SLOVO STAROSTY
úřad. Dostanete svařené víno, děti čaj,
proběhne koledování žáků ze ZŠ, dechová
hudba pana Nováka přidá pár koled a samozřejmě i mužský sbor přijde se svou kapkou
do mlýna. Následovat bude společné koledování všech přítomných. Přijďte se na chvíli
zastavit a nasát předvánoční atmosféru.
◆ Štěpánská zábava v sále Orlovny – v pátek
26.12.2008
◆ Žehnání vína – v sále Orlovny v sobotu
27.12.2008 v 17 hodin. Je to již tradice
koštování letošních vin a nejenom to, je
to krásná příležitost vychutnat pohodovou
atmosféru, zejména proto, že v letošním roce
se tato akce uskuteční v sobotu.
◆ A následující den – v neděli 28.12.2008
- bude u nás v sále Orlovny hostovat ochotnické divadlo z Vrbice s typickým moravským
kusem „Slovácko sa súdí“. Bude to příjemné
ukončení náročného kulturního víkendu.

Vážení občané, vážení a milí přátelé,
přichází překrásné období vánočních
svátků, svátků pohody a klidu. Krásně se
to píše a všude se to říká. Většinou to tak
mají všichni zafixované z dětství. Dnešní
doba je však jiná a žádá si oběti. Musíme
ještě stihnout vybrat dárky, napéct nebo
nakoupit cukroví, stromeček a další dobroty
– prostě nemáme na nic čas. Snad jen děti
si žijí svůj vlastní život a toužebně očekávají
příchod Ježíška, dárečků, snad i mrazivých
a zasněžených dnů. Snad také oni, až
vyrostou, budou vzpomínat na své „klidné“
dětství o Vánocích. Jistě by bylo krásné
zastavit se jako v dávných dobách na besedu
k sousedům, najít cestu ke svým přátelům
i nepřátelům. Věřím, že zejména u nás, na
jižní Moravě, jsou lidé přece jenom tak trošku jiní, vstřícnější a díky svoji sounáležitosti
k tomuto koutu naší země i o trochu lepší.
Věřím, že na každého z Vás dolehne tou
správnou měrou krása a bohatost Vánoc a že
každý z Vás najde v sobě sílu posunout naše
vzájemné spolužití a soužití o kousek dál
a hlavně výš. Přeji Vám, aby Vaše vánoční
a novoroční vinšování bylo opravdové, upřímné a bylo pro nás pro všechny závazkem do
dalšího společného roku.

S kulturou je spojeno i následující poděkování.
Děkuji tímto rodinám pana Ing. Mitáčka
a pana Veselského za 10 let provozování
místního kina. Jistě některým z Vás chybí.
V letošním roce se snažili předat pomyslnou štafetu někomu stejně zapálenému
a obětavému, aby poponesl místní kino o dalších 10 let dopředu, ale není u nás takových
lidiček, nebo alespoň o nich zatím nevíme.

Na tomto místě většinou podávám informace o tom co, kdy a kde bude.
Jenže jsou Vánoce. To se nesluší hovořit
o práci a spíše Vám nabídnout něco málo
kultury.
◆ Všichni jste zváni na Předvánoční koledování pod vánočním stromečkem v neděli
21.12.2008 v 16:30 hodin před obecní

Práce na průtahu Čejkovicemi se na zimu
zastaví, zmizí všechny nadbytečné značky
a nastane zimní klid. Ne tak na stavbě kanalizace – tato stavba bude pokračovat i v zimních
měsících, podle klimatických podmínek.
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Poslední velkou změnou v tomto období je
zařazení Hodonínska do nového integrovaného dopravního systému(IDS). Všichni s jistou
nedůvěrou přistupujeme k tomuto systému,
ale vlastně ještě pořádně nevíme, co nám
přinese. Musíme nechat čas na hodnocení.
Všechny obce připomínkovaly předložené
jízdní řády, proběhlo mnoho jednání a byla
vznesena spousta připomínek. Ne všechny
připomínky byly akceptovány a ne všechny se
daly zapracovat.
Celý systém organizuje a řídí Jihomoravský
kraj, proto se dohodli starostové Mikroregionu
Hodonínsko k podpoře IDS s tím, že jednotlivé

obce budou sledovat a evidovat připomínky
z řad občanů, a pokud by provoz a dopravní
obslužnost IDS byla natolik horší než původní
systém, budou starostové řešit celou záležitost
ne jednotlivě, ale společně jako Mikroregion
Hodonínsko – jako region.

Vážení občané,
přeji Vám radostné a požehnané vánoční
svátky, hezké Vánoce a Nový rok.
Do nového roku 2009 hodně zdraví,
osobní a rodinné pohody.
Ing. Pavel Novotný – starosta obce

OBEC ČEJKOVICE DOSÁHLA NA DOTACI
Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Žádost Obce Čejkovice podaná v rámci 1. výzvy Operačního programu
Životní prostředí na rekonstrukci kanalizace byla kladně vyřízena
a tak mohla být v září 2008 zahájena realizace investiční akce nazvané
„Čejkovice - odkanalizování obce, III.etapa“.
Obsahem projektu je rekonstrukce stokové sítě v délce 1500 metrů.
Předpokládaná doba výstavby je osm měsíců. Projekt je spolufinancován
Evropskou unií – Fondem soudržnosti, dotací ve výši 15 027 tis. Kč,
Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu
Životního prostředí dotací 884 tis. Kč a podpořena půjčkou 1 782 tis. Kč. .
Realizací díla přispěje obec k realizaci opatření EU
„Pro vodu, vzduch a přírodu“.
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U NÁS V ČEJKOVICÍCH
Už začínají svítit první vánoční stromečky
v předzahrádkách rodinných domků a u nás
v Čejkovicích se, pomalu ale jistě, připravuje
velký vánoční dárek pro všechny občany. Je to
nová silnice. Zatím je jí jen kousek. Představa,
že v obci budou někdy dva kruhové objezdy,
byla ještě před čtyřmi lety něco jako věc
nemožná, vysněná bujnou fantazií.
Dnes už nám značky ukazují, co je tzv.
„kruhák“, který jsme doposud znali z jiných
míst v naší vlasti a dříve hlavně ze zahraničí.
Že nejsou všichni občané nakloněni tomuto
řešení?
Tak už to v životě bývá.
Součástí silnice je nová kanalizace, jejíž
budování bude pokračovat i v zimních měsících, bude samozřejmě záležet na počasí. Že
jsou s tím spojena jistá omezení a komplikace?
To je pravda. Musíme si však vzpomenout,
jak dlouho jsme se těšili na moment, kdy se
už konečně do té naší „kostkovice“ kopne.
A dočkali jsme se. Vám, občanům, patří poděkování za trpělivost.
Možná je to trochu moc dobrých zpráv
najednou. Kolem sebe slyšíme o finanční krizi
a obec v rozpočtu „hází miliony“, cena energií
nás rozčiluje, mírně podražilo stočné i štítky na
popelnice. Ne všechno je tak černé, jak se
zdá. Je potřeba vnímat i dobré zprávy třeba
o tom, co máme u nás v Čejkovicích.
O obci a její historii spojené s řádem templářských rytířů i o tradici templářského vína
jsme si přečetli v posledním čísle časopisu Živá
historie. Také televizní diváci nás upozornili
na to, že byla o obci zmínka v televizi. V tisku
proběhly příznivé ohlasy o naražení soudku
Svatomartinského vína u nás, v Čejkovicích.

Další dobrá zpráva o podpoře dobré věci se
objevila v časopisu Nadace pro transplantaci
kostní dřeně a Českého národního registru
dárců dřeně „Naděje“. V časopise, na poslední
straně, najdeme výzvu – Můžete zachránit
život! Vstupte do registru! Při důkladném
čtení o tom, jak není větší pocty, než dostat
příležitost k záchraně lidského života, a výzvy
„Dejte šanci na život!“ se dočteme k seznamu
dárců nové naděje. Z fotografií 21 nových dárců se usmívá Lukáš Hlinecký, soukromý vinař
z Čejkovic, dárce krve. Podle jeho vyjádření je
v registru celá parta kamarádů, volba darovat
krev tentokrát vyšla na něj.
Darovat krvetvorné buňky je možné dvojím
způsobem – odsátím dřeně jehlami z kosti
v narkóze, nebo odběrem stimulovaných
buněk z krve na separátoru jako plazma a krevní destičky. Volba je na dárci, nepříjemnosti
a bolest jsou srovnatelné.
Tyto poněkud odborné informace ze světa
medicíny jsou možná zvláštním zakončením
roku 2008. Ale je to jen zdánlivé. Na konci
roku si všichni přejeme hlavně hodně zdraví.
Přidat bychom měli také přání, abychom
dokázali přání všeho nejlepšího nejen přijímat,
ale také je upřímně rozdávat. Abychom rozdávali kolem sebe nejen přání, ale i pohodu,
dobrou náladu, optimismus, toleranci a pokud
možno i dobré zprávy.
Do nového roku 2009 Vám všem přeji
k uskutečňování všech výše uvedených činností hodně zdraví, pevných nervů a energie.
Marie Ritterová - místostarostka
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Z Čejkovic několika větami ...
 V sobotu 29.11.2009 se sešli v Hotelu

21. prosince 2008 ve 14.30 hodin v kostele sv. Kunhuty v Čejkovicích.

Zámek všichni, kdo mají zájem o poznávání neznámých míst a cestování třeba
jen prstem po mapě. Další z cyklu besed
nazvaného před více než deseti lety „Nejen
prstem po mapě …“ byla věnována jak
krásným místům v naší vlasti „Tak blízko,
tak krásně …“, tak také cestě na „Altaj“.
Se zájemci o informace o tomto způsobu
cestování pobesedoval Petr Damborský
s přáteli, účastníky výpravy na Altaj.

 Mužský sbor Révokaz z Čejkovic spolu

s ochotnickým divadelním souborem z Vrbice pořádá 28. prosince 2008 v 18 hodin
divadelní představení „Slovácko sa súdí“.
Srdečně Vás zveme, přijďte se podívat
a společně se zasmát.
 Poděkování patří všem občanům, kteří po

celý rok pečovali o své předzahrádky, okolí
svých domů a přilehlá veřejná prostranství,
zametali, uklízeli listí a udržovali vše v pořádku a čistotě. Právě začíná zimní období, kdy
je údržba okolí domů, obecních chodníků
a vozovek nejnáročnější. Předem děkujeme
všem, kteří pomohou při odklízení sněhu,
sypání písku a přispějí tak k bezpečnosti
chodců a řidičů v naší obci.

 Pozvání na další z cyklu besed, která

bude věnována Austrálii, najdete na jiném
místě Zpravodaje. Besedy pořádá Obecní
knihovna za podpory Hotelu Zámek a.s.
Čejkovice.
 Na tradiční Mikulášské besídce žáků

hudebních kurzů se v sobotu 6.prosince
představili hrou na různé hudební nástroje
ti, kteří zrovna nepodlehli nějaké nemoci
nebo nechuti vystupovat před publikem
složeným z rodičů, sourozenců a prarodičů.

 Zastupitelstvo obce na svém jednání dne

9.12.2008 schválilo pro fyzické i právnické osoby cenu stočného pro rok 2009
ve výši 23 Kč/m3 odpadní vody. Cena
vody srážkové je pro právnické osoby
stanovena ve výši 11,50 Kč /m3.

 Pro všechny milovníky krásné lidové pís-

ně vyšlo autorské CD Jaroslava Nováka.
Vhodný vánoční dárek je možné zakoupit
v Průmyslové prodejně nebo u pana Nováka. Zpívají na něm – sourozenci Baťkovi,
Vojtěch Račický, mužský sbor Révokaz,
Mužáci z Kobylí, ženský sbor z Poštovné
a další hosté.

Upozornění pro rodiče dětí
Prosím rodiče, pokud své děti
přeregistrovali k jiné zdravotní pojišťovně
od 1.1.2009, aby mě to neprodleně
telefonicky nebo osobně oznámili.
Děkuji, přeji pokojné svátky vánoční
a pevné zdraví v nastávajícím roce.
MUDr. Věra Demelová

 Dechová hudba Kateřinka a chrámový

sbor ze St. Poddvorov Vás srdečně
zve na Adventní koncert, který se koná
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ROZPOČET OBCE ČEJKOVICE PRO ROK 2009
Přehled příjmů

Přehled výdajů

kap.

kap.
daně

19 500

2140 cestovní ruch

100

poplatky

400

2212 komunikace

1 500

4112

dotace kraj

620

2321 ČOV + kanlizace

16 136

4121

dotace obce

150

3111

mateřská škola

2 180

2321 čistína odpad.vod

2 450

3113

základní škola

2 600

3314 knihovna

5

základní škola

26 277

3113

90

tělovýchovný pavilon

580

kultura, knihovna

720

sportovní pavilon

3319 kultura

350

3119

3321 tvrz

1 285

3321 tvrz

600

3612 byty

25

3419 tělovýchova

280

3632 pohřebnictví

10

volný čas

50

3722 odpady

1 020

byty opravy

20

3743 těžba - (nafta)

150

3631 veřejné osvětlení

2 900

3745 veřejná prostranství

0

3632 pohřebnictví

100

6171

39 645

3722 odpady

900

3745 veřejná prostranství

400

regionální správa

sociální služby-charita 70

Příjmy celkem :

65 700

5512 požární ochrana

50

6112

zastupitelstvo obce

730

6171

regionální správa

9 507

Výdaje celkem :

65 700

Rozpočet schválilo Zastupitelstvo obce Čejkovice dne 9.12.2008
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Nejsme líní, třídíme odpad
Skutečnost, že se v obci vytřídí za rok obrovské množství odpadů, které jsou předány k dalšímu zpracování, řadí naši obec mezi ty obce,
které skutečně velmi dobře třídí odpad.
Přispěl k tomu jistě i známkový systém
úhrady likvidace komunálního odpadu.
O náročnosti likvidace komunálního odpadu
často čteme v tisku, v televizi zaznívaly návrhy
na částky, které bude nutné hradit ze zákona
právě za likvidaci komunálního odpadu. Doposud stála likvidace KO 995 Kč za tunu. V této
částce byl zahrnut zákonný poplatek 400 Kč
a poplatek za uložení na skládku Hraničky ve
výši 595 Kč. Pro rok 2009 a další je zákonem
určeno navýšení ceny poplatku za likvidaci
komunálního odpadu ze 400 Kč za tunu
na 500 Kč za tunu. Celkově se tudíž zvýšil
poplatek za likvidaci tuny KO o 100 Kč z 995
Kč na 1095 Kč.
Také likvidace tuny nebezpečného odpadu
se zvýšila z 1400 Kč/t na 1700 Kč/t.
V tisku jste možná narazili na informaci, že
není zájem o sběrový papír, že se bude dokonce za odevzdání vytříděného papíru platit,
a proto jste si jistě řekli, že naše snažení
o třídění papíru a dalších složek odpadu je
nesmyslná. Není tomu tak, nebuďte líní, třiďte
odpad i nadále, tak jak jste zvyklí doposud.
Z výše uvedených důvodů Zastupitelstvo
obce rozhodlo o navýšení ceny za vývoz jedné
popelnice o 10 Kč. Známky na popelnice se
budou od ledna 2009 prodávat na radnici za
60 Kč jeden kus. Všechna ostatní pravidla
vývozu popelnic zůstávají nadále v platnosti
tak, jako doposud. Známky za 50 Kč, které
máte doma zakoupené do zásoby, můžete
zavěšovat na popelnice, až do jejich úplného
vypotřebování..

Ptáte se, zda je zvyšování ceny nezbytné?
Ano, je nezbytné. Kromě výše uvedeného
důvodu zvýšení ze zákona je tu také ta skutečnost, že po roce, kdy naše skládka přestala
přijímat do svých útrob vše, čeho se chceme
definitivně zbavit. Tento velkoobjemový odpad
je nutné ukládat na skládku Hraničky v Mutěnicích. Občané se tohoto odpadu zdarma zbaví
uložením na sběrný dvůr, ale obec za uložení
musí zaplatit tak, jako za objem vyvážený
v popelnicích.
Přispět k tomu, aby se nezvyšovaly náklady, můžete i Vy sami tím, že je-li to ve vašich
možnostech, vyvezete pytle s vytříděným
odpadem přímo na sběrný dvůr a nebudete
využívat svážení obecními pracovníky. Poslední
možností je to, že pytle určené na papír, plast
a tetra-pack budete používat jen na tyto účely.
Pytle jsou občanům poskytovány zdarma,
jejich cena je 3,20 Kč za kus. Při nákupu tisíců
těchto pytlů zvyšuje i tato položka náklady na
odpadové hospodářství. Říkáte, že se pytle
dají použít na ledaco? Pokud do nich chcete
něco uložit, obalit jimi stromky, nebo je jakkoli
smysluplně využít, můžete si je na 3,20 na
radnici koupit.
Děkujeme, že třídíte!
Poslední vývoz popelnic v roce 2008
proběhne v sobotu 27. prosince !!!
Marie Ritterová - místostarostka
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NEJNOVĚJŠÍ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Z ČEJKOVIC
Čejkovické podzemí vydalo po delší době
opět několik zajímavých archeologických
nálezů. Naposled před dvěma lety zde byl
prováděn archeologický výzkum na nádvoří
zámku, kde se podařilo objevit mimo jiné
mocné kamenné zdivo zaniklého východního gotického křídla, které zaniklo již při
renesančních úpravách tvrze. Poté byly
v ulici Peckova nalezeny pozdně středověké
objekty s kulturními vrstvami, a to při stavbě
rodinného domu pana Radka Červenky a také
v loňském roce pod hlavní silnicí při stavbě
kanalizace.
Až nyní za posledních deset let zažily Čejkovice největší archeologické žně, a to při
budování průtahu obcí, kde v ulici Bílovická
a Masarykova proběhla stavba kanalizace.
Jedná se o již třetí etapu odkanalizování obce,
v jejíž souvislosti se uskutečnil nezbytný
záchranný archeologický výzkum při zemních
pracích.
Kontrolu výkopů a odborný dozor prováděli
pracovníci Masarykova muzea v Hodoníně

mezi 22. září a 8. listopadem 2008. Zpočátku
v jihozápadní části stavby byla na stěnách
výkopů patrná pouze nevýrazná souvrství
vzniklá četnými náplavami a erozí půdy
s nahodilým výskytem pozdně středověké
a raně novověké keramiky. Až téměř u samého konce Masarykovy ulice nedaleko kostela
sv. Kunhuty se postupně začalo objevovat
žluté sprašové podloží. K velkému překvapení došlo u domu čp. 82, kde byla v neděli
27. října narušena zahloubená jáma s drobnými zlomky keramiky. Podle předběžného
určení se patrně jedná o starší dobu bronzovou (2000 - 1500 př. Kr.). Podobná jáma
byla nalezena v roce 2001, necelých 70 m
severním směrem, datovaná rovněž do doby
bronzové. Následujícího dne oznámili pracovníci stavební firmy IS Hodonín objev dalšího
zahloubeného objektu. Dno jámy se nacházelo v hloubce víc jak 2,2 m pod současným
terénem. Ve výplni se podařilo objevit sice
nepočetný, zato však zajímavý soubor zlomků keramických nádob s kolkovanou a rytou

Sídlištní jáma ze starší doby bronzové

Lidská kostra z 18. století
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výzdobou, zvířecí kosti a také poškozenou
železnou podkovu. Datovat jámu a její výplň
lze předběžně do vrcholného až pozdního
středověku (13. - 14. století). Další obdobnou
jámu stejného stáří se podařilo objevit šest
metrů severněji. Posledním středověkým
objektem je třetí jáma, tentokrát objevená
přímo před schody do kostela. Její zásyp
obsahoval větší množství strusky, drobné
kousky slitků barevného kovu, drobné uhlíky
a střepy keramických nádob s obsahem. Dvě
předchozí jámy lze díky své charakteristické
výplni černou humózní zeminou považovat za
odpadní jámy, které zde vykopali lidé snad
již koncem 13. nebo ve 14. století. Jámy se
tehdy nacházely na návsi nebo již na vyměřeném náměstí při cestě na Velké Bílovice
a Potvorovice (dnes zaniklé městečko
u Nového Poddvorova). Poslední zmiňovaná jáma zůstává velkou záhadou. Velikost
objektu a velké množství strusky se zelenými
slitky umožňuje důvodně předpokládat nějaký
výrobní areál s tzv. pyrotechnickými aktivitami.
V těchto místech se pravděpodobně nacházela pec, ve které se vyráběla či zpracovávala
měď a její slitiny. Podobná výrobní zařízení
jsou ojedinělými doklady středověké výroby
a zpracování neželezných kovů na celém
území Čech a Moravy. Škoda jen, že nebylo
možné prozkoumat samotné topeniště pece.
Pod zemí však zůstane pec i na dále uchována pro budoucí badatele.
Kromě sídlištní pravěké jámy u domu čp.
82 zkoumané pouze na stěně výkopu se
podařilo v ploše odkrýt téměř celý půdorys
další pravěké jámy, tentokrát přímo pod
zrušeným čejkovickým hřbitovem kolem
kostela. Rozlehlá jáma o průměru kolem tří
metrů a s hloubkou dna 2,3 m pod povrchem,
měla výrazné šikmé stěny ubíhající vnějším
směrem. Ve výplni se podařilo nalézt desítky
zlomků keramických nádob, zvířecí kosti,

Podkova a zdobený střep
ze středověké odpadní jámy

několik mušlí a jiných nálezů. Zajímavým
a ojedinělým nálezem byla do stěny vsazená
zvířecí kost, upěchována zeminou a utěsněna
kamenem. Zkoumaná jáma měla ve své době
patrně zásobní funkci pro uchovávání potravin
či jiného tovaru a kost byla potřebným doplňkem jejího interiéru. K čemu přesně sloužila
se asi již nikdy nedozvíme. Na levém břehu
potoka Prušánky se tedy přímo ve středu
Čejkovic před 4000 tisíci lety nacházela
osada pravěkých zemědělců, ze které se
dosud podařilo prozkoumat a zmapovat již
tři zahloubené objekty.
Nejmladšími a zároveň pro mnohé atraktivními nálezy byly lidské kostry, které leží
na již zrušeném hřbitově kolem kostela sv.
Kunhuty. Zjištěny byly pozůstatky celkem
pěti zemřelých. Kostra mladšího jedince byla
jako jediná vyzvednuta v ploše, další kostru
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narušili stavební dělníci, z jiné byla vyjmuta
pouze lebka a horní část hrudníku. Odebírány byly pouze ty lidské pozůstatky, které by
stavební výkopy zcela zničily, neohrožené
kostry byly ponechány na svém místě, lidské
kosti ze zásypu rovněž neopustily své původní
uložení. V jednom případě bylo zaznamenáno druhotné uložení kostí do jamky na
dně hrobu, což souviselo s tzv. etážovitým
způsobem pohřbívání na raně novověkých
pohřebištích. Jinými slovy na stejné místo,
kde byl předtím pohřben starší jedinec, byl
později vykopán hrob pro dalšího zemřelého.
Nerozložené kosti byly vyzvednuty a uloženy
do vykopané jamky na dně nového hrobu.
V nalezené jamce s lidskými kostmi se dochovala také tkanina se zbytky sytě zelených
vláken z oděvu.
Kostel je v Čejkovicích zmiňován již k roku
1269, tehdy zde ještě pobývali a vládli tajemní
templáři. Hřbitov se v této době již kolem
kostela předpokládá. Současný chrám byl
postaven v letech 1783-84 v pozdně barokním slohu a počátkem 90. let 19. století získal
svou současnou monumentální podobu,
zejména přístavbou dominantní věže. Hřbitov
musel zaniknout v průběhu 18. století, snad
ještě před josefínskými reformami. Nový
hřbitov byl zřízen na okraji obce na kopci nad
kostelem. Oba hřbitovy mohly určitou dobu
fungovat souběžně.
Posledním zajímavým zjištěním byl řez
vozovkou vedle kostela. Zdá se, že po celý
středověk a raný novověk zde probíhal
souběžně z hlavní cestou jakýsi příkop zaniklý
někdy v 17. nebo 18. století. V jedné z vrstev
byla nalezena dokonce silně patinovaná mince, která nám po konzervaci umožní přesněji
datovat zánik této terénní deprese.
Výzkum doložil na tomto velmi exponovaném místě čejkovické návsi u kostela
sv. Kunhuty stopy osídlení ze starší doby

bronzové, dále snad již lokační horizont ze
13. až 14. století a poslední fázi existence
nejstaršího čejkovického hřbitova. Obec si
tak může obohatit svoji již tak pestrou historii
o nové významné skutečnosti, které mohly být
zjištěny pouze podrobným archeologickým
výzkumem.
Mgr. František Kostrouch
Masarykovo muzeum v Hodoníně

Projekt CZ.04.1.03/1.1.00.1/0060

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE I
Jak pomohla Evropská Unie
a Evropský sociální fond naší obci?
V roce 2008 jsou vytvářena pracovní místa
veřejně prospěšných prací (VPP)
v rámci projektu Veřejně prospěšné práce I,
který je financován z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu České republiky.
V období od 3. března 2008 do 30. září 2008
bylo v obci Čejkovice v rámci projektu
podpořeno 6 pracovních míst
na VPP za 406.219,- Kč, z toho výše příspěvku
z Evropského sociálního fondu
činila 75%, tj. 304.664,25 Kč
a ze státního rozpočtu České republiky
činila 25%, tj. 101.554,75 Kč.
Pracovní místa podpořená v rámci VPP
byla zaměřena na úklid a údržbu obce.
Tento projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
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Charta evropských venkovských obcí
zavítá v termínu 11. -15. 6. 2009 do Starého Poddvorova.
Pro desetičlenné delegace
všech členských zemí Evropské unie
bude připraven pestrý program, který delegátům přiblíží kulturu
a místní zvyklosti jižní Moravy a Hodonínska.
Z tohoto důvodu vyzýváme také Vás, občany naší obce,
o podporu při zajištění ubytování delegátům.
Dobrovolníci, kteří by měli zájem ubytovat v soukromí
některé z delegátů členských zemí EU, hlaste se na Obecním úřadě
Čejkovicích. Bude Vám poskytnuta jedinečná možnost,
jak se blíže seznámit s delegáty některé z 26 zemí EU.
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CO

SI PŘEDSTAVÍM , KDYŽ SE ŘEKNE PODZIM ?
společného řešení a plnění zadaných úkolů.
Pravidla jsme měli napsaná na tabuli a po
každém splněném úkolu žáci sami hodnotili
svou práci podle těchto kritérií.
Pro navození správné podzimní atmosféry
žáci řešili slovní úlohy s podzimní tématikou.
Po jejich vyřešení a rozboru pokračovali
v plnění dalšího úkolu. Vytvářeli myšlenkovou
mapu tak, že na nastříhané barevné kartičky
psali všechno, co si spojují s podzimem. Pak
tyto kartičky roztřídili podle oblastí - Rostliny,
Zvířata, Lidé, Příroda, Počasí a Ostatní (sem
zařadili vše, co se nehodilo k jiným oblastem).
Každá skupina zpracovávala jedno téma. Pro
každou skupinu byl připraven karton velkého
formátu s jedním předepsaným písmenem ze
slova PODZIM. Kartičky, vztahující se k vylosovanému tématu, postupně lepili do obrysu
daného písmene. K dotvoření plakátů použili
barevné otisky listů a odpovídající černobílé
obrázky, které si nejdříve vybarvili. Na závěr si
žáci připravili prezentaci své práce. Prostřednictvím plakátu seznámili ostatní spolužáky

První říjen 2008 byl den jako každý jiný. Jen
žáci třetí třídy si dnes tento den prožili ve škole
odlišně než jejich kamarádi z jiných tříd. Měli
zrealizovat svůj první celodenní projektový den
na téma PODZIM.
Cílem projektu bylo, aby žáci na základě
svých zkušeností, znalostí a pozorování
pojmenovali znaky podzimu a roztřídili je podle
zadaných témat. V průběhu dne vyhledávali
a třídili informace a na základě svých poznatků a zkušeností uváděli věci do souvislostí
a širších celků spolu souvisejících. Samostatně řešili problémy, formulovali a vyjadřovali své
myšlenky a názory, učili se naslouchat druhým
a přijímat jejich argumenty. Učili se spolupracovat ve skupině a pochopili potřebu efektivní
spolupráce. Pochopením propojenosti lidí
a přírody si vytvářeli i pozitivní vztah k životnímu
prostředí.
Žáci pracovali v 6 skupinách po 3 – 4 žácích. Nejdříve jsme si stanovili pravidla práce
ve skupině. Zaměřili jsme se zejména na
spolupráci a zapojení všech členů skupiny do
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s tím, co se děje v přírodě na podzim. Skupiny vytvořily šest plakátů, z nichž vznikl jeden
velký obraz zobrazující charakteristické znaky
podzimu. Ten jsme společnými silami nalepili
na chodbu naproti naší třídy.
A jak projektový den hodnotili žáci?
Na závěr dne žáci dostali poslední úkol.
Napsat klady i zápory z průběhu dne. Napsali
víc kladů, např. „naučili jsme se spolupracovat,
naše skupina se nehádala, bylo to zábavné,
líbilo s mi psaní na barevné lístky, vybarvování
a lepení obrázků, práce ve skupinkách, hodnocení prostřednictvím rozesmátých hvězdiček za každý splněný úkol.“
A hodnocení paní učitelky?
„Bylo to náročné na přípravu i realizaci,
ale odměnou mi bylo zaujetí, s jakým děti
pracovaly, jak dokázaly spolupracovat a taky
jak dokázaly objektivně zhodnotit své chování
i plnění úkolů.“
Mgr. Věra Grünwaldová
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MIKULÁŠSKÁ LAŤKA
je halový závod ve skoku vysokém pro žáky ZŠ. Tento závod probíhá nepřetržitě
od roku 1986. V letošním roce byly překonány dva rekordy laťky.
Rekord žáků druhé třídy byl překonán po dvaceti letech.
Překonal ho ROMAN PLUNDRÁK o 2 cm.
Druhý rekord padl u žáků 9. třídy,
VÁCLAV PLUNDRÁK překonal rekord rovněž o 2 cm.

REKORDY MIKULÁŠSKÉ LAŤKY
Žáci 2tř.

Plundrák Roman

100 cm

2008

Žačky 2tř.

Cvanová Žaneta

97 cm

1988

Žáci 3 tř.

Koliba Pavel

105 cm

1987

Žačky 3 tř.

Kalábková Jiřina

105 cm

1986

Žáci 4 tř.

Novotný Milan

126 cm

1992

Žačky 4 tř.

Cvanová Žaneta

115 cm

1990

Žáci 5 tř.

Novotný Milan

135 cm

1993

Žačky 5 tř.

Kalábková Jiřina

125 cm

1988

Žáci 6 tř.

Konečný Luboš

150 cm

1989

Žačky 6 tř.

Kalábková Jiřina

130 cm

1989

Žáci 7 tř.

Novotný Milan

156 cm

1995

Žačky 7 tř.

Uhrovičová Blanka

130 cm

1987

Žáci 8 tř.

Konečný Luboš

175 cm

1991

Žačky 8 tř.

Kalábková Jiřina

145 cm

1991

Žáci 9 tř.

Plundrák Václav

170 cm

2008

Žačky 9 tř.

Bortlíková Markéta

150 cm

1990
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VÝSLEDKY MIKULÁŠSKÉ LAŤKY KONANÉ 4.12.2008
Žáci 1 – 3 tř.
1. Plundrák Roman

2.tř

100 NOVÝ REKORD

2. Opluštil Michal

2.tř

93

3. Rigby Jakub

3.tř

90

4.Urbánek Václav

2.tř

90

5. Mitáček Miroslav

2.tř

85

6. Martinec Jakub

2.tř

80

7. Hlavinka Tomáš

1.tř

75

8. Hájek Viktor

1.tř

70

1. Michnová Kateřina

5.tř

105

2. Mařáková Alexandra

4.tř

100

3. Tomanová Hana

5.tř

95

4. Sasínková Martina

5.tř

95

5. Burešová Lucie

5.tř

95

6. Pavková Lenka

4.tř

90

7. Veverková Veronika

4.tř

90

8. Juračková Lenka

4.tř

90

5.tř

110

Žačky 4 – 5 tř.

Žáci 4 – 5 tř.
1.Sýkora Milan
2.Trávníček Adam

5.tř

100

Buchta Michal

4.tř

100

4. Michna Filip

4.tř

100

5. Bezůšek Michal

4.tř

90

6. Šváb Michal

4.ř

90

7. Opluštil Tomáš

4.tř

90

1. Fojtíková Andrea

6.tř

115

2. Burešová Veronika

6.tř

100

Žačky 6 – 7 tř.

14

Žáci 6 – 7 tř.
1. Drábek Patrik

6.tř

125

2. Jeřábek Radek

HO

120

3. Veselský Radim

6.tř

115

4. Damborský Aleš

7.tř

115

5. Hnidák Pavel

6.tř

115

6. Pazderka Lukáš

6.tř

110

9.tř

125

Žačky 8 – 9 tř.
1. Bařinová Jitka
Němečková Barbora

9.tř

125

9.tř

120

1. Plundrák Václav

9.tř

170 NOVÝ REKORD

2. Svoboda Jakub

9.tř

140

3. Toman Petr

8.tř

135

3. Veverková Ludmila
Žáci 8 – 9 tř.

KOMPLEXNÍ SERVIS PRO INVESTORA
Nabízíme geodetické práce
• vyhotovení geometrických plánů
• vytyčování hranic pozemků
• poradenství v katastru nemovitostí
Kontakt: Ing. Ján Jordan
Na Hrázce 62, Dolní Bojanovice
tel.: 776 001 133
Petr Ivičič
Wurmova 749, Čejkovice
tel.: 777 312 375
jordan.geprostav@seznam.cz

Nabízíme projektovou
a inženýrskou činnost
• vyhotovení projektové
dokumentace
• vyřízení stavebních povolení
• technický dozor staveb
Kontakt: Ing. František Koliba
Vídeňská 99, Dolní Bojanovice
tel.: 728 706 096
geprostav@seznam.cz
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NOHEJBAL
Tak zase po čase jsem se rozhodl, že musím
napsat něco o nás, nohejbalistech z Čejkovic.
Skončila nám sezóna, což ale neznamená, že
bychom zaháleli doma u počítačů a podobných
bedýnek. Naopak ještě intenzivněji trénujeme
ve školní tělocvičně, kde přeci jen sem tam
nějaký ten pád bolí méně než venku.Tím bych
chtěl všechny, kdo by měli zájem si jít čutnout
fotbal přes síť, pozvat mezi nás, aby si to šli
alespoň vyzkoušet. Trénink je každou středu
od 18:00 do 21:00.
V minulých číslech jsem psal o našich
úspěších na turnajích a o tom, co se povedlo.
Dneska bych se chtěl zmínit spíše o tom, co
se nepovedlo.
Jak jsem již zmiňoval, po delší době jsme
si konečně vymodlili hřiště. No hřiště! Dostali
jsme plácek, jenž alespoň přibližně odpovídá
velikosti, kterou potřebujeme k naší spokojenosti, o povrchu nemusím ani psát.Ten plácek
jsme si vlastní pílí, ve vlastním volnu k lásce ke
sportu upravili, nalajnovali, vymetli, vysušili od
vody. Prvních pár týdnů jsme byli spokojenější
než naši soupeři, kteří mají sametovou umělou
trávu 3. generace, na které se poroučet k zemi
je jako ustlat si v peřinách.
Po čase se ovšem dostavilo vystřízlivění,
jelikož jsme se stali trnem v oku některým
občanům. Někteří obyvatelé obce Čejkovice
nás obviňovali, že bereme malým dětem hřiště,
které bylo do doby, než jsme ho dali do pořádku, téměř bez povšimnutí.Dokonce padaly věty,
že ho bereme těm občanům, kteří si ho údajně
za svoje peníze před 30 lety vybudovali. Načež
nám byla poskytnuta rada jedním odpůrcem
nohejbalu, že máme jít na jiné hřište, že u nich
doma v Dubňanech na Želvě se za to platí, když

jdou kluci hrát.Tímto bych mu chtěl vzkázat, že
v Čejkovicích prostě jiné hřiště nemáme.
Při jednom nedělním bojkotu těchto antisportovců nám bylo hřiště zastavěno spoustou kol
a jiných předmětů a spoustou dětí.Což jsme
brali s nelibostí, ale nechtěli jsme dětem ublížit
míčem,tak jsme hřiště opustili. Od té neděle
jsem osobně asi 8x rozvazoval zasukovanou síť.
Je jasné, že by ji tak silně zamotat nezvládlo žádné dítě.Celý spor se ukončil tím, že síť někdo
přeřezal i s napínacím drátem.Tak jsme vlastně
ukončili naši sezónu. Proto na jaře přání pana
starosty, abychom síť nechali venku, aby si mohl
zahrát i někdo jiný, nebude vyhověno.
Nechtěl jsem nikoho jmenovat, ale musím
poděkovat paní Hlinecké Heleně, která se nás
jako jediná zastala slovy: „ Aspoň to tam někdo
občas zamete a uklidí“.
Dál bych chtěl vzkázat všem, kterým vadí, že
si to hřiště „oplocujeme“. Je to na popud pana
starosty, abychom nezranili děti, které se hrají
na houpačce nebo nás jen sledují.
Osobně myslím, že u nás v Čejkovicích to
nebude slavné ani s tím fotbalovým hřištěm,
které by se mělo budovat. To hřiště ještě není
a už někomu vadí.
Tímto bych se chtěl rozloučit a popřát hezké
Vánoce a do nového roku hodně štěstí, zdraví
a abychom k sobě byli více tolerantní..
Za nohejbal Konečný Stanislav
16

Obecní knihovna
„v novém“
PŘÍBĚHY
K ZAMYŠLENÍ
Pro všechny čtenáře navštěvující Obecní
knihovnu v Čejkovicích je tu příznivá zpráva.
Knihovna se po xxxxx letech přestěhovala
ze suterénu naší Základní školy tak říkajíc
o patro výš. Vzhledem k úbytku žáků v ZŠ byly
pro Obecní knihovnu uvolněny dvě třídy v přízemí školy. Knihovnu najdete přímo v hlavním
vchodu do ZŠ.
Nové prostory knihovny budou premiérově
otevřeny ve čtvrtek 7. ledna ve 14 hodin.
Půjčovní doba zůstává nezměněna. Knihy si
můžete přijít vypůjčit vždy ve středu a čtvrtek
od 14 do 19 hodin.

Díky dotaci, kterou knihovna obdržela od
Ministerstva kultury ČR, po uložení všech
10 000 knih do elektronického seznamu bude
možné knihy v seznamu prostřednictvím počítače vyhledávat, využíván bude také čárový
kód a další vymoženosti.
Věřím, že nové prostory přilákají jak nové
čtenáře, tak také ty, kteří na návštěvu knihovny
pozapomněli a mají doma delší dobu přečtené
knížky připraveny k vrácení.
Těšíme se na shledanou s Vámi v prostorách
„nové knihovny“ a do nového roku přejeme vše
nejlepší a čas na čtení.

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM !
Obecní knihovna v Čejkovicích se
zapojuje do propagace celostátního hnutí
Celé Česko čte dětem. Cílem projektu je
propagovat pravidelné hlasité předčítání,
kdysi tak samozřejmé.
Možná se divíte, že si v současné době
tímto způsobem musíme připomínat, že
předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí
jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje
ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. Společné
čtení je vítanou formou moudrého kontaktu
s dítětem a vynikající výchovnou metodou.
Zamysleme se zda investujeme tedy po
těch několik let vyrůstání našich dětí do
hlasitého čtení – jim a s nimi – a vychovávejme z nich vnímavé čtenáře. Čtenářem

se totiž nikdo nenarodí, čtenáři musíme
ukázat cestu. Před časem proběhlo v tisku
srovnání vědomostí našich žáků v oblasti
různých učebních předmětů. Důvodem
špatného zvládání řešení slovních úloh
z matematiky bylo špatně zvládnuté čtení
a tudíž pochopení čteného.
Zamysleme se proto nad citátem autora
Učebnice předčítání (The Read – Aloud
Handbook) Jima Treleaseho: „Národ, který
málo čte, málo ví. Národ, který málo ví, přijímá špatná rozhodnutí – doma, v obchodě,
u soudu, u volební urny. Nevzdělaná většina
může přehlasovat vzdělanou menšinu, to je
velice nebezpečný aspekt demokracie.“
MR
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POŘAD SVÁTEČNÍCH BOHOSLUŽEB
V KOSTELE SV. KUNHUTY V ČEJKOVICÍCH
24.12.2008

– 24.00 hod.

✶ půlnoční mše sv.

25.12.2008

– 8.00 hod.
– 11.00 hod.
– 14.00 hod.

✶ mše sv.
✶ mše sv.
✶ svátostné požehnání

26.12.2008

– 8.00 hod.
– 11.00 hod.

✶ mše sv.
✶ mše sv.

31.12.2008

– 16.00 hod.

✶ mše sv.

1.1. 2009

– 11.00 hod.
– 14.00 hod.

✶ mše sv.
✶ mše sv.

Zvu celou farnost k prožití vánočních svátků na bohoslužbách v našem kostele
sv. Kunhuty.
Přeji Vám požehnané svátky vánoční, světlo Boží lásky do Vašich srdcí a radost
z narození našeho Spasitele. Ať Vás dary Boží milosti po celý rok 2009 chrání,
ať Vám Bůh dá zdraví, štěstí, radost a hojnost požehnání.
Mgr. Grzegorz Zych, farář

PF 2009

Přeji všem svým zákazníkům spoluobčanům

Zastupitelstvo
Obce Čejkovice a pracovníci Obecního úřadu
přejí všem spoluobčanům
krásné prožití svátků vánočních
a v novém roce hodně zdraví, štěstí, spokojenosti,
osobních úspěchů, optimismu
a rodinné pohody po celý nový rok 2009.

krásné prožití svátků vánočních
a v novém roce 2009 hodně štěstí,
zdraví, spokojenosti a úspěchů
Tomáš Šťavík - Podlahářství
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Zveme Vás:
ADVENTNÍ KONCERT
21.12.2008 – 14.30 hod. – kostel sv.Kunhuty
ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU
21.12.2008 – 16.30 hod. – u radnice
ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA
26.12.2008 – sál Orlovny
ŽEHNÁNÍ VÍNA
27.12.2008 – 17.00 hod. – sál Orlovny
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „Slovácko sa súdí“
28.12.2008 – 17.00 hod. – sál Orlovny
MYSLIVECKÝ PLES –10.1.2009 – KD
RODIČOVSKÝ PLES – 17.1.2009 – KD
BESEDA O CESTOVÁNÍ – 25.1.2009 – Hotel Zámek
KROJOVANÝ PLES – KDU ČSL – 31.1.2009 – KD
I. REPREZENTAČNÍ PLES VINAŘŮ A PŘÁTEL VÍNA
7.2.2009 – KD
HASIČSKÝ PLES – 14.2.2009 – sál Orlovny
PLES ZŠ HOVORANY – 14.2.2009 – KD
DĚTSKÝ KARNEVAL S DJ L. PTÁČKEM
1.3.2009 – sál Orlovny
36. ROČNÍK ČEJKOVICKÉ LAŤKY – 13.3.2009

Děkujeme všem našim zákazníkům a 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 nového roku 2009,
mnoho osobních i pracovních úspěchů a stálé zdraví.
VINOPOL - Hana a Jindřich Poláškovi
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TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA
Charita České republiky
pořádá v novém roce
tradiční
Tříkrálovou sbírku.
V Čejkovicích
se k této celorepublikové
sbírce připojíme
v sobotu 10. ledna 2009.
Věříme, že se opět najdou
ochotní pomocníci
a koledníci, kteří vyjdou
v tento den společně do ulic
a budou koledovat.
Doufáme také ve štědrost
občanů, kteří na sbírku,
dle svých možností, přispějí.
PROSÍME KOLEDNÍKY A VEDOUCÍ
SKUPINEK, ABY SE PŘIHLÁSILI
U PANÍ BALÁTOVÉ
– TEL. 518 362 429.
Zároveň zveme koledníky
na setkání
s otcem biskupem v pátek
2. ledna 2009 v 15 hodin
v katedrále v Brně na Petrově.
Odjezd autobusu
bude upřesněn rozhlasem.
(M.Balátová)

CESTOVNÍ AGENTURA DaNiTour
Ivana Jurášová, Svárov 602, Velké Bílovice
TEL.+FAX: 519 346 620, 608 523 571, e-mail: info@danitour.cz,
www.danitour.cz

Zahájen prodej zájezdů na LÉTO 2009
Využijte nejvyšší slevy za včasný nákup
a pobyty až pro 2 děti zdarma
Neváhejte, počet dětí,
které neplatí ani letenku je omezen.
Nečekejte na last minute – ceny jsou podobné
a výběr neomezený
Pobyty letecky, autobusem i vlastní dopravou.
Odlety - Brno, Praha, Bratislava, Vídeň i z Německa.
Hotely všech kategorií, apartmány, karavany, stany…
V nabídce také:
 zimní pobyty v tuzemsku i zahraničí – chaty, chalupy,
hotely…
 zimní pobyty u moří blízkých (Egypt, Tunisko,
Turecko...) a exotika (Thajsko, Kuba, SAE, Salvador...)
 široký výběr pobytů v lázních – např. Luhačovice
a další lázně v ČR, také lázně na Slovensku (pobyty
týdenní i víkendové, možnost včetně procedur)
– vyřídím i lázně příspěvkové

Cestovní agentura
DaNiTour
děkuje za přízeň
a přeje
svým zákázníkům
současným i budoucím
šťastné prožití
vánočních svátků
a mnoho úspěchů
do nového roku.

Sbor dobrovolných
hasičů Čejkovice
přeje všem občanům
klidné a bezpožárové
prožití

Široký výběr z nabídek
mnoha cestovních kanceláří.
Ceny jsou stejné jako u CK,
která pobyt organizuje i jako na internetu.
Ušetříte za telefony, poštovné i bankovní převody.
Pomohu s výběrem, vše vyřídím.
Ke každé přihlášce na letecký pobyt DÁREK.

Provozní doba: PO - PÁ:16.00 - 18.00 + ÚT a ČT 9.00 - 11.00 hodin
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svátků vánočních.
V novém roce 2009
hodně zdraví
po celý rok.
Přeje velitel
a celý požární sbor

