a bez jejich
základů se neobejde žádný
sport. Dříve děti dělaly několik

Výsledky Mikulášské laťky konané 3.12.2009

sportů, byly všestrannější,
dnes se v raném věku úzce
specializují, což není dobré
a ani zdravé. Dříve či později
jim všestrannost chybí.Velmi
špatná je situace u děvčat. Do
atletiky chodí 5 děvčat z okolí,
z Čejkovic žádná. A právě
holky mají velký vzor v Lucce
Škrobákové, která patří do
světové špičky a zúčastnila se
dvou olympijských her.
37.ročník Čejkovické
laťky se bude konat v pátek
19.března 2010
Ve škole proběhla tradiční
Mikulášská laťka.
Při závodech byl překonán
22 let starý rekord žáků 3tř.
Roman Plundrák vymazal
rekord Pavla Koliby 105cm
z r. 1987. Nový rekord má
hodnotu 109cm.
(Petr Damborský)

Žáci – žačky 1 třída
1. Škrobák Filip
2. Kršová Adéla
3. Mikysková Zuzana

1tř
1tř
1tř

84
80
75

Žačky 2 – 3 tř
1. Konečná Leona
Škrobáková Natálie
Opluštilová Lucie

3tř
3tř
2tř

85
0
0

Žáci 2 – 3 tř
1. Plundrák Roman
2. Opluštil Michal
3. Opluštil Kryštov
4. Mitáček Slávek
5. Martinec Jakub
6. Michna David
Koráb Tomáš

3tř
3tř
2tř
3tř
3tř
2tř
2tř

109
95
95
90
90
85
0

5tř

96
0

5tř
5tř
5tř
5tř
5tř
5tř
4tř

110
105
105
100
100
95
90

6tř
6tř
6tř
7tř
6tř
6tř

120
110
110
105
100
100

8tř
8tř

130
120

Žačky 4 – 5 tř
1. Mařáková Saša
Baldriánová Kateřina
Žáci 4 – 5 tř
Kočařík Václav
Buchta Michal
Michna Filip
Šváb Michal
Bezůšek Michal
6. Opluštil Tomáš
7. Konečný Štěpán
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Žačky 6 – 7 tř
Michnová Kateřina
Burešová Lucie
Bařinová Anna
Burešová Veronika
Tomanová Hana
Sasínková Martina

Žáci 8 – 9 tř
1. Parči Martin
2. Damborský Aleš
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nový rekord

Doušek vína je dobrá
společenská věc,
když s ním správně
zacházíme.
(W.Shakespeare)
Obec Čejkovice
zve všechny vinaře
a milovníky vín na

Žehnání vína
které se koná v neděli
27. prosince 2009
v 16 hodin v sále Orlovny
Obřad žehnání provede
P. Grzegorz Zych

Přijměte pozvání
26.12.
27.12.
3.1.
16.1.
23.1.
30.1.
31.1.
6. 2.
13.2.
13.2.
21.2.

- Štěpánská zábava
- Žehnání vína
- Novoroční koncert DH Vinařinka
- Myslivecký ples - KD
- Ples rodičů a přátel školy - KD
- Krojový ples KDU-ČSL – KD
- Beseda o cestování – Hotel Zámek
- Ples vinařů -KD
- Hasičský ples – Orlovna
- Ples ZŠ Hovorany - KD
- Dětský karneval s DJ L. Ptáčkem
Orlovna
13.3. - Koncert k 160. výročí T.G.Masaryka
19.3. - Čejkovická laťka – 37. ročník - KD

Zazpívá mužský sbor
Révokaz z Čejkovic.
Vezměte s sebou přátele,
skvělá vína, dobrou
náladu a pohárky.

Srdečně zvou pořadatelé !
Je více filosofie
v láhvi vína
než ve všech knihách.

Děkujeme všem našim zákazníkůma
dodavatelům za projevenou přízeň
a spolupráci v uplynulém roce.
Pracovníkům firmy děkujeme
za zodpovědný přístup k práci.
Vám všem přejeme klidné a spokojené
prožití vánočních svátků, šťastný vstup
do roku 2010, mnoho osobních
i pracovních úspěchů a stálé zdraví.

(L. Pasteur)

VINOPOL
Hana a Jindřich Poláškovi

15

POŘAD SVÁTEČNÍCH BOHOSLUŽEB V KOSTELE SV. KUNHUTY V ČEJKOVICÍCH
24.12. 2009 - čtvrtek
25.12. 2009 - pátek

26.12.2009

- sobota

31.12.2009
1.1.2010

- čtvrtek
- pátek

- 24:00 hod. - Půlnoční mše sv.
- 8:00 hod.
- 11:00 hod.
- 14:00 hod. - Svátostné požehnání
- 8:00 hod.
- 11:00 hod.
- 16:00 hod.
- 11:00 hod.
- 14:00 hod.

Zvu celou farnost k prožití vánočních svátků na bohoslužbách
v našem kostele sv. Kunhuty.
Přeji Vám radostné svátky vánoční, Boží pokoj do Vašich srdcí a radost
z narození našeho Spasitele. Ať jeho láska naplní Váš život požehnáním
a pokojem po celý nový rok 2010.
Mgr. Grzegorz Zych, farář

Hnutí Brontosaurus ejkovice peje všem svým lenm, píznivcm a sponzorm
///--/-./---/…./---//…/-/./…/-/..// w opwfn spdf, krásné svátky, 1680 zd40v7 a
štstí pi ešení problém…
Pet ro l i nka
1234567890

B=A

P.F. 2010
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Cestovní agentura DaNiTour, Ivana Jurášová
Svárov 602, Velké Bílovice
TEL.+FAX:519 346 620, 608 523 571  e-mail:info@danitour.cz

ZAHÁJEN PRODEJ POBYTŮ NA LÉTO 2010
 Využijte nejvyšší slevy za včasný nákup a pobyty pro až 2 děti zdarma
Neváhejte, počet dětí, které neplatí ani letenku, je omezen.
 obyty letecky, autobusem i vlastní dopravou. Odlety - Brno, Praha, Bratislava, Vídeň
i z Německa. Hotely všech kategorií, apartmány, karavany, stany…
 Dále v nabídce ZIMNÍ POBYTY v tuzemsku i zahraničí – chaty, chalupy, hotely,
LÁZEŇSKÉ POBYTY a EXOTIKA
 V nabídce DÁRKOVÉ POUKAZY dle vašeho výběru – na konkrétní pobyt nebo částku
dle vašeho přání. Vhodné i jako vánoční dárek.
Mám dlouholeté zkušenosti, znám osobně pobytová místa i hotely. Poradím, pomohu
s výběrem, vše vyřídím. Nabízím prakticky všechny CK, které jsou na trhu. Ceny jsou
stejné jako u CK, která pobyt organizuje i jako na internetu. Ušetříte za telefony, poštovné
i bankovní převody. Navíc ke každé přihlášce na letecký pobyt obdržíte malý DÁREK.

Cestovní agentura DaNiTour děkuje za přízeň a přeje svým zákazníkům
současným i budoucím šťastné prožití vánočních svátků
a mnoho úspěchů do nového roku.
Prov. doba. PO-PÁ:16.00-18.00 + ÚT a ČT 9.00-11.00

www.danitour.cz

Pohřební služba Jiří Sobek
Kyjov, Zlatá ulička (nad čistírnou)
Tel.: 518 617 222, 518 624 431
Mobil: 602 756 893, 724 238 407
Hrobník Igor Pek
Šardice tel. 721 154 155
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Představenstvo Zemědělského
družstva se sídlem v Čejkovicích
a představenstvo Zemědělské a.s.
Čejkovice děkuje všem
svým členům, akcionářům,
pracovníkům a spoluobčanům
za vykonanou práci
a přízeň, kterou oběma firmám
poskytovali v roce 2009
a zároveň přeje všem šťastné
a klidné prožití svátků vánočních,
pevné zdraví, osobní a rodinnou
pohodu a mnoho osobních
a podnikatelských úspěchů
v roce 2010.

Motto na rok
2010

Za představenstvo
Zemědělské a.s. Čejkovice
Ing. Tomáš Martinec,
předseda představenstva


Skutečný optimismus
nespočívá v přesvědčení,
že všechno půjde dobře,
ale v názoru, že ne
všechno půjde špatně.

Klidné prožití Vánoc,
štěstí a zdraví
v novém roce
Vám přeje Hotel Zámek

(DUTOURD)
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Svatomartinská vína
Svatomartinské bylo připraveno
v Čejkovicích na zámku přesně 11.11.
v 11.11.
Přijel krásný kůň i se svatým Martinem. Slavnostní zahájení a nalévání
Svatomartinských vín přilákalo přes
200 příznivců dobrých vín. Nepříjemné deštivé počasí potrápilo návštěvníky, ale dobrá vína, pěkné písničky
mužského sboru Révokaz a svatomartinské menu přispěly k tomu, že se
akce líbila a všem zůstanou vzpomínky
jen na to pěkné a dobré.

NAROZENÍ
Zvolánek Michal

Čejkovice 403

Buček Matěj

Čejkovice 724

Ištvánek Kryštof

Čejkovice 196

Vašková Tereza

Čejkovice 141

ÚMRTÍ
24.10.2009

Suchomelová Marie

Čejkovice 246

(roč. 1921)

31.10.2009
2.11.2009

Kmenta Karel

Čejkovice 441

(roč. 1923)

Pustějovský Alois

Čejkovice 493

(roč. 1927)

11.11.2009

Grünvald Vítězslav

Čejkovice 546

(roč. 1929)
M. Gavendová - matrikářka
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Dolní konec - v Městečku
Na levé straně vidíme
(dnes už také starý) dům
Rostislava Konečného,
ale pouze vrata¨. Na pravé
straně je rozestavěný dům
Josefa Martince č. 149
/dříve Frant. Opluštil/ Má
za manželku jeho dceru
Miladu. Další nově vystavěný dům je Josefa Otáhala
č. 148, nyní jeho syna Ladislava. Na tomto místě byla
hospoda „U Tichých“, dle
pořádával spolek Omladina
– katolické mládeže – zábavy i divadla.
Stará silnice na Dolním
konci v roce 1943. Po
stranách silnice škarpy,
hluboké, jak to dokazuje
koňská hrabačka svým
kolem. Po dešti vyrovnávají
silnici kaluže vody. Na straně od silnice kolem potoka
jsou hrušky.
Tím neobydleným Herzánovým domem začíná
Dolní konec. Za ním, dál
od silnice, je v hrubé stavě
postavena vila, vnukem starého majitele Jana Herzána
č. 87. Vedle vila je Tomáše
Švába č. 89, za kterou je
schovaná Herzánová vila.
foto Jar. Střítecký,
autor textů Karel Hlinecký,
r. 1975- 1982.
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