SLOVO STAROSTY
Co nového v Čejkovicích.
Téměř nic. Rok po roce se opakuje stejná historie. Každý rok před prázdninami
přichází přívalové deště a splavují ornici do
obce. Počkáme, až malinko půda obeschne,
a hupky dupky prokypřit a oplečkovat. Vždycky
si musíme pohnout, abychom to do příštího
deště zvládli. Co by nám příště déšť do obce
přinesl, kdyby nebylo pooráno? Vždyť tuto
metodu splavování do nižších poloh používal
již pan Baťa ve 20. letech minulého století.
Nahoře odplavil a dole se usadilo. Tak mě
napadá, jestli to nejsou záškodníci, kteří chtějí
Čejkovice zavézt ornicí a vzali si na pomoc
silného spojence z nebes. Ale to asi ne. Vždyť
oni všichni ti oráči a plečkaři bydlí v Čejkovicích. Kdyby to mysleli vážně, jistě by přidali
nějakou tu fůru hnoje, aby to bylo dokonalé.
Možná mají málo práce, a tak přemýšlí, jak by
mohli k práci přijít. Vždyť takové každotýdenní
uklízení bláta a nekonečné zametání musí
člověka povznášet. A co teprve ve spojení
s „rychlořidiči“, kteří jsou patrně líní zametat
ručně, a proto prach vymetají turbulencí svých
vozidel. Zde platí přímá úměra, čím rychleji,
tím výš a dál.
Je mi jen líto těch, co odmítli zapojit se do
proudu plečkařů a zatravnili své vinohrady
a zabraňuji splavování půdy ze svých polností. Ti
nám asi kazí celkový dojem. V příštím období se
dá jistě v Čejkovicích očekávat, že plečkači zvýší
svoji aktivitu a v duchu hesla „Plečkači všech
zemí, spojte se proti zatravnění vinohradů a čistotě obcí“, vezmou útokem zatravněné plochy.

zadržte plečkování, abychom mohli tyto práce
dokončit. Hned následně Vás budeme informovat, aby mohla začít další Vaše ofenzíva.
Děkuji za pochopení.
Pronájem rybníčku
Co se stalo s rybníčkem? Někteří si všimli,
někteří se dověděli a někteří si domysleli.
Zaslechl jsem od kamarádů, že je rybníček
prodán. Proto se v letošním roce „čarodějnice“
slavily na jiném místě, u Sokolovny. Dost mě
to pobavilo. Ani ve snu bych takovou variantu
nevymyslel. Tak tedy jak to vlastně správně je.
Rybníček byl v minulosti pronajat a pronájem
skončil k 31.12.2007. Následné prodloužení
nájmu nebylo podle Rady obce tou nejlepší
variantou vzhledem k dosavadním zkušenostem. Rybníček byl pronajat novému nájemci.
Podmínkou pronájmu je volný přístup do prostoru rybníčku za současného respektování
pravidel pro daný areál. Nájemce se zavázal
starat se o údržbu celého areálu a vodní
nádrže, včetně výsadby ryb. Na rybníčku se
dá za poplatek rybařit po dohodě s nájemcem.
Čarodějnice se původně měly konat na rybníčku, ale po dohodě s letošními organizátorkami
bylo vyhodnoceno jako bezpečnější a pohodlnější zorganizovat akci u Sokolovny. A myslím,
že se čarodějnice vydařily.
- Rybníček nebyl prodán, je volně přístupný, lze na něm po dohodě rybařit
a čarodějnice byly u Sokolovny na přání
organizátorek.
- Kontakt na nájemce – pan Mitura Zdeněk,
Starý Poddvorov, mobil 721 226 903

PS: Jenom Vás poprosím, ještě jsme obecními pracovníky nedokázali vyčistit všechny
dešťové vpustě a lapače. Plečkaři, na chviličku

Investiční akce – jak to pokračuje
- Průtah II/422 Čejkovice
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o SUS JMK započala s rekonstrukcí průtahu.
o Stavbu provádí firma Swietelsky.
o Stavební práce budou probíhat směrem
od Cigánova a ulice Bílovické.
o Práce budou pokračovat směrem do obce
dle klimatických podmínek do podzimních
měsíců.
o Další práce budou pokračovat na jaře
2009, ukončení prací průtahu se předpokládá v jarních až letních měsících 2009.
o Koordinace prací a objížďkových tras bude
řešena společně tak, aby co možná co
nejméně zatěžovaly provoz obce a občanů.
o Most na Cigánově - Práce probíhají na
opravě mostu na Cigánově. Termín dokončení je plánován na první polovinu září
2008.
o Křižovatka na Poddvorov ( v současné době
v uzavřeném úseku) - omezení dopravy by
se prozatím nemělo měnit – budou probíhat
práce na polovině křižovatky v uzavřené
části silnice – bude se provádět přeložka
vodovodního řádu zasahujícího do stavby
kruhového objezdu.
o Koncem července budou započaty práce
na sanaci vozovky v prostoru před hotelem
Albor – bude uzavřena vždy jedna polovina
vozovky – provoz bude řízen semafory.
o Sledujte internet, aktuální informace budou
na stránkách obce.

předána k posouzení na Státní fond životního prostředí do Prahy.
o Pak bude vyhlášena soutěž o dodavatele
stavby – předpokládáme 08/2008.
o Zahájení stavby odkanalizování se předpokládá 08-09/2008.
- Úspora energií Základní školy Čejkovice
– zateplení pláště školy, střech, výměna
oken a nová regulace topení
o Probíhá zpracovávání zadávací dokumentace.
o Následně bude předložena zadávací dokumentace na SFŽP.
o Vypsání soutěže.
o Vysoutěžení dodavatele – podzim 08.
- Voda vypouštěná na silnici a místní
komunikace
o Budujeme kanalizace a současně nadáváme na kaluže a vodu na silnicích. Neustále se nám někde propadají kostky,
a nejenom kostky. Všechny silnice trpí vodním zatížením. Byl jsem důsledný a již
několik měsíců zkoumám vodní poměry
v Čejkovicích. Na většině ulic je to stejné.
Stejně špatné. Někteří umělci dokáží prodloužit okapový svod ze svého domu
o několik metrů, jen aby dostali svoji vodu
na obecní nebo státní silnici. A pak ať se
stará někdo jiný. Já jsem si poradil
a hotovo. Ale „naše“ silnice jsou přece jenom „naše“. Proč nevypouštíme
splašky přímo do cesty tak jako naši předkové ve středověku. Patrně jsme již kultivovanější a zdá se nám to jako něco nemožného a nevkusného. Musíme urazit ještě další kus cesty, abychom považovali za
nevhodné a nevkusné vypouštět dešťovou
vodu na silnici. Pomohli bychom nejenom
sobě, ale i našim silnicím.

- Čejkovice - odkanalizování obce III. etapa
o Proběhlo výběrové řízení na firmu, která
bude provádět současně výběrové řízení
na dodavatele stavby, zhotoví tendrovou
dokumentaci a bude provádět stavební
dozor celé stavby – vítězem výběru se stala
firma Jančálek s.r.o.
o Byla dodána tendrová dokumentace pro
soutěž.
o Následně byla zadávací dokumentace
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o Tato akce je prováděna společně Obcí
Čejkovice a SUS Hodonín.
o Celkem bude předlážděno asi 300m.
o Práce budou probíhat podle možností
dlaždičů.

o Žádám všechny spoluobčany, aby si každý
upravil svody svých okapů tak, aby tyto
vody byly přivedeny do kanalizační sítě. Na
tuto skutečnost pamatuje i zákon o pozemních komunikacích :

- Auto obecní

Zákon č. 13/1997 Sb. ze dne 23. ledna
1997 o pozemních komunikacích
ČÁST PÁTÁ
UŽÍVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Obecné užívání
§19 (2) Dálnice, silnice a místní komunikace, jejich součásti a příslušenství je
zakázáno znečišťovat nebo poškozovat.
Na dálnicích, silnicích a místních komunikacích je dále zakázáno
e) vypouštět vodu, splašky a jiné tekuté
odpady,

o Obec koupila „nové“ staré auto. Až uvidíte
krásného bílého Pick up se znakem Čejkovic, vězte, že je to obecní kára a ne templářské vozidlo. Sice máme znaky podobné, ale nejsme stejní.
- Kamerový systém
o Psali o tom i v novinách. Sice jen regionálních, ale noviny to jsou. Máme kamery!
Vandalové a chuligáni, třeste se, VELKÝ
BRATR VÁS VIDÍ. Vidíme ve dne, vidíme
v noci, vidíme 24 hodin denně. Pořizujeme
záznamy a můžeme se kouknout, co se
minulý víkend dělo. Jistě tento systém
nemáme pro to, abychom viděli, kdo
v obci uklízí, kdo seče trávu a kdo zkrášluje
Čejkovice, ale právě naopak. Chceme vidět,
kdo co rozbil, kdo co poškodil. Společně
s kamerami dalších subjektů jsme schopni
obsáhnout velkou část Čejkovic a ze záznamu vytáhnout podstatné dění v naší obci.
Tento systém si pochvaluje i Policie ČR,
která tyto instalace velmi vítá. Celý systém
je stavebnicí a v budoucnu se bude rozšiřovat na další místa obce tak, abychom
zamezili beztrestnému ničení majetku
jedinců i obce.

- XIII. Vinné trhy 2008
o Vinné trhy jsou již minulostí. Ty letošní se
opět vydařily. Návštěvnost byla dobrá,
sobotu přišlo 1570 platících návštěvníků,
v neděli 540 platících návštěvníků. Celkem
tedy 2110 platících. Je to asi o 300 návštěvníků méně jako v roce 2007. Počasí
vyšlo, lidé se bavili, vzorky vín byly výborné.
Věřím, že i příští rok bude pěkné počasí
a Vinné trhy se vydaří. Termín konání XIV.
Vinných trhů je 23. a 24. května 2009.
- Předláždění ulice Peckova
o Na druhý pokus se povedlo dodavatelské
firmě předláždit kostkovou silnici na ulici
Pecková ke spokojenosti všech. Sice
se některé úseky neustále propadají, ale
to možná bude souviset s dešťovou vodou
z některých našich nemovitostí.
o V současné době probíhá předláždění
přídlažby směrem na Čejč.

- Rekultivace skládky
o Probíhá rekultivace skládky.
o Probíhá svahování a pokládka folie.
o Následně dojde k „zabalení“ do folie, svaření folie a překrytí zeminou.
o Práce by měly skončit do konce srpna.
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- Cesty polní

hodům přeje celé chase, aby vyšlo počasí, aby
se hody vydařily po všech stránkách.
Vinařům přeji poklidný podzim a vydařené
zakončení vinohradnického roku ve vinicích,
hodně kvalitní suroviny pro výrobu vína a mnoho příjemných chvil ve sklepě při zpracování
hroznů.

o Obec usiluje o provedení zprůjezdnění
dvou polních cest.
o Od kapličky Pod Novosády nahoru ke
křížku a na Včelíně cesta na Odměrky.
o Předpokládáme využití stavebního recyklátu
ze skládky s následným uvibrováním.

Na závěr přeji Vám všem pevné nervy v souvislosti se stavbou průtahu, hodně trpělivosti
a vzájemné ohleduplnosti.

Přeji Vám všem, milí spoluobčané, příjemné
dovolenkové období, přiměřeně sluníčka, aby
každý z Vás načerpal co nejvíce energie do
dalšího období. K nadcházejícím krojovým

Pavel Novotný Ing., starosta obce

U NÁS V ČEJKOVICÍCH
Do řad čejkovických spoluobčanů jsme
letos v červnu přivítali osm malých, letos narozených, děťátek.
Čejkovické internetové stránky obce zhlédlo
v roce 2007 celkem 24 530 návštěvníků. Za
šest měsíců roku 2008 se na stránky obce
podívalo 26 821 návštěvníků.
Moc pěkné w -stránky má letos také
hodová chasa a naši vinaři. Pozvání na
jejich aktivity najdete na pěkných stránkách
www.vinozcejkovic.cz.
U nás v Čejkovicích, stejně jako všude jinde,
platí, že pokud je u nás něco pěkné, musíme
si to pochválit sami. Nikdo to za nás neudělá.
Krásně kvetou okna a okolí radnice, centrum
obce, předzahrádky většiny rodinných domů.
Děkujeme všem, kdo se starají o to, aby bylo
vidět, jak je u nás v Čejkovicích krásně.
Pěkný zbytek prázdnin a příjemné dny dovolených vám všem přeje

U nás v Čejkovicích se pomalu chýlí
k přelomení prázdnin v jejich půli a tím pádem
se chystají tradiční krojované třídenní hody.
Nastává doba přípravy krojů, jejich praní,
žehlení, trošku větší úklid v domácnosti a další
přípravy spojené s tímto svátkem krojů, vína,
pohody, přátel a veselí.
Polovina roku je za námi a už se nám
jen ve vzpomínkách příjemných, či méně
příjemných objevují akce jako košt vín,
nepřehlédnutelná akce místních sprejerů,
vykradený bankomat, rej mnoha dětských
masek na dětském karnevalu, kladný ohlas
na Noc s Andersenem v místní ZŠ, bouřky,
hromy a blesky nad Čejkovicemi. Kéž by
v příštím pololetí převládly jen ty příjemnější
postřehy a pocity!
V obci přibylo šest pružinových houpadel
pro nejmenší, a to v ulicích Pod Zámkem,
Cigánov, Včelín, Úzká a Okružní. Nové dětské
hřiště brzy najdete v parku u kuželny.
Příznivě byla přijata instalace mobilního WC
v bezprostřední blízkosti hřbitova.

Marie Ritterová - místostarostka
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Z Čejkovic několika větami ...
 Letošní „Slet čarodějnic“ se vydařil, konal

se poprvé na hřišti za Sokolovnou a byl
nejen úspěšný, ale i výjimečný. Přiletěly
totiž i čarodějnice dospělé, a dokonce se
ochotně ujaly pořádání této, už tradiční,
akce.
Čarodějnicím všeho věku patří dík za pěknou
akci.

obědů, zajištění léků, doprovod k lékaři,
vycházky s doprovodem apod. Zájemci
získají bližší informace u pracovnic Charity
– p. Záleská – mob. 737 234 089 nebo
p. Balátová mob. 731 425 495.
Bližší informace o možnosti využití masáží
a pedikúry v budově radnice v Čejkovicích
získáte na tel. 737 234 097.

 V odpoledním programu ke Svátku matek

 Od září 2008 se rozběhne výtvarný kroužek

přišlo maminkám a babičkám popřát hodně
účinkujících z řad dětí. Všem, kdo se podíleli
na přípravě programu, patří poděkování.
Výtěžek z dobrovolného vstupného ve výši
1 200 Kč byl zaslán na podporu fungování
Domova pro matky v tísni v Hodoníně.

zaměřený na práci s keramickou hlínou.
Přihlášeno je 13 dětí, kterým budou včas
zaslány přesné informace.
 Výsledek soutěže

Ve dnech 18. a 19. června 2008 se v Hradci
Králové konaly „Odpadové dny“, pořádané
firmou EKO-KOM. Tato firma spolupracuje
s obcemi a městy v oblasti třídění obalových odpadů, její zásluhou dostává naše
obec dotace za vytříděný papír, plasty,
tetra-pack a sklo. V rámci konference byly
zveřejněny výsledky soutěže „O křišťálovou
popelnici 2007“. Do této soutěže se vybírají
obce na základě těchto kritérií: výtěžnosti
vytříděného sběru na jednoho obyvatele,
efektivita systému tříděného sběru, informování občanů o uvědomělém nakládání
s odpady.Ze všech 5668 obcí a měst, která
s firmou EKO-KOM mají uzavřenou smlouvu,
bylo vybráno 10 nejlepších finalistů. Jedním
z nich byly i Čejkovice. Tohoto úspěchu jste
dosáhli, Vy občané Čejkovic. Proto diplom,
který obec obdržela, patří v první řadě všem
těm, jimž není lhostejné životní prostředí
a kteří pochopili, že uložení odpadu na
skládku je krajním řešením. Díky takovým
lidem můžeme být dnes právem pyšní na
výsledky své práce

 Okolo šedesáti malých muzikantů se před-

stavilo na Besídce žáků hudebních kurzů
začátkem června. Tento hudební maratón
byl opět hojně navštíven posluchači z řad
rodičů a blízkých všech účinkujících. Nabízí
se otázka, zda by nebylo lepší uspořádat
dvě nedělní „besídky“ , aby poslední účinkující zažili radost z úspěchu před naplněným
hledištěm.
 Charita v Čejkovicích pořádá sbírku šatstva,

domácích potřeb, pokrývek, povlečení,
hygienických potřeb, čisticích prostředků,
hraček, školních potřeb, časopisů, knih,
nepoškozené obuvi, kabelek, tašek, batohů
apod.
Vyjmenované věci můžete přinést v pondělí 25.srpna 2008 od 16 do 19 hodin
do Orlovny.
 Charita v Čejkovicích Vám nabízí praní

prádla, úklid domácnosti, nákupy, dovoz
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 Na jiném místě Zpravodaje

se dočtete o připravovaném kurzu „Senioři komunikují“.
Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto kurzu, vyzvedněte si přihlášky nejpozději
do 13. října 2008. Počet
účastníků bezplatného kurzu je omezen (10 osob).
Přednost budou mít dříve
přihlášení.
Máte-li zájem o jiný druh
kurzu určený jakékoli kategorii občanů, nejen seniorům, je možné tento uspořádat, avšak nikoli zdarma.
Bližší informace získáte na
radnici, zájemci, hlaste se
co nejdříve!!!
 CYKLISTÉ VÍTÁNI – je

celonárodní certifikační
systém, který z pohledu
cyklistů prověřuje nabídku
a vybavenost stravovacích
a ubytovacích služeb, kempů a turistických cílů.
Turistická zařízení, která
projdou certifikací, jsou
označena zelenobílou
známkou s usmívajícím
se kolem. Každé zařízení,
které chce získat značku
„Cyklisté vítáni“, musí splňovat určité podmínky.
Více informací o tom, jak
získat certifikaci, najdete na
www.nadacepartnerství.cz
v záložce „Cyklisté vítáni“.

STAV VODNÍHO TOKU PRUŠÁNKA
Pracovníci Zemědělské vodohospodářské správy – Oblasti
povodí Moravy a Dyje, Pracoviště Hodonín, v návaznosti na Váš
dopis ze dne 7.4.2008 ve věci stavu vodního toku Prušánka
v intravilánu Vaší obce provedli kontrolní pochůzku na vodním
toku. Jsou části toku, kde stav z hlediska zanesení je špatný
a vyžaduje provést opatření a také části, kde je stav přiměřeně
dostatečný. Váš požadavek na provedení udržovacích prací
považujeme za oprávněný. Zároveň Vás chceme ujistit, že
informace, které jsme Vám v minulosti poskytli, jsou platné.
Náš zájem je v první řadě zabezpečit úpravu toku v horní
části obce, tj. od obecního úřadu až po hráz nově vybudované
nádrže. Tento úsek vyžaduje investiční opatření. Program MZ
ČR, který jsme k tomu chtěli využít, byl zrušen. Ale v letošním
roce byl zřízen program nový (129 190), do kterého akce byla
zařazena. Tento program by měl svou činnost zahájit v roce
2009. Úpravu Prušánky jsme zařadili tak, aby bylo možno
zahájit realizaci v roce 2010.
Na investiční úpravu by pak měla navazovat běžná údržba
toku ve spodní části obce. Vše ale nadále závisí na množství
finančních prostředků, které ZVHS obdrží na tuto činnost.
Dopis ZVHS ze dne 5.5.2008 zaslaný na Obecní úřad
v Čejkovicích zveřejňujeme v plném znění jako odpověď na
časté dotazy týkající se stavu potoku Prušánka, jehož není
obec vlastníkem.

Vážení občané, Vy, kteří navštěvujete hřbitov, jste
si jistě všimli, že se již téměř celý zaplnil.
Proto se na Vás Obecní úřad obrací s prosbou
o uvolnění některých hrobů.
Obracíme se na rodiny,které udržují někdy 3 i více
hrobů a stalo se to pro ně přítěží.
Pokud máte zájem některý hrob pustit, prosíme
Vás, přijďte se dohodnout na radnici.
Děkujeme za vstřícnost.

6

DOTACE = PENÍZE
Dotace znamenají peníze do obecní kasy. O úspěšných žádostech na III.etapu kanalizace
a výměnu oken a zateplení budovy ZŠ jsme obšírně informovali v předešlém čísle Zpravodaje
– částka získaných dotací činila v dubnu tohoto roku - 36 895 540 Kč.
Tenkrát byl uveden také výčet podaných žádostí, které byly zatím v jednání.
Možná Vás bude zajímat, jak všechno to úřadování dopadlo.
Žádosti podané pro rok 2008 a jejich výsledek:
- Kulturní akce v obci
- žádost zamítnuta (JMK).
- Vybavení pro jednotku hasičů
- žádost zamítnuta (JMK ).
- Dětské hřiště
- žádost zamítnuta (Regionální operační program JV).
- Údržba sportovního areálu
- dotace od JMK - 30 000 Kč.
- Výměna střechy kina
- dotace od JMK - 50 000 Kč.
- Úroky z úvěrů na ČOV
- dotace od JMK - 158 000 Kč.
Dotace označené od JMK znamenají dotace od Jihomoravského kraje
- Knihovna – veřejné informační služby – dotace od Ministerstva kultury – 80 000 Kč.
Dotace Ministerstva kultury ČR je dotace získaná na základě kladně vyřízené žádosti obce
na projekt „Automatizace Obecní knihovny v Čejkovicích“ v rámci grantu – Veřejné informační
služby knihoven – dotace činí 60% nákladů.
- Dětské hřiště
- grant MND a.s. Hodonín
- 100 000 Kč.
Grant Moravských naftových dolů a.s. Hodonín na projekt Dětské hřiště v Čejkovicích získala
obec za základě žádosti podané v pátém ročníku grantového programu „Energie z přírody“,
kde bylo podáno 124 žádostí. Z tohoto počtu bylo kladně vyřízeno 45 žádostí. Dotace činí
50% nákladů akce.
- Zateplení obvodového pláště MŠ - dotace OPŽP
- 1 050 000 Kč.
- Dotaci na zateplení obvodového pláště Mateřské školy získala obec díky kladně vyřízené
žádosti v rámci 3.výzvy Operačního programu Životní prostředí – dotace činí 70% skutečných nákladů
- Knihovna – provoz,knihy

- dotace MěÚ Hodonín

– 75 000 Kč.

- Čejkovice – cíl cyklistů
- dotace Nadace Partnerství - 90 000 Kč.
Dotaci na vybavení cyklostezek informačními tabulemi, odpočívadly a stojany na kola, nazvaný
„Čejkovice – cíl cyklistů“ získala obec na základě své žádosti podané v rámci vyhlášeného
programu GREENWAYS 2008. Dotace činí 64% nákladů akce.
Všechny finanční dotace obec získává na základě podaných žádostí, které
byly kladně vyřízeny.
Náklady spojené s vyřízením všech výše uvedených žádostí činily pro obec 100 000 Kč.
Do rozpočtu obce přibude celkem 38 528 540 Kč.
V červenci 2008 jsou podány další dvě žádosti o dotaci, které jsou v jednání a to:
- Rekonstrukce veřejného rozhlasu – Ministerstvo vnitra ČR
- Restaurování vyřezávaného kříže – MěÚ Hodonín - Ministerstvo kultury ČR.
Další žádosti jsou ve fázi přípravy pro podání v podzimních termínech pro realizaci v r.2009.
O osudu všech žádosti budeme v příštím Zpravodaji informovat.
(MR)
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Sociální služby a dávky
2. Kde lze příspěvek na péči vyřídit?
Žádosti vyřizuje pověřený obecní úřad
s rozšířenou působností dle místa trvalého
bydliště. Pro město Hodonín a spádové
obce je MěÚ Hodonín, Národní tř. 25, odbor
sociálních služeb. Formuláře na žádosti lze
také stáhnout z internetových stránek Města
Hodonín (www.hodonin.eu) nebo stránek
Ministerstva práce a sociálních věcí (www.
mpsv.cz)

Hned na úvod tohoto článku bych chtěla uvést důvod nebo snad motivaci, která
nás vedla k myšlence představit veřejnosti
sociální služby. Z výzkumů prováděných
v sociální oblasti, ale i z námětů občanů jsme
se dozvěděli, že máte stále málo informací
o sociálních službách a oblastech s tím spojených (např. kam se obrátit, když potřebujete
pro postiženého nebo díky věku omezeného
člena rodiny zajistit péči, co potřebujete
k vyřízení dávek na úřadě). Naším záměrem je
zprostředkovat vám tyto informace a zodpovědět dotazy, které k této problematice máte.
Sociální oblast je poměrně široká. V některých případech jsou představy veřejnosti
o jejím rozsahu zkreslené. V lednu roku 2007
vstoupil v účinnost zákon o sociálních službách
(č. 108/2006 Sb.), který přesně vymezuje, co
jsou sociální služby a co všechno zahrnují. Patří sem například pečovatelské služby,
domovy pro seniory, domovy pro zdravotně
postižené, stacionáře, sociální poradenství,
služby osobní asistence a podobně. Některé
z těchto služeb jsou poskytovány zdarma
(sociální poradenství, krizová telefonická
pomoc anebo služby nízkoprahových center),
na většině z nich se již člověk musí částečnou
úhradou podílet. Existuje však sociální dávka,
která je určena právě na úhradu těchto
typů sociálních služeb. Je jí příspěvek na
péči - a právě o něm bychom vás chtěli nyní
informovat.

3. Jaké jsou stupně příspěvku, jaký je mezi
nimi rozdíl?
Příspěvek na péči má 4 stupně podle
přiznané závislosti (míře závislosti) žadatele
na pomoci jiné osoby. Míra závislosti se
hodnotí podle toho, jak je člověk schopen
zvládat úkony (kterých je celkem 36) a jsou
stanovené Ministerstvem práce a sociálních
věcí. Stupně jsou určeny jinak pro zdravotně
handicapované děti a jinak pro dospělé
občany. Stupňům pak odpovídá i finanční
částka:
u dětí od 1 roku do 18 let činí:
lehká závislost
3.000,- Kč
(více než 5 úkonů nezvládá samostatně)
středně těžká závislost
5.000,- Kč
(více než 10 úkonů nezvládá samostatně)
těžká závislost
9.000,- Kč
(více než 15 úkonů nezvládá samostatně)
úplná závislost
11.000,- Kč
(více než 20 úkonů nezvládá samostatně)

1. Kdo má nárok na příspěvek na péči?
Nárok na příspěvek má osoba starší
jednoho roku, která z důvodu dlouhodobě
nepříznivého zdravotního stavu potřebuje
pomoc jiné osoby při péči o vlastní osobu
a při zajištění soběstačnosti.

u osob starších 18 let:
lehká závislost
2.000,- Kč
(více než 12 úkonů nezvládá samostatně)
středně těžká závislost
4.000,- Kč
(více než 18 úkonů nezvládá samostatně)
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těžká závislost
8.000,- Kč
(více než 24 úkonů nezvládá samostatně)
úplná závislost
11.000,- Kč
(více než 30 úkonů nezvládá samostatně)

6. Musím být zaevidován(a) na ÚP, když se
starám o příjemce PnP?
Příjemce PnP při podání žádosti je povinen ve své žádosti uvést osobu, která o něj
bude pečovat, příp. poskytovat mu služby.
Tímto poskytovatelem může být jak právnická osoba (např. pečovatelská služba),
ale i fyzická osoba (člen rodiny, známý
apod.) Pokud se jedná o fyzickou osobu,
považuje se poskytování péče za obdobu
„zaměstnání“, tzn. že takový občan nemusí
být v evidenci ÚP aby za něj bylo odváděno
zdravotní a důchodové pojištění. Existuje
však jedna výjimka, a to v tom případě, že
zdravotní stav příjemce PnP odpovídá I.
stupni závislosti. V tom případě, pokud nemá
pečující osoba jiný příjem (ze zaměstnání,
důchod, rodičovský příspěvek), doporučujeme evidovat se na ÚP. V opačném případě
by si takováto pečující osoba musela sama
platit zdravotní pojištění (které je ze zákona
povinné) a případně se dobrovolně přihlásit
jako plátce důchodového pojištění.

4. Jaká je doba vyřízení žádosti k příspěvku na péči? Slyšeli jsme, že vyřízení trvá
déle...
Řízení o dávku má 2 fáze. V první navštíví
žadatele sociální pracovnice. Společně
s ním vyplní dotazník, ve kterém se zhodnotí,
které z úkonů žadatel zvládá sám, případně s pomocí jiné osoby, dohledem nebo
vůbec. Takto zpracovaný dotazník, spolu se
záznamem ze šetření se postupuje Lékařské
posudkové službě Úřadu práce (LPSÚP). Dle
zákona doba od podání žádosti a provedení
šetření nesmí překročit 60 dnů. Poté, co se
podklady zpracované sociálním pracovníkem zasílají na Úřad práce k posouzení,
rozhodne městský úřad o přerušení řízení
do doby, než obdrží od LPS ÚP vypracovaný lékařský posudek. O přerušení řízení je
klient informován usnesením. Od okamžiku
přerušení již neběží lhůta 60-ti dnů pro vyřízení. Jakmile obdrží městský úřad všechny
potřebné doklady, zahájí opět řízení ve věci
nároku na PnP. Ve druhé fázi řízení vydá
samotné rozhodnutí o přiznání, příp. nepřiznání PnP. Proti rozhodnutí lze podat do 15
dnů odvolání ke krajskému úřadu Jihomoravského kraje a to prostřednictvím městského
úřadu, který rozhodnutí vydal.

7. Zdravotní pojištění a pojištění na
důchod je tedy na pečující osobu hrazeno
státem?
Ano, ale pouze u osob, které pečují o příjemce PnP od II. stupně závislosti, má z titulu
péče odváděno pojištění a to jak zdravotní,
tak důchodové.
8. Musím ke svému lékaři pro potvrzení
žádosti o PnP?
Ne. Celé řízení o dávku nevyžaduje od
žadatele žádné potvrzení o svém zdravotním
stavu. Pouze je třeba v žádosti uvést kontakt na ošetřující lékaře, kterého v případě
potřeby kontaktuje LPS ÚP. Je plně v kompetenci LPS ÚP požádat o nová vyšetření jiné
zdravotnické zařízení, příp. vyšetřit žadatele
lékařem LPS ÚP.

5. V případě, že se řízení protáhne – nepřijdeme o peníze?
Nepřijdete - nárok na dávku vzniká prvním
dnem v měsíci, kdy došlo k podání žádosti.
Tzn., že i když o nároku bude rozhodnuto
např. až za čtyři měsíce po podání žádosti,
dávka bude vyplacena zpětně za 4 měsíce.
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A na závěr upozornění !!!
Upozorňujeme dále
všechny klienty a žadatele
o dávku, že PnP nelze v žádném případě považovat za
finanční přilepšení nebo příspěvek do rodinných příjmů.
Příjemce dávky je povinen ze
zákona používat příspěvek
na zajištění odpovídající
pomoci. V případě, že tak
nebude činit, muže mu být
výplata dávky zastavena
nebo dokonce odejmuta.
Odpovědi připravili:
Bc. Tomáš Procházka
vedoucí odboru sociálních
služeb MěÚ Hodonín
Marcela Medusová
Manažerka střednědobého
plánování sociálních
služeb

OBČANSKÉ PRŮKAZY
Upozorňujeme občany na povinnost výměny
občanských průkazů vydaných do 31.12.2003
(starší typy OP karta bez strojově čitelných údajů).
Platnost těchto OP končí 31.12.2008.
Výjimka:
Občané narození před 1.1.1936
nejsou povinni OP měnit.
1. OP při dovršení 15-ti let
Upozorňujeme na povinnost mít občanský průkaz při
dovršení 15 let. Pokud si občan OP nevyřídí, dopouští se
přestupku, za který lze uložit pokutu do 15.000,- Kč.
Žadatel předkládá k vyplněné žádosti o OP
- rodný list;
- doklad o státním občanství (cest. pas nebo osvědčení);
- 1 foto;

Čejkovické hody 2008
Program letošních hodů najdete na druhé straně obálky tohoto Zpravodaje.
Jistě Vás zajímají jména těch, kdo jsou na hodech nejdůležitější.
1.stárek Jiří Škrobák
1. stárka Michaela Pavková

1.sklepník Jaroslav Chlebík
1. sklepnice Jana Vydařelá

2.stárek Ivo Grégr
2. stárka Ilona Nováková

2.sklepník Petr Škrobák
2.sklepnice Hana Demelová

Kromě tradiční výstavy drobného zvířectva ve dvoře radnice můžete letos navštívit v sále
Sokolovny výstavu fotografií pana Františka Kůrky a výstavu listů s tématikou hodů,
jejichž autorem byl pan Karel Hlinecký.
Výstavy budou otevřeny v hodovou neděli a pondělí odpoledne.
Pořadatelé se těší na všechny hodové hosty, domácí i přespolní a na všechny děti a mládež,
kteří přijdou v krásných čejkovických krojích !!!!
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Rozloučení se školou (proslov)
Vážený pane řediteli, vážení učitelé, milí
spolužáci,

které jsme vídali devět let, se už nebudeme
potkávat každé ráno.Přijdou sice noví kamarádi, ale s nikým už nestrávíme tolik času jako na
základce, která pro nás byla vždy útočištěm.
Ačkoliv nám na dveře klepala puberta
a někdy jsme se nechovali zrovna nejlépe,
myslím si, že z nás nevyrostli špatní lidé.Vím,
párkrát nám to ,,ujelo“,to přiznávám, ale to
neznamená, že jsme horší než ostatní..
Chtěl bych poděkovat všem učitelům, kteří s
námi měli trpělivost, za to, že nám dali dobrý
základ do života. Otevřeli jste nám bránu do
další, už ne tak snadné životní etapy.Všechno, co vám chceme říci, slovy ani neumíme
vyjádřit. Doufám, že na nás budete vzpomínat
v dobrém.
A vy, mí drazí, nyní už bývalí, spolužáci,budete
mi chybět.
Nyní vykročme vzhůru do světa!

sešli jsme se tu dnes, abychom si uvědomili,
že všechno dobré jednou končí.. Už je to tak.
Devět let základní školy uběhlo jako voda
a právě dnes je to naposled, co jsme do školy
přišli jako žáci. Při této příležitosti by bylo dobré
připomenout si, jak se náš příběh na této škole
před devíti lety začal psát.
Na kalendáři se blýskala číslice 1999
a do třídy s nápisem 1.A vstoupila skupina
neznalých, trochu vystrašených dětí. Ano,
předpokládáte správně, byli jsme to my.
Všechno pro nás bylo tak nové, nevěděli jsme,
co a jak. Avšak přívětivý hlas a rady naší třídní
učitelky M.Labudové nás uklidnily. Právě ona
nás zasvětila do našeho nového druhého
domova – školy..
Po jejím odchodu na mateřskou dovolenou
jsme byli předáni do rukou nové třídní učitelky
Zdeny. Šolkové.Ta nás doprovodila na cestě
poznání a vědění až k branám druhého stupně.
Tady už začalo přituhovat, přece jen už jsme
nebyli malými dětmi.S druhým stupněm přišlo
ruku v ruce mnoho změn.Přibyly nové předměty a více učení.To se nám sice zrovna moc
nezamlouvalo, ale o poznání lepší byla vidina
nových spolužáků ze Starého Poddvorova.
a sympatické paní učitelky Zdeňky. Manišové,
která nás vzala pod svá ochranná křídla .Učila
nás dějepis a rodinnou výchovu. Zažili jsme
s ní mnoho pěkných hodin a dnů nejen
v čase vyučování, ale také mimo školu na výletech či exkurzích.Ale nebyla jediná, kdo nás
doprovázel na naší cestě. Spolu s ní i několik
dalších učitelů, kteří nám dávali moudré rady
do života. Života, ve kterém už budeme každý
sám za sebe.
Bude těžké zvyknout si na to, že s lidmi,

Jakub Martinec a Karel Novotný, 9.A

Vážení učitelé, milí spolužáci,
končíme základní školu a já přemýšlím nad
tím, co jsem tak často slýchal: „Jak ten čas
letí!“ Je to pravda, někdy se nám při vyučování
zdálo, jak se čas strašně vleče, ale ty dny,
měsíce a roky opravdu uběhly jako voda.
Když jsme jako malí prvňáčci přišli do naší
školy, zdála se nám obrovská, chodby zapeklité
a ostatní žáci ve škole? No prostě jedno velké
mraveniště. Zvykali jsme si jeden na druhého, na
učitele a také na řád, který jsme museli dodržovat A ten byl tak odlišný od toho domácího.
Čas plynul každým dnem a my všichni řešili
radosti i starosti. Kolik bylo nadšení z dobré
známky nebo z pochvaly od učitele. Kolik
bylo lítosti a smutku, když se nám, bohužel,
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něco nepovedlo. Jak náročné bylo učit se
vše, co bylo v učebnicích, to,co se nám
snažili učitelé předat , vnímat všechny jejich
vědomosti,zkušenosti a dobré rady. Bylo ale
také těžké se naučit být výbojným, nevnímat
některé věci ze svého okolí. Stávat se někým
jiným, a přeci zůstat sám sebou.
Vše se prolínalo, čas, radost, smutek,
pochopení, vzájemné přátelství, kamarádství
a někdy i lhostejnost. Takový je život každého
z nás. Je otázkou, jak se s ním vyrovnáme.
Učitelé se snažili nám žáčkům, a postupem
času žákům, ukazovat ten správný směr,
naučit nás,co je v životě nutné a potřebné
a ještě navíc předat všechny vědomosti, které
bychom měli znát. Každý jsme si z těch rad
i vědění vzali tolik, kolik jsme byli schopni
přijmout.
Skupina lidí se potkala a usedla do školních
lavic, každý jiný, ale všichni s cílem se připravit

do dalšího života za hranicemi té naší školy na
okraji vesnice, v zeleni a klidu. Šikovní i méně
šikovní, ale všichni nějak výjimeční.
Někdy se to možná nezdálo, ale snažili
jsme se být úspěšní. Všechny určitě potěšila
pochvala učitelů a také jejich zájem. Starost
a náklonnost , kterou nám věnovali.
Jejich čas a hlavně trpělivost, která mnohdy překračovala hranice sil a byla nadmíru
obdivuhodná.
Jak jim poděkovat? Snad vyslovením toho
slovíčka - děkuji - s upřímností a láskou.
Všem se snad naplnil ten malinký sen, jít do
života tím směrem, který si přál. Sen, který je
na začátku dalších představ o cestách, jež
možná budou klikaté a težko schůdné.Věřím,
že jednou překonáme všechny překážky
a k tomu vysněnému cíli všichni dorazíme.
Dominik Pecka IX.A

Říká se, že dnešní mladí lidé jsou úplně jiní než „za našich mladých let“,
hrubí, necitliví ……
– naše pohledy střetnou. A když na mě promluvíš, jsem ještě šťastnější, protože vím, že
jsem pro Tebe něčím zajímavý. Ukradla jsi mé
srdce, svůdná zlodějko.
Při vyslovení Tvého jména mě napadají
nejkrásnější přívlastky: dokonalá, nádherná,
okouzlující.
To všechno a mnohem víc jsi.Ať si říká kdo
chce, co chce.
Jsem hrozně bohatý, neboť jsem našel
poklad nevyčíslitelné hodnoty, TEBE.
Mluvím pravdu a slova, co Ti píšu, myslím
vážně.
Doufám, že Ti moje láska, můj obdiv a má
upřímnost nejsou k smíchu a z celého srdce
věřím, že se v Tvém srdci najde aspoň skulinka
pro mě.
Posílám Ti polibek a s láskou se loučím

Jsou jiní. Je taky jiná doba..
Ale že by v sobě měli málo lásky, něhy
a citu? Posuďte sami, jak krásně ho umí vyjádřit naši (už bývalí) deváťáci ve fiktivním zamilovaném dopise, který psali v hodině slohu.
Má nejdražší,
překonal jsem strach a odhodlal jsem se Ti
napsat tenhle dopis.
Prosím, aby sis ho dočetla do konce.
Když jsem Tě poprvé spatřil, připadalo mi,
jako bych Tě znal už dlouhá léta. Myslel jsem
si v tu chvíli, že z nebe sestoupila samotná
Afrodita. Popravdě řečeno, zamiloval jsem se
do Tebe na první pohled..
Přes den na Tebe musím stále myslet
a v noci se mi o Tobě zdají krásné sny..
Když Tě potkám, s radostí se na Tebe dívám
a jsem šťastný, když se – třeba jen na okamžik

Tvůj oddaný ctitel
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Tato slova píše jen mé srdce tomu Tvému…
Pokaždé, když Tě vidím, se rozbuší. V břiše mi začne třepetat roj motýlků. Jsi pro mě
sluníčko, v každém dnu kdy Tě jen vteřinku
nevidím, se mi stýská. Jsi pro mě droga, na
které jsem nadosmrti závislý.Jsi pro mě to
nejdůležitější, co mám.Každý den s Tebou
je pro mě tím nejhezčím.Každá vzpomínka
na Tebe hřeje.Jsi báječná.Nejraději bych Tě
objal vší silou a už nikdy nepustil..Mám Tě
zamčenou ve svém srdci a nechci se s Tebou
nikdy rozloučit.

Můj milý,
v sobotu jsem Tě poprvé uviděla.Krásný
večer u táboráku se skvělými lidmi.Nemohla
jsem z Tebe celou dobu spustit oči…
Když ses ke mně přiblížil, celá jsem se
chvěla, ve Tvých očích se odrážely plamínky
ohně….Začal ses mi líbit.
Všimla jsem si, že Ty se na mě taky díváš.
Chtěla jsem Tě oslovit, ale bála jsem
se…,ani nevím proč, ..asi proto, že se Ti
nebudu líbit . A dost jsem se taky styděla. Teď
toho strašně lituji. Kdyby šel vrátit čas ! Došla
jsem na to, že Tě mám ráda, i když Tě vlastně
vůbec neznám.
Po pár dnech bez Tebe, bez toho, abych
Tě aspoň viděla, cítím, jak mi chybíš,strašně
moc…
Nevím, co mám psát, nevím, jak se mám
cítit….Jsem úplně prázdná, nic mě nebaví,
už mě ani nebaví být ,,vysmátou,, holčičkou…
nemůžu se na nic soustředit. A proč ??? Protože mi chybíš…
Možná ani nevíš, kdo jsem, možná ke
mně nic necítíš a já si marně nalhávám, že
bys mohl…že bys mě mohl mít aspoň trošku
rád..
Asi jsem hodně naivní, že?
Ale až Tě znovu potkám, nebudu váhat
a oslovím Tě.

Tak vítej… vítej v mém životě.Vím, že už asi
nikdy k nikomu nepocítím to, co k Tobě. Každý
den se podívám na oblohu a pošlu vzkaz, i když
vím, že ho nedostaneš.
Nakonec Ti chci jen říct, že Tě miluji.
S láskou Tvůj milující……..
Milý,
vzpomeň, že láska má velkou cenu na to,
abys ji pošlapal a zahodil.Stane-li se tak, pak
ji marně voláš zpět. O lásku, o tu se musí
umět bojovat.
Chci jít tam, kde jsi Ty, tam, kde Tě uvidím,
neboť vždy, když Tě vidím, rozzářím se jako
sluníčko v ten nejjasnější letní den. Neustále
na Tebe myslím. Před spaním, ráno, když
vstávám.
Vždy ses mi líbil, ale teď Tě začínám mít
opravdu ráda. A čím dál víc.Vydržela bych se
na Tvou fotku dívat hodiny a hodiny.
Jsem vlastně jakýmsi plavcem na moři života
a hledám svoje slunce a svůj břeh.
Myslím, že postupem času dojdeš na to, co
k Tobě cítím, a nebudu se Ti stydět podívat do
očí, protože každý může milovat.
Chci jen, abys věděl, že Tě mám opravdu
ráda a nenechám si Tě jen tak lehce vzít. Budu
o Tebe bojovat!!!

Až se mě jednou zeptáš,
jestli mám radši Tebe nebo svůj život,
já Ti odpovím, že svůj život a Ty odejdeš,
aniž bys věděl, že můj život jsi Ty!!!
Tvoje……
Krásný den , moje maličká,
rozhodl jsem se napsat tohle psaní, protože
chci, abys věděla, že ke mně přišla láska, na
kterou jsem stále čekal. A teď jsi tu. Dívám se
do Tvých překrásných očí a cítím ten zázrak,
který se narodil v mém srdci. Děkuji Ti za to.

Tvoje……..
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Zprávy ze školy
Na závěr končícího se
školního roku se naší škole podařilo získat podporu
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v projektu
Expedice do přírody. Je to
soubor jedno a dvoudenních
pobytů v přírodě. Seznamuje žáky s chráněnými celky
regionu. Umožňuje si upevnit
získané dovednosti a znalosti
ze školních lavic přímo v přírodě. Jde o odrazový projekt pro
začlenění koncepce EVVO do
ŠVP školy.
Tady jsou ukázky navštívenek z Expedice do luhů od
žáků 8.ročníků.
MIKULČICKÝ LUH
Už vás nebaví sedět u televize počítače a jen tak se válet
v křesle?
Tak co zajít do přírody, např.
do lužního lesa Mikulčický
Luh.
Sice se nachodí přes den
pár km, ale stojí to za to.
Zjistíte, jak vzniká lužní krajina.
Proč tam jsou slepá ramena
řeky nebo co to je plankton ,jak
poznat bezobratlé živočichy.
Přes noc se spí ve stanech
nebo v týpí. Snídani si musíte
udělat sami, ale většina lidí to
řeší polévkou ze sáčku. Následují hry o smyslech, potom se

dá honěná s úkoly. A pokud
vám ty km včera nestačily,
tak dnes dáte další cestu pro
vodu ke vzdálenému kohoutku s pitnou vodou. Nakonec
se dozvíte něco o rostlinách
a zvířatech a jede se domů.
Zpátky na počítač televizi a vaši
oblíbenou postel.
Tento zájezd se uskutečnil
dne 9.-10.5 2008, cena
100,- Kč bez jídla.
Účastnili se ho žáci 8.b
Pátek 16.5.2008
Ráno: Všichni netrpělivě
čekáme na autobus ČSAD,
abychom se dostali do Lužic.
Konečně dojel bus a řidič
je strašně protivný,ale my to
překousneme a jsme rádi,
že jedeme. Jedeme..míjíme
Dolní Bojanovice a konečně,

ano, zastávka v Lužicích.
Spořádaně vystupujeme. Pan
učitel Stanislav Kalužík tu na
nás čeká s mrtvou kočkou
opodál.=)
Vyrážíme na dlouhou túru
do Mikulčického lesa. Jdeme
podél regulační hráze řeky
Moravy a potom po zelené
turistické značce.
Hurá..jsme na místě našeho pobytu. Nejprve nás p.
učitel poučil o tom, jak se
máme chovat v lese. Vzápětí
následovala prohlídka okolí.
Viděli jsme hnízdiště chráněných druhů ptáků,dokonce
i čápy,volavky a káňata. Procházeli jsme lesem nazpátek
a p.uč. Kalužík nám vykládal,
co je co za brouka, rostlinu
či ptáka.

Určování vodních živáčků
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Odpoledne:Vrátili jsme se
na oběd,ale nejdřív nás čekal
jeden nesmírně důležitý úkol.
Rychle jsme se rozběhli po
lese pro suché dříví, protože
jsme měli hlad. Na čem jiném
si uvařit než na ohni?
Po obědě jsme se vydali
chytat vodní živočichy. Holky
našly krtonožku, zvědavě jsme
ji pozorovali. Á, máme tu další
úlovek Pavel chytil motýlici,
pro nás neznámý druh, ale teď
už to víme, díky naší lektorce
Ivě. Po úspěšném poznávání
živočichů jsme se vydali hledat
jejich pobytové znamení,což
jsou ulity, exkrementy, chlupy atd.
Večer jsme šli pozorovat
bobry. Prodírali jsme se dvou-

metrovými kopřivami,přesto
jsme bobry neviděli pro náš
velký hluk, ale našli jsme
jejich pobytové znamení, to
byl důkaz, že zde opravdu žijí
a pan učitel nám nelže.
Začínala být tma, proto
jsme se vrátili na naše tábořiště.Založili jsme táborák
a udělali si večeři. Co by to
byl za táborák, kdyby kolem
nezněla hudba a smích? Je už
pozdě, jsme unavení, proto se
vydáme do stanů popřejeme
si dobrou noc.
Další den ráno: Budíček!
Najíst se a hurá na další
seznamování se s přírodou.
Přijeli dva další lektoři: Cody
a Kuna.S nimi jsme celé
odpoledne poznávali přírodu

citem,pomocí parádních her.
Nezáleželo až tak na našich
vědomostech jak na našich
smyslech.
Už máme hlad, tak si opět,
jako správní zálesáci, vaříme
oběd. Teď nás ještě čeká
sběr rostlinek, větviček stromů
a určování jejich druhů.Po
celých dvou dnech jsme unavení, už nám to tak nemyslí,
ale s vypětím všech sil poznáme skoro všechny druhy...
Jak nám to ale rychle uteklo, je už čas, kdy pro nás přijede autobus. Rychle si sbalíme
věci, pouklízíme kolem tábořiště a spěcháme domů, do
našich měkkých postelí.
(Mgr.Stanislav Kalužík)

NETRADIČNÍ POZNÁVÁNÍ HISTORIE
Svět, který nás obklopuje, lze poznávat různě. U nás ve škole je tato různorodost také patrná.
Při výuce přírodovědy /či přírodopisu/ lze vyrazit do okolí a to, o čem se učíme, „osahat“, vnímat
jako současnou realitu.
Do určitých „obtíží“ se v tomto smyslu slova dostáváme při výuce dějepisu /či dějepisné části
vlastivědy/. Jak vnímat, pokud to vůbec jde, realitu světa před 60 lety či 2 staletími? A co teprve
starověk či pravěk!
O to důležitější jsou takové akce, kde se žáci do takovéto historické reality – byť částečné
– mohou dostat.
Během tohoto školního roku to byly exkurze :
Modrá u Velehradu a památník Velkomoravské říše Staré Město
Anthropos – Brno
Osvětim, Vělička – Polsko
Historické památky Vídně v rámci poznávací exkurze tohoto města
Sáhnout si na minulost je něco jiného, než ji jakkoliv poutavě, popisovat.
Mgr. Miroslav Maniš
Mgr. Zdeňka Manišová
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Noc s Andersenem

Den dětí

Napínavou noc plnou zábavy a smíchu
prožily děti ve škole při druhém ročníku Noci
s Andersenem.
Ke společnému nocování se tentokrát sešlo
asi 120 dětí z 1. i 2. stupně. Celá akce byla
záhájena vysazením pohádkových stromů.
Děti se pak rozdělily do deseti skupin, v každé
z nich byli žáci od 1. do 9. třídy, kdy starší
pomáhali mladším. Dále již v rychlém sledu
následovaly pohádkové kvízy, pohybové hry,
dovednostní soutěže, které pro děti připravily
paní učitelky. Různé věkové složení přispělo
ke zdárnému plnění i náročnějších úkolů. Nad
bezpečností bděly pomocnice z řad maminek.
Večer vyvrcholil prezentací známých pohádek
v netradičním vtipném pojetí jednotlivých
skupin soutěžících. Pak už všechny dětské
účastníky čekaly rozestlané spacáky a usínání
při čtení pohádek. Cílem našeho „nocování“
bylo vzbudit v dětech zájem o četbu, ukázat jim
krásu mluveného slova a půvab společného
hlasitého předčítání. Pro všechny to byl velký
zážitek a již se těšíme na příští ročník. A kdo
ví, možná příště přijde i sám Hans Christian
Andersen.

Poprvé v novodobé historii čejkovické školy
byl Den dětí uspořádán netradičně v neděli
8.6. Bylo tak využito dlouho nabízené pomoci
maminek a tatínků a zúčastnit se mohly děti
všech věkových kategorií. V areálu školy a na
hřišti bylo zájemcům nabídnuto kolem dvaceti
stanovišť, které připravily učitelky ZŠ, kde pod
dozorem maminek a tatínků mohly děti rozvíjet
své dovednosti, fantazii, pohybovou zdatnost
i odvahu. Za své výkony obdržely lístky, které
ve stánku směnily za drobné hračky a sladkosti. Během celého odpoledne bylo nabízeno
občerstvení, děti si pekly sladké těstové hady
i špekáčky. Nejisté počasí vydrželo, atrakcí
se zúčastnilo velké množství malých i větších
soutežících a nezbývá než si přát, aby se tato
akce stala novou tradicí spolupráce rodičů
a školy.

Sportovní dny
Poslední školní týden byl ve znamení
sportovních dnů. Nejprve se žáci 1. stupně
zúčastnili 23.6. sportovního klání v Hovoranech. Jeho součástí byla atletika, minikoopaná
a vybíjená. Sportovci dosahovali střídavých
úspěchů, zvítězili ve vybíjené, běhu na 50
a 150 metrů a v hodu míčkem.
Ve středu 25.6. se konal sportovní den
1.stupně v Čejkovicích, kde byly zařazeny
tradiční i netradiční discipliny – štafeta, skok
do dálky, hod plným míčem a 20 metrů
snožmo. Zúčastnil se každý podle své chuti
a schopností. S organizací pomohli učitelkám
i žáci 9. třídy.

Netradiční výukové dny
Stejně jako loňský školní rok, tak i letos
zpříjemňovaly dětem na nižším stupni výuku
netradiční výukové dny. Přestojili jsme se za
pohádkové bytosti, čarodějnice, za sportovce, vyzdobili sebe i třídy proužky, puntíky,
kytičkami a srdíčky, v době vánoční jsme si
navodili příjemnou atmosféru adventu cinkáním zvonečků a rolniček. Děti si při těchto
dnech rozvíjejí fantazii, uplatňují své tvůrčí
nápady, při kterých vzájemně spolupracují
a podněcují svou aktivitu. Den vždy vrcholí
společnou prezentací všech tříd.

(učitelky 1.stupně ZŠ)
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Spolupráce s Rakouskem
Právě končící školní rok byl na akce spojené s Rakouskem dosti bohatý. V prvním
pololetí proběhl jazykový kurs německého
jazyka s rodilým mluvčím-paní Brigittou Keyl
z Grosskrutu, akce jistě přínosná a téměř
bez výhrad všemi žáky-němčináři přijímaná. Zajímavé jistě je, že paní Keyl (již jako
důchodkyně) bere učení našich žáků jako
koníčka, velmi ji to baví a kupodivu-označuje
naše žáčky za velmi „brav“ -tj. hodné (ani se
tomu někdy nechce věřit, ale asi má pravdu,
aspoň částečně).
Druhá část jazykového kursu proběhla na
jaře, ve druhém pololetí, stejně úspěšně a se
stejným zaujetím jak ze strany našich žáčků
(již od čtvrté třídy), tak i paní Brigitty, která
byla opět s dětmi i s pobytem v Čejkovicích
velmi spokojena.
Již po druhé navštívili zástupci školy (Mir.
Maniš, Petr Hudeček, Zd. Manišová a H.
Jelínková) umělecký ateliér paní Ingeborg
Machacek, školní inspektorky z okresu
Mistelbach, která pořádala další z vernisáží
svých obrazů v Deutsch Wagramu u Vídně.
Jeden z jejích obrazů zdobí i vestibul naší školy
jako dar k výročí spolupráce ZŠ Čejkovice
a Hauptschule Neusiedl.
Celkem třináct obcí v okolí Neusiedlu tvoří
samostatný region. Každoročně se střídají
v pořádání svého Regionfestu. Ten letošní
probíhal právě v Neusiedlu, sídle naší družební
školy, takže jsme byli pozváni i my. Výprava byla
posílena i o dětský folklórní soubor Iskérka
a dechovou hudbu Vinařinka, které měly na
hlavním pódiu svá vystoupení. Zcela jistě to
přispělo ke zdaru této velmi vydařené akce,
kterou navštívily stovky lidí a hlavně jí popřálo
i pěkné počasí.
V červnu probíhá už od roku 2000 tradiční
Sportovní den ZŠ Čejkovice-Hauptschule
Neusiedl. Tentokrát jsme se sešli v Čejkovicích, kde proběhla atletika, pingpong a odbíjená dívek, na hřiště do Starého Poddvorova

jsme se přesunuli kvůli tradičnímu fotbalu. Zde
pak proběhlo i slavnostní vyhlašování vítězů za
účasti ředitelů obou škol.
A v Čejkovicích se objevila, jak už tradičně, aspoň na malou chvíli i paní inspektorka
Machacek. Celkem vzato-Rakušané nás začínají nebezpečně dohánět, hlavně v atletice, ani
fotbálek nevyhráváme příliš často. Že by naše
dětičky zpohodlněly?
Zcela čerstvou akcí byl pak zájezd do Vídně
pro žáky 4.- 9.ročníku.
Po atrakcích v zábavním parku Prater se žáci
se svým doprovodem
(Zd. Manišová, Zd. Maniš, P. Hudeček
a B. Keyl jako průvodkyní) přesunuli do centra,
kde prošli zajímavá místa historie - Hofburg,
Kohlmarkt, St.Stephansdom, Kärtnerstrasse,
viděli i parlament a vídeňskou radnici. Provoz
byl značně omezen kvůli Mistrovství Evropy
v kopané, ale aspoň jsme viděli atrakce /centrum pro fotbalisty/ s touto akcí spojené. Na
zpáteční cestě nesměl chybět tradiční Hofer,
kde teprve byla spokojenost žáčků dovršena
(ovšem těch, kteří si prozíravě nechali pár
penízků na později a „neroztočili“
je už v Prátru). Holt, dětinky si musí zvykat,
že v Rakousku je všechno značně dražší
a platí se zde i za „malou stranu“, což mnozí
neočekávali, i když byli před cestou podrobně
a několikrát na podobné věci upozorňováni.
Ale:konec dobrý-všechno dobré, vrátili jsme
se všichni v pořádku a jistě spokojeni. Příště už
pojedeme jako zkušení cestovatelé, vybavení
dobrými radami nejen ze školy, ale i z domu
a někteří více poslušní.
Celkově to byl rok na akce bohatý a úspěšný, hlavní motivací bylo ještě více přiblížit děti
němčině sousedům a hlavně u nich vzbudit
chuť se ještě intenzívněji tomuto jazyku
(a nejen tomuto) učit.
Mgr.Zdeňka Manišová
Petr Hudeček
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ZEMĚ POHÁDEK - vypravování
,,Nepij tu vodu! To je moje studánka, běž si
někam jinam. Ještě mi ji zašpiníš!“
Z rákosu na mě pokřikoval malý zelený
mužíček. Hned jsem poznala, o koho jde. Byl
to RÁKOSNÍČEK! V tu chvíli se mi rozjasnilo.
Jsem v POHÁDKOVÉ ZEMI! Neuvěřitelné!
Jen něco mi tu nehraje.V pohádkách býval
Rákosníček vždy milý. Proč na mě tak ječí?
Opatrně se ho zeptám: „Rákosníčku, proč
si tak naštvaný?“
Zelený mužíček se na mě zkoumavě podíval
a pak řekl: „Domluvil jsem si rande s vílou
Amálkou na sedmou hodinu a ona má už čtvrt
hodiny zpoždění.“
Tu se z křoví ozval jemný smích. Víla Amálka byla celou dobu schovaná. Rákosníček
byl štěstím bez sebe. S Amálkou se vydal
na procházku a mně dovolil napít se v jeho
studánce.
Vednu stráveném v Pohádkové zemi jsem
toho hodně zažila. Navštívila jsem Červenou
karkulku, sedm kůzlátek, Křemílka a Vochomůrku, Krtečka, Pata a Mata, a dokonce jsem
byla pozvaná i k princezně Zlatovlásce.
Večer, když se už stmívalo, objevil se přede
mnou pohádkový dědeček. Vypadal úplně jako
pradědeček Lojza.
Vykřikla jsem: „Dědo! Jsi to ty?“
„Možná ano a možná taky ne.“ Tomu jsem
opravdu nerozuměla.
„Řeknu ti jen jedno, děvče,“ pokračoval.
„Vše není tak, jak to na první pohled vypadá.
A teď už musíš domů.“
Probudila jsem se ve své posteli. Zůstaly
mi jen vzpomínky. Můj sen se splnil.Viděla
jsem spoustu pohádkových postav. A dnes už
vím, že každý z nás, až jednou zemře, půjde
do nějaké pohádky. Vždyť je tam i praděda
Lojza!

Bylo nebylo….Takto většinou začínají opravdové pohádky.To naznačuje, že bychom se
měli utišit a začít dávat pozor. Tato slůvka jsem
měla v pohádkách vždy ráda. Já mám pohádky
všeobecně ráda.Toužila jsem se někdy dostat
do nějaké pohádky.Třeba vidět zblízka vlka, jak
padá s břichem plným kamenů do studny. Anebo, jak si v Erbenově pohádce „Zlatovláska“,
ta krásná panna, češe své zlaté vlasy. Hodně
jsem po těchto věcech toužila.
Jednou večer (mohla to být sobota) jsem
se přehrabovala na půdě. Čirou náhodou mi
do rukou přišly staré brýle po pradědečkovi
Lojzovi. Pradědeček vypadal jako pohádkový
dědeček, když ještě žil. Měl dlouhý stříbřitý
plnovous, lesklou pleš a mnoho vrásek. Ale
v očích mu hráli čertíci. Nos mu podpíral právě
tyto brýle.
Jen tak z legrace jsem si brýle nasadila.
Najednou jsem začala padat! Probořil se se
mnou strop! Myslela jsem si, že spadnu do
patra pod půdou, ale nic. Pořád jen dolů,
dolů a dolů. Najednou BÁC! Přistála jsem
v hromadě listí.
Je šero. Nade mnou se ve vánku komíhají
větve stromů. Slyším cvrlikat ptáčky. Ale ty
přehlušily nějaké kroky….ne, nejsou to kroky,
je to dusot koňských kopyt. A už vím, odkud
pochází ten zvuk. Přímo před mýma očima se
odehrává napínavý souboj muže s nějakou
zelenou potvorou, která má sedm hlav a chrlí
z úst oheň. Kůň, na němž muž sedí, sebou
cuká. Nechápu, co to má být….zdá se mi
to povědomé. No ano! Vždyť to udatný princ
bojuje z drakem!
Kde to vlastně jsem? Nemám ale čas na
přemýšlení. Běžím pryč, jelikož si mě drak
povšimnul.
Kousek dál za lesem jsem uviděla malou
studánku. Skláním se, abych se po zběsilém
běhu trochu napila, ale…

Jana Padalíková, VI.tř.
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NOČNÍ MŮRA nebo SKUTEČNOST?!
Slohová práce
Začíná se stmívat a já, ostatně jako každý
večer, sedím na posteli a čtu a čtu a čtu.
Právě včera jsem tak trochu šmejdila po
dědově knihovně. Zaujala mě tam jedna kniha. Zajímavé na tom bylo, že jsem ji tam ještě
nikdy neviděla.
Její kožená vazba byla pokryta silnou vrstvou
prachu, listy měly zvláštně nažloutlou barvu
a k mému překvapení, psána ručně. Její
název mě uváděl do transu. „Stín půlnočního
nebe“.
Otáčím stránku po stránce, hltám text jako
hladovějící vlčí mládě a nevnímám čas.
Po chvíli mnou otřese nepopsatelná úzkost
a strach. Uvědomuju si, že to, co právě čtu,
je DENÍK. K mé velké smůle není obyčejný.
Patří dvanáctileté Antonii, která se ztratila. Už
je to přes devadesát let. Prý byla šílená. Tohle
všechno vím od dědečka, jednou mi o tom
vyprávěl. Ale kde se tady vzala? Proč ji měl
v knihovně? Bože! Napadají mě ty nejhorší věci.
Pomalu vydechuju a snažím se uklidnit.
Najednou se otevřou dveře pokoje. Jsem
vyděšená k smrti. Ve dveřích stojí máma.
„Už bys měla jít spát. Je pozdě.“
„J . . .jo jasně.“
„Tak dobrou noc.“
„Dobrou.“
Chce se mi spát, ale moje zvědavost je silnější než já. Vím, že teď už nemůžu couvnout.
Beru do rukou knihu a čtu dál.
Zavírají se mi oči, samou únavou už ani
nevnímám text.
Otvírám oči.........polívá mě hrůza. Jsem na
nějaké pustině, z černého půlnočního nebe
září měsíc, kolem mě jsou poházení roztrhaní
plyšoví medvídci, na sobě mám bílou noční
košili...potřísněnou krví........jako v tom dení-

ku! Snažím se sama sebe přesvědčit, že je to
jenom noční můra. Nedaří se mi to, dávám se
do běhu a zoufale křičím o pomoc. Najednou
se ocitám v lese. Je jako nekonečný labyrint.
Už nemůžu, zavírám oči a padám na zem.
Ležím bez hnutí celé hodiny.
Snažím se otevřít oči, ale oslňuje mě silné
světlo, všechno je bílé. V tom jasu rozeznávám
tváře mých rodičů.
„Kde to jsme?“ ptám se zmateně a otřeseně.
„V nemocnici.“
„Co se stalo?“
„Slyšeli jsme z tvého pokoje, jak voláš
o pomoc, a nemohli tě vzbudit. Mělas slabé
dýchání, a tak jsme tě vzali sem. Doktor říkal,
že budeš v pořádku.“
Za dva dny jsem se vrátila domů. U postele
ležel deník. Byl prázdný, nepopsaný. Spálila
jsem ho.
Markéta Gulišová, 6. tř.

ZVEME VÁS NA:
Den otevřených sklepů
sobota 30. srpna 2008
Zarážení hory
neděle 31.8.2008
Bližší informace na plakátech
a www.cejkovice.cz
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Exkurze u soudu
Úterý 14.5. 2008 nebyl
jen tak obyčejný školní den.
S pátou třídou jsme jeli na
exkurzi do Okresního soudu
v Hodoníně. Celou akci jsme
si s pomocí paní učitelky
připravili sami. Rozdělili jsme
se do skupin a každá měla za
úkol zajistit část potřebnou ke
zdaru celé akce. Například
o objednání autobusu se
postarali spolužáci z Újezdu,
zjistili i potřebné informace
k výpočtu ceny exkurze. Ve
škole jsme tuto částku společně vypočítali a spolužačka
Katka ji vybrala. Michal zajistil
za pomoci své maminky rezervaci jednací síně.
V den D jsme se dvě hodiny
učili, po svačině nás před
školou čekal autobus a vyrazili
jsme do Hodonína. Vystoupili
jsme před budovou soudu,
kde paní učitelka pořídila
společnou fotografii.
Po vstupu do budovy jsme
se podrobili osobní prohlídce
justiční stráže, která zajišťuje
bezpečnost. Nejdříve jsme se
podívali do prázdné jednací
síně, abychom věděli, kde
kdo sedí a jakou má funkci.
Před půl jedenáctou jsme se
přemístili do jednací síně, kde
probíhalo hlavní líčení. Příslušníci eskorty přivedli tři vězně
v poutech souzené pro krádeže a probíhal výslech svědků. Museli jsme sedět jako

myšky a ani nedutat. Odměnou nám pak byl rozhovor se
soudcem, který nám vysvětlil
všechny nejasnosti a odpověděl na naše otázky.
Pak už nás čekal autobus
a návrat do školy. Exkurze
byla zajímavá a poučná. Uvědomili jsme si, že někdy stačí
jen málo a člověk se veze po

šikmé ploše do propasti plné
problémů. Věříme, že jsme
se naučili nejen organizovat
a zajišťovat exkurze. ale hlavní
je zásada – s poctivou prací
nejdál dojdeš.
Žáci 5. třídy,
třídní učitelka
Petra Hájková

ŠKOLNÍ ÚSPĚCHY - SOUTĚŽE
Český jazyk
Olympiáda – školní kolo:
1. místo – Jakub Martinec
2. místo - Martin Novotný
3. místo - Patrik Fojtík

9.A
9.A
9.B

Olympiáda – okresní kolo
3. místo – Jakub Martinec, postup do krajského kola
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Recitační soutěž - okresní
kolo (postup do krajského
kola )
1. místo – 4. kategorie
– Jana Martincová 8.B
2. místo – 3. kategorie
– Martina Konečná 6.tř.
(v krajském kole cena diváků)
2. místo – 2. kategorie
– Radim Veselský 5.tř.
(Mgr.Jana Trávníčková)

CHVÁLÍME
Dobrý den, pane řediteli,
děkuji všem pracovníkům
ZŠ v Čejkovicích a jejich
pomocníkům z řad přátel školy
za včerejší velmi vydařenou
oslavu Dětského dne.
S dcerou v Brně navštěvujeme už několikátý rok akce
pro děti pořádané různými
mateřskými centry, centry
volného času nebo základními
školami. Překvapilo mě, kolik
stanovišť byla Vaše škola
schopna postavit a jak široký výběr činností dokázala
dětem nabídnout.Jako velmi
dobrý nápad hodnotím závěrečnou možnost posedět
u táboráku.
Do budoucna bych chtěl
Vaší škole popřát, aby více
rodičů pochopilo, že akce
byla pořádána i pro ně a využili
výjimečnou příležitost k vytváření přátelského ovzduší mezi
školou a rodiči.

Iskérka opět v akci
Letošní rok nebyl pro Iskérku jednoduchý. Začalo to především velkou nemocností. Všichni se kompletně sešli až na
konci února a paní učitelka Trávníčková byla zoufalá, jak to
všechno stihne. Ale to víte, když má někdo dar, tak zvládne
i nemožné.
Poprvé vystoupily děti s loňských pásmem na Velikonoce
ve škole. Mezitím už se nacvičovalo nové. Bylo potřeba
zase vyjet za hranice vsi a dát dětem rozlet. Po několikerém
odložení termínu jsme skutečně vyrazili na Lučinu na vytoužené
soustředění. Naštěstí se některé maminky „obětovaly“ a jely
s námi. Bylo to moc příjemné setkání. Zatímco dětičky pilně
nacvičovaly, maminky si vyměňovaly rady. A to je vám hned
líp na světě, když zjistíte, že někdo má podobné starosti jako
vy. Večer jsme uspořádali pro děti nepostradatelnou stezku
odvahy a po ní jsem vylovila pinzetu a vytahovala nenasytná
klíšťata, že jich letos je! Když soustředění končilo a děti nám
předvedly, co umí, tajně jsem ronila slzy (a nebyla jsem sama),
jaká radost ze všech vyzařovala.
Všechna dřina se nám vyplatila, neboť naše Iskérčata se
zúčastnila přehlídky dětských zpěváků O malovanú pantličku
Augusty Šebestové a vzápětí jsme se chystali na vinné trhy.
Druhý den jsme vyrazili společně s Vinařinkou do rakouské
vesničky, se kterou má naše základní škola družbu. Cesta
byla náročná, ale děti všechno zvládly na jedničku, aby další
víkend mohli naši mladí verbíři soutěžit. Soutěž mladých

Zdravím a ještě jednou
děkuji Josef Svoboda,
bývalý absolvent
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verbířů hanáckého Slovácka
se konala v Dambořicích.
Kluci se pěčlivě připravovali
a trénovali.Proto se David
Martinec, Štěpán Konečný,
Jakub Rigby, Josek Pavka
a Radek Jeřábek hodně těšili,
až předvedou, co umí. Navíc
v I.kategorii získal Štěpán
Konečný 1. místo a Jakub Rigby 2.Ve třetí kategorii se umístil David Martinec na 3. místě
a kluci postoupili mezi nejlepší
verbíře do Uh. Hradiště.
Iskérka letos vystoupila
v hlavním programu strážnických slavností, a to v pátek
i v neděli.
Paní učitelka Trávníčková byla spoluautorkou této
reprezentativní akce a věřte,
že do přípravy dala všechno.
Kromě srdce, které folkloru
patří dlouhá léta, je to především všechen volný čas.
Chtěla bych ji touto cestou poděkovat a smeknout.
Není to jen proto, že „děcka“
se předvedou, ale proto,
že když se mladí folkloristi
u nás sešli, chytili se kolem
krku a zpívali jednu lidovku za
druhou. Nehledě na to, že já
jsem se naučila tolik lidových
a krásných písniček, že nám
to vydrží celou cestu autem
(a můj muž nepotřebuje autorádio).
Ale dosti slov úspěchy hovoří za vše, nakonec nejlepší je
přesvědčit se na vlastní oči.
Pěkné pokoukání a pohlazení
po duši vám přeje

ISKÉRKA 2007-2008
Ke konci škol. roku navštěvuje soubor 23 žáků, 2 jsou z MŠ,
velká většina z 1.-3. třídy. Vzhledem k nízkému věku dětí musel
nácvik směřovat hlavně k rozvoji zpěvu, rytmického cítění,
k nejjednodušším tanečním prvkům. Zkoušky jsou pravidelně
ve čtvrtek, podle potřeby sobotní nebo nedělní dopoledne.
První vystoupení bylo ve škole u příležitosti Dne otevřených
dveří před velikonočními svátky.Naši sólisté (celkem 9 dětí) se
představili na přehlídce dětských zpěváků v Kobylí na Moravěv Malované pantličce.
V květnu jsme byli na dvoudenním pracovním soustředění
v Radějově. Počasí se vydařilo, udělali jsme kus práce a ještě zbyl
čas i na zábavu.Pomáhaly nám 4 maminky, které si našly v tom
dnešním shonu čas. V sobotu 24.5. nás čekalo vystoupení na
Vinných trzích v Čejkovicích, 25.5. v rakouském Neusiedlu.
Zároveň v tomto roce probíhal výcvik mladých verbířů.
Základních 5 lekcí byl ochoten dát chlapcům výborný tanečník
Michal Závodný z Archlebova, který nás zároveň pozval na
seminář (teoreticky i prakticky zaměřený) určený zájemcům
všech věkových kategorií o hanácko-slovácký verbuňk .
Regionální soutěže v Dambořicích O nejlepšího dětského
verbíře hanáckého Slovácka se zúčastnilo 5 vybraných chlapců.Přestože jsme moc sebevědomí neměli, koneckonců trénovali jsme teprve první rok, chlapci získali několik ocenění:
1. kategorie
1. místo Štěpán Konečný 2. tř.
2. místo Jakub Rigby
2. tř
2. kategorie
4. místo Radek Jeřábek 5. tř
3. kategorie 3.místo David Martinec 9. tř

Marcela Komendová
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Pochvalu si zaslouží i Pepa
Pavka ze 3. třídy, výborný
tanečník, ale bude muset
ještě trochu vylepšit zpěv.
Kromě Davida byli nominováni do Národního kola
v Uherském Hradišti, které
proběhlo 21.6..Hodnotil se
jak tanec, tak zpěv, výborně
doprovázela CM Mladí Burčáci a celková atmosféra i diváci
vynikající. Moc krásný zážitek, zvlášť proto, že Štěpán
Konečný a Radek Jeřábek
získali oba 3. místo ve velice
silné konkurenci.
V červnu se ještě chlapecká část Iskérky spolu
s Davidem Martincem a Petrem Konečným z 9. třídy
zúčastnila Dětských hodů
v Poddvorově a přispěla do
programu – samozřejmě opět
zpěvem a verbuňky.
Stále probíhá intenzivní
nácvik, protože Iskérka byla
vybrána do hlavního regionálního pořadu ve Strážnici v amfiteátru Bludník
ve dnech 27.6. a 29.6.
V pořadu hanáckého Slovác-

ka s názvem Rok na vsi jsme
se představili pásmem Husy,
puty. V tomto pásmu nám
pomáhají Šárka Konečná,
Katka Šťastná a Radim Veselský. Doprovází CM Šmytec
z Brna s primášem Markem
Trávníčkem.
Než se rozejdeme na
opravdu zasloužené prázdniny, chtěla bych poděkovat
maminkám(někdy i tatínkům) ,
hlavně paní Janě Ohryzkové,
za to, že nás trpělivě doprovázely na mnohé akce, žehlily
a chystaly kroje, krotily děti
a fandily nám.
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Ale největší díky patří
p. učitelce Marcele Komendové,
mamince „iskérkovské“Haničky
ze 3. třídy, v níž mám já osobně
největší podporu, pomáhá mi
s dětmi, dodává energii a chutˇ
pokračovat. Je pro nás prostě
nepostradatelná!
A které děti letos patřily do
Iskérky?
Libuška Sýkorová
MŠ
Martin Hnidák
MŠ
Leona Konečná
1.tř.
Kristýnka Stávková
1.tř.
Jakub Martinec
1.tř.
Štěpán Konečný
2.tř.
Jakub Rigby
2.tř.
Josef Pavka
3.tř.
Lenka Pavková
3.tř.
Viktor Špéra
3.tř.
Michal Bezůšek
3.tř.
Simona Mikušová
3.tř.
Lenka Juračková
3.tř.
Hana Komendová
3.tř.
Anna Ohryzková
3.tř.
Jana Janošková
3.tř.
Veronika Pastorková
3.tř.
Lenka Rigbyová
4.tř.
Radek Jeřábek
5.tř.
Kristýna Ševčíková
5.tř.
Tomáš Martinec
5.tř.
(Jana Trávníčková)

Hodnocení práce v zájmovém útvaru
„Náprava specifických vývojových poruch učení a chování“
ve školním roce 2007 - 2008
Ve školním roce 2007 – 2008 pracovalo
v kroužku po celý rok trvale 9 žáků 2. – 5. tříd.
Někteří během roku návštěvu kroužku zahájili,
jiní ji v jeho průběhu ukončili. V rámci skupiny
byly děti rozděleny podle charakteru a rozsahu
postižení. Scházeli jsme se jedenkrát za týden
vždy ve středu. O učebnu jsme se dělili s výukou
angličtiny a náboženství.
Největší problémy činila dětem orientace
v prostoru, zejména na stránce, ať již v sešitě nebo v učebnici, a pravolevá orientace
a s tím spojená záměna tvarově podobných písmen. Další oblastí, v níž děti měly nedostatky,
bylo nerozlišování rytmu, což se projevovalo
zejména nedodržováním délkování ve slovech
a s tím spojený zápis diakritických znamének.
Rovněž měly problémy s rozpoznáním hranice ve slovech. Všem těmto problémům byla
věnována značná pozornost v průběhu celého
školního roku.
U starších dětí (žáků 4. a 5. třídy) se projevovaly značné nedostatky v používání vyjmenovaných slov a psaní i (y) v koncovce podstatných
jmen. Mnohé problémy byly způsobeny neporozuměním významu slova.
Při nápravě dyslexie jsem věnovala pozornost
nejen technice čtení na požadované úrovni,
ale zejména porozumění přečtenému textu.
Využívala jsem textů z různých dětských časopisů kombinovaných i s obrázky, aby se pro
děti četba stala co nejzajímavější a vzbuzovala
zájem o další čtení.
V letošním roce jsem zařazovala vždy na
začátku hodiny relaxační chvilku, v níž jsem
procvičovala správné dýchaní a koncentraci,
což mělo vést ke zvýšení soustředěnosti,
pozornosti a ovládání.

Při nápravě jsme využívali pomůcky a podpůrné cviky, které měly dětem usnadnit překlenutí nedostatečnosti v určitých oblastech. Tyto
pomůcky jsme si zhotovovali sami. Pravidelně
jsme využívali počítačovou učebnu, což se stalo
velkým zpestřením a oživením práce v kroužku.
Děti si zde mohly jinou formou ověřit vše, co se
naučily. Kromě toho procvičovaly soustředěnost
a pozornost na zadaný úkol s cílem vyřešit jej
v co nejkratším čase. Nesoutěžily mezi sebou,
ale snažily se zlepšit svůj předchozí výkon a tím
měly možnost zakusit pocit radosti ze zlepšujících se výsledků. U některých byl tento posun
k lepším výsledkům značný, u jiných došlo ke
zlepšení jen částečně. Jelikož je však náprava
specifických poruch učení dlouhodobým procesem, i toto zlepšení má svůj význam.
Metodická pomoc a výběr vhodných materiálů pro žáky s SPCHU byla poskytována
prostřednictvím vyučujících i těm žákům
s poruchou, kteří kroužek z různých důvodů
nenavštěvovali a tuto pomoc potřebovali.
Mgr. Věra Grünwaldová

Humanitární sbírka DIAKONIE BROUMOV
Můžete darovat oblečení letní i zimní, lůžkoviny,
přikrývky, knihy, časopisy, pouze novou obuv,
kabelky s funkčním zapínáním.
Sbíráme pouze textilní materiál,
pro ostatní věci nemáme uplatnění.
Výše uvedené věci můžete přinést
v pátek 5.9. 2008od 17 do 19 hod.
do Orlovny v Čejkovicích.
Děkujeme za Vaši pomoc !
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Den Země
Ve vlahé jarní noci posedáváme u táboráku
a kolem nás je jen ticho, jež doplňuje pantomima našich stínů. I Brontosauři mohou být znavení po perném dni, který zasvětili své bohyni
Zemi. Ospalí a špinaví dojídáme špekáčky,
pijeme čaj a osmnáctiletí se posilňují i trochou alkoholu. Ten, kdo by tajně naslouchal,
slyšel by tiché hlasy podobné šepotu ohně.
V zaslouženém klidu a tichu hodnotíme ten náš
Den Země. Jarní potemnělé stromy hebce šustí a žáby přispívají do debaty svými hrdelními
skřeky. Nikdo z nás nemá ani pomyšlení na to,
aby se zmohl na kritiku proběhnuvší akce.
Toto je lehký nástin ovzduší, při kterém probíhal rozhovor na téma: hodnocení Dnu Země.
Ti nejodvážnější organizátoři (jednoznačně
já) vstali v šest hodin ráno, aby před osmou
mohli být v plné síle připraveni na klubovně.
Svítalo a vše nasvědčovalo tomu, že budeme
svědky nádherného dne. Abychom se ale
nedostali do sentimentální nálady, vzali jsme
kolečka a odvezli poslední hromady větviček,
trávy a smetí. Zbyla na nás ještě příprava
diplomů, cen a poslední doladění soutěží, her
a organizace samotné. Před devátou hodinou
začali přicházet malí i větší Brontosauři ze
všech koutů Čejkovic. Organizátoři zběsile
pobíhali a nevěděli, co dřív. Panovala prostě
dobrá nálada!
Jelikož jsem přijal grant k této akci, měl jsem
být profesionálně nad věcí a připravovat si svůj
uvítací projev. S nadhledem jsem tedy nic
nebral a uvítání jsem vymyslel spatra. Po slavnostním úvodu začala akce sama. Účastníky
jsme rozdělili do dvou skupin: na Brontosaury,
které jsme později vyslali do terénu uklízet okolí
zámku a Vinopolu, a na děti, které do našeho
klubu nechodí. Ty uklízely park spolu s větši-

nou organizátorů. Každá skupinka dostala plno
různobarevných pytlů, do kterých se vyhazoval
roztříděný odpad. Našli jsme klasické PET
láhve, obaly od nejrůznějších oplatků, ale
i tolik nebezpečné rezavé hřebíky a rozmlácené sklo. Co by lidé neudělali pro všeobecnou
bezpečnost! Jako policejní rojnice hledající
nezvěstného jsme se plížili parkem. A jako
policie občas neuspěje, ani my jsme jistě
neměli oči všude. Nasbírali jsme hodně pytlů
s různým obsahem. Myslím, že jich bylo deset
(radši napsat víc než míň…).
V dobré náladě, že jsme udělali něco pro
zdraví, jsme se znovu sešli na klubovně, odkud
jsme vyhlásili soutěž Brk kronikáře Radana,
která snoubila ekologické otázky spolu s otázkami o historii Čejkovic. Zde se ovšem vyskytl
první vážný problém. Po dlouhém jednání
s Hotelem Zámek Čejkovice bylo dohodnuto,
že firma ochotně připraví občerstvení na cestě
soutěžícím. Ovšem první jídlo, které soutěžící
čekalo, byly až špekáčky na klubovém tábořišti. Zámek zjevně zaspal. Půlka organizace
padla a my jsme panikařili. Po urputném
přemýšlení jsme ovšem připravili alternativní
program. Většina soutěžících se z Brku, sice
hladová, nakonec vrátila. Vrátila se dokonce
i poslední skupinka, o které jsme si už mysleli,
že se navždy ztratí.
Po vydatném obědě mohla proběhnout
i toužebně očekávaná Kuličkiáda. Každý
účastník dostal hrst kuliček, byl poučen
o pravidlech a mohlo se začít. Děcka řvala
a šlapala si po kuličkách. Po chvilce se ovšem
hra ujala a všichni již bezstarostně cvrnkali.
Hrálo se levou rukou, pravým palcem a kuličky
jen cinkaly v důlku. Postupným vyřazováním se
podařilo dospět až do finále, kde se utkali Petr
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Toman s Kristýnou Vydařelou. Lítý boj ovšem
vyhrála Kristýna.
Rozradostněné hráče i publikum jsme
museli uklidnit chutným čajem ze Sluneční
brány. V relativním klidu jsme se tedy odebrali
na výstavu mladých umělců z našeho okolí.
V naší brontosauří galerii se shromáždily
na dva tucty dětí a dospívajících. Vernisáž
proběhla, někdo by mohl říct, až v cimrmanovském stylu. Fiktivně- bizarní životopisy
vystavovatelů na všechny jistě silně zapůsobily.
Stejně tak na ně musela zapůsobit i samotná
díla, která byla odrazem dokonalosti autorů.
Největší počet děl měla jistě fotografka Adéla
Zemská, ovšem v patách jí zůstávala Wendi
Bělochová, rozená malířka. Kvalitou si byla díla
zajisté rovna. Fotografie zde vystavil i Jiří Balát.
Nepatrně přispěl i věhlasný Dušan Slačka se
svým obrazem Zkušebny s charakteristickým
horizontálním motivem. Se stejným počtem
kusů se zúčastnil i Jakub Konečný. Vyfotografoval hrozen. Jedno dílo sem ze své sbírky
zapůjčil i nechvalně známý Petr Hájek. Byl to
portrét středověké dívky.

Umění všechny naladilo na tu správnou vlnu
a mohlo začít vyhlášení vítězů.
Ocenění předal novopečený předseda
klubu Brontosaurus slovutný Petr Hájek sám.
Jako držák cen mu poníženě posloužil Petr
Gal.
Dílo zkázy bylo dokonáno, děti utišeny
a všichni se mohli rozejít do svých domovů.
Organizátoři tedy uklidili klubovnu a začalo
se smrákat.
Unaveni jsme se sesedli k ohništi a ve vlahé
jarní noci jsme nasávali tu klidnou postnoirovou
atmosféru…
PODĚKOVÁNÍ:
 Obci Čejkovice za technickou i finanční

podporu
 Templářským sklepům Čejkovice
 Firmě Vinopol
 Oděvům Kukulová a Květinářství Těthalová
 Domácím potřebám Čepilová, Gavendová
 Pekárně Čejkovice

(Petr Hájek)

Jak nejlépe vyplnit pracovní list
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PŘÍBĚH PLNÝ TULIPÁNŮ
Napiš něco….říkali mi známí, už jsme se
dlouho nenasmáli.Já to slíbím, stejně jako
slíbím doma, že o nich už nenapíšu…A pak
to řeším: psát či nepsat? Pak si řeknu, že
nepodělit se o některé historky by byl hřích
a zradím vlastní rodinu a zase o nich píšu.
Dnes je to ale jiné, dnes jsem byla požádána,
abych to napsala!
Bylo krásné nedělní odpoledne, sluníčko
se opíralo do oken a já si po obědě vlezla do
postele. Vzápětí jsem to uslyšela. To známé
hrčení motorové konve. Hned jsem věděla,
která bije! Vinohradníci nemají sezónu, tak to
bude od nás. No jasně, krtek je zdolán, tak
můj otec zaměřil svoji pozornost na trávník
před domem. On už to tady dávno není trávník,
spíš parodie na trávník a naše marné prosby, ať
ho hlava rodiny poseká, (protože s tou novou
sekačkou to nikdo jiný neumí) nereagovala.
Tedy reagovala po svém. Můj otec miluje
postřiky, hlavně ty na trávu. Koupil si proto
speciální postřik, který zničí tu špatnou trávu
a nechá tam jenom tu správnou. Jenže poněkud zapomněl na to, že tam žádná správná
nezbyla, a tak stříkal. Stříkal velmi vydatně
a důkladně, takže když jsme ráno vyjížděli
a uviděl naše krásné tulipány smutně svěšené, konstatoval, že asi mrzlo. Nic nedbal, že
jsem mu ukazovala, že u sousedů nemrzlo
a tulipány se nikomu jinému neohýbají. Po cestě ještě studoval tulipány ostatních sousedů,
ale chybu nepřipustil.
Po návratu z práce moje matka seděla
v křesle a smutně hleděla na tulipány
z Holandska. Pokroutily se jim hlavičky natolik,
že to už nebyly tulipány, ale přírodní úkaz.
Kolemjdoucí zvědavě studovali, cože nám to
v té zahrádce vlastně roste? Bylo jich tam sto

sedmdesát pět. Druhý den otec prohlásil, že
asi nezmrzly, ale on za to v žádném případě
nemůže, bo to on nechtěl. Třetí den hlásil, že
už vypadají líp. Nevypadaly. Večer se mě matka
ptala, jestli jsem viděla zprávy. Ptala jsem se jí,
jestli ukazovaly naše tulipány. Na to odvětila,
že tulipány ne, ty ať ani nevzpomínám, ale že
jedna manželka umlátila manžela hrncem na
vaření….
Trochu jsem se lekla. Slíbila jsem jí, ať to
nevzdává, že o tom napíšu….Jediný způsob,
jak zbrzdit mého otce v rozletu. je kouzelná
věta – Nech toho, nebo o tom napíšu…
Ale abych nebyla nespravedlivá, musím vám
říct, že když jsme se sešli na babiččiny devadesátiny, vzpomínali jsme tradičně rodinné
story a František byl a je hvězda s X faktorem.
Poslední historka se váže k telefonu. Volal
svému kolegovi na mobil a kolega je moderní,
tak místo vyzvánění se ozvala nahrávka: Právě
vám byla naměřena jedna promile alkoholu
v krvi… Dál otec na nic nečekal, protože právě
vypil jednu slivovičku, a rychle zavěsil. Strnule
hleděl a pak říká: „To není možný,jak to mohli
poznat?“ A poněvadž se mu to nezdálo, vytočil
číslo znovu a telefon otočil vzhůru nohama, aby
ho neměřili. A co se nestalo. Opět mu naměřili
alkohol. To už jsme leželi smíchy a smáli jsme
se ještě druhý den…. A co potom nějaké
tulipány….Promiň, mami… ale tak nádherné
vtipy nevymyslíš!

Marcela Komendová
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Atletika
a ženské v Uh.Hradišti. V Olomouci se stal
mistrem Moravy Jaroslav Chlebík ve skoku
o tyči dorostenců v novém osobním rekordu
460 cm a přidal bronzovou v běhu na 200 m
časem 24,33. Lukáš Veverka v dorostu obsadil 4.místo v hodu diskem,bronzová medaile
mu unikla o pár centimetrů.Další bramborovou medaili, tedy 4.místo, vybojoval Ondřej
Hudeček v oštěpu mužů výkonem za 60 m
( 60,58). V juniorech obsadil Martin Němeček
7. místo v oštěpu.
V Uherském Hradišti se mistryní Moravy
stala Monika Chlebíková ve skoku o tyči žen
výkonem 360 cm, Zdena Bezůšková obsadila
3.místo. V dorostenkách získala Lucka Drábková střibrnou medaili, když překonala laťlu
ve výšce 3 m.
Žáci měli svoje mistrovství Moravy v Šumperku. Jana Chlebíková dovršila rodinný hatrick
a přidala třetí zlatou ve skoku o tyči z mistrovství
Moravy. Stříbrnou medaili si přivezla Hanka
Korábová, v hodu kladivem hodila 43,56 m.
Hanka se ještě probojovala do finále v hodu
diskem 6.místo a ve vrhu koulí 8.místo. 9.místo
obsadil Vašek Plundrák v běhu na 300 m.
Vyvrcholením sezony je mistrovství ČR. To
dorostenecké a juniorské proběhlo na stadionu Slavie v pražském Edenu. Naši tyčkaři si
už tradičně vedli velmi dobře. Jaroslav Chlebík
ve své kategorii získal stříbrnou medaili výkonem 452 cm. Jarek do závodu nevstoupil
šťastně a svou základní výšku 422 cm zdolal
až napodruhé a toto zaváhání ho stálo přinejmenším rozeskakování o mistrovský titul.
Lucka Drábková nenastupovala do závodu
jako favoritka, ale v medaili jsme tajně doufali.
Lucka umí na velkých závodech zabojovat
a příjemně překvapit. Vytvořila si osobní rekord
331 cm, avšak stejně jako Jarek nevstoupila
do závodu šťastně a svou základní výšku 306
cm zdolala až napotřetí. Násladující výšky

Do nové sezony pod otevřeným nebem
jako vždy vstupují první naši nejmladší, kteří
se zúčastňují závodů grand prix pro běžce. Nejlépe si vedli v Malé Vrbce v závodě
O Malanskú trnku. Ve starších žácích v běhu
na 800 m zvítězil Václav Plundrák, v mladších
žácích v běhu na 400 m se Patrik Drábek
umístil na 4.místě.
Závody na dráze jsme zahájili ve Zlíně na
tradičním Jarním kladivářském házení.Tady si
Hanka Korábová zlepšila svůj osobní rekord
v hodu kladivem o víc než pět metrů a výkonem
43,11 m obsadila v žačkách 2. místo.
Dobře si vedli naši oštěpaři na Hradišťských
memoriálech v Uh.Hradišti.Ondřej Hudeček
zvítězil hodem ke hranici 60 m (59.59), Martin
Němeček si vytvořil osobní rekord, poprvé se
dostal za hranici 50 m a obsadil 2. místo.
V Třinci se konaly Třinecké víceboje,které
byly zároveň mistrovstvím Moravy ve vícebojích.Svoji premiéru v desetiboji si odbyl
Jaroslav Chlebík.Byla to premiéra jak se
patří. Jarek zvítězil a stal se mistrem Moravy
v desetiboji dorostenců výkonem 6028 b.
Svou úspěšnou premieru ve víceboji zažila
i Lucka Drábková v sedmiboji dorostenek.
Lucka vybojovala bronzovou medaili ziskem
3608 bodů. Škoda výpadku ve skoku vysokém
a vrhu koulí, mohla to být ta nejcennější.
Z Přeborů jihomoravského kraje žactva
v Brně přivezly zlaté medaile Hanka Korábová
za hod diskem a Jana Chlebíková za skok
o tyči. Hanka přidala ještě stříbrnou ve vrhu
koulí. Dvě medaile si z Brna přivezl Václav
Plundrák – stříbro za skok o tyči a bronz
z běhu na 300 m. Hned ve třech disciplínách
se probojoval do finále Radek Jeřábek:
v běhu na 60 m, ve skoku dalekém a v běhu
na 150 m.
Mistrovství Moravy jednotlivců na dráze se
uskutečnilo pro mužské složky v Olomouci
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Muži ve 2.lize mají za sebou 3.kola a stejně
jako v loni jsou na 4. místě. Toto umístění jim
zaručuje postup do baráže o 1. ligu.
Družstvo tvoří převážně starší zkušení závodníci. Mladým se do atletiky moc nechce, je to
na dnešní dobu moc poctivý sport, který se
nedá ošidit. Je to makačka, která bolí.

zdolávala napoprvé a byla z toho bronzová
medaile.Stříbrná ji utekla o jediný pokus.
Lucka se společně s Jarkem zúčastní ještě
mistrovství ČR ve vícebojích,které se uskuteční
18-20.7. ve Staré Boleslavi.
V Maďarském Györu se uskutečnilo mezistátní trojutkání ČR – Maďarsko – Slovensko.
Za ČR nastoupil ve skoku o tyči Jaroslav
Chlebík.Jarek začal na 420 a jako jediný tuto
výšku zdolal na první pokus.Další výšku 440
cm rovněž napoprvé a tehdy zjistil,že nemá
tretry a skáče v botaskách.Výšku 450 cm už
v tretrách rovněž napoprvé. Pak se pokoušel
o osobní rekord 461 cm.Tady už chyběly
síly,které za úmorného vedra rychle ubývaly.
Druhému v pořadí nadělil 30 cm.
Kvalita čejkovické atletiky se projevila na
MČR mužů a žen v Táboře. Z celého hodonínského regionu si účast na tomto mistrovství
vybojovali pouze naši závodníci Monika a
Jaroslav Chlebíkovi. Zatímco pro 17-tileténo
Jarka to byla premiera mezi českou tyčkařskou elitou, Monika už tam patří a bylo to její
několikáté mistrovství dospělích. V mužské
tyčce byla základní výška 442 cm.Tak vysoký
základ Jarek zatím nikdy neabsolvoval, ale
zvládl ho hned napoprvé. Další postupová
výška 462 cm byla dva cm nad jeho osobním
rekordem. Tutu výšku zdolal napotřetí a obsadil
13.místo.
Monika skákala suverénně všechny výšky
347, 367 napopr vé.Bohužel,při pr vním
pokusu na 382 cm, která byla rovněž dva cm
nad osobním rekordem, ji laťku po překonámí
nešťastně zhodila tyč. Tato smůla ji připravila
minimálně o 4. místo a možná i o bronzovou
medaili.

Body závodníků získané ve třech kolech.
Chlebík Jaroslav 73, Pecůch Jiří 48,
Mráz Tibor 46,Hlaváč Vladimír 33, Hudeček
Ondřej 29, Bubeník Matůš 20, Opluštil Libor
18,Hlinecký Marek 16, Janek Jiří 12, Kmenta
František 10,Flux Michal 9,25, Hnidák Pavel
8,Konečný Luboš 8, Chocholáček Jakub
7,25, Němeček Martin 5, Novotný Milan 4,
Veverka Lukáš 2,25,Plundrák Václav 2,25.
Tabulka 2.ligy po třech kolech.
1. AK Hodonín
2. Uherské Hradiště
3. AHA Vyškov
4. AC Čejkovíce
5. JAC Brno
6. ASK Blansko
7. Jiskra Otrokovice
8. TJ Znojmo
9. Sokol Brno - Žabrovřesky

25
24
23
18
13
12
11
5
2

643
617
612
351
146
129,5
107,5
60
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V loňském roce jsme měli v soutěži
i družstvo žen. Děvčat na družstvo máme, ale
jejich výkonost je vysoká a v nejnižší soutěži
si nezazávodily. A na to,aby postoupily výš,
jich zas tolik není. Proto závodí některá za AK
Hodonín. Bohužel ve Slovácku se neobjeví,
že Zdena Bezůšková je ve 2.lize suverénní ve
skoku o tyči a Hanka Korábová výhrává kladivo o 10 m, i když závodí za Hodonín. Monika
a Jana Chlebíkovy společně s Luckou Drábkovou hostují v Kolíně v 1.lize.Toto družstvo je po
třech kolech na prvním místě a má již zajištěnu
účast v baráži o extraligu. Naše holky mají na
tomto výsledku velkou zásluhu, na každém kole
připisují na konto družstva přes 30 bodů.

SOUTĚŽE DRUŽSTEV
Družstva máme v soutěži pouze dvě – ml.
žáky a muže. Ml. žáci měli soutěž v rámci
okresu a už jim skončila. Obsadili 4. místo.
Nejlépe bodujícím závodníkem byl Radek
Jeřábek, který sbíral body ve skoku dalekém,
v hodu míčkem a v běhu na 60 m.

Damborský Petr
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Úspěch mladého sportovce
O Velikonocích se konal v holandském Utrechtu největší evropský turnaj
mládeže v zápase řeckořímském. Bojů na šesti žíněnkách se zúčastnilo 626
závodníků z 15 zemí. Mezi těmito borci se neztratil žák deváté třídy ZŠ TGM z
Čejkovic, vynikající zápasník Jakub Martinec, který vybojoval ve váze 58 kg,
v kategorii kadetů, krásné 3.místo.
Ve dnech 29. a 30. března se uskutečnilo Mistrovství ČR kadetů (15- 17 let)
v zápase ve volném stylu v Ostravě. Jakub Martinec jasně zvítězil ve váze
58 kg a stal se mistrem ČR pro rok 2008.
Blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

KK Jiskra Čejkovice
Další sezóna je u konce
a nezbývá než si ji připomenout a zároveň zhodnotit. Na
úvod musím vyzdvihnout velký
úspěch mladého nadějného
kuželkáře Adama Sýkor y,
který zvítězil v Mistrovství Jihomoravského kraje a postoupil na Mistrovství republiky
žactva, kde obsadil vynikající
10. místo. Jeho kvalitu potvrdila i nominace do výběru
Jihomoravského kraje. Bezesporu je to pro čejkovské
kuželky obrovský úspěch
a příslib do budoucna.
Náš A -tým, již tradiční
účastník Jihomoravské divize
,splnil očekávání a ukončil
sezónu ve středu tabulky.

Pro příští ročník soutěže je
cíl ale daleko vyšší. V silách
týmu je pokusit se o postup
do 3. ligy a tím ještě zvýšit
úroveň kuželkářského sportu
v Čejkovicích.
„B“ tým v Krajském přeboru
2. třídy bojoval o vítězství
v soutěži. Nakonec obsadil
2. místo, hlavní příčinou bylo
ne příliš povedené jaro. Jakou
soutěž budou hrát příští rok je
ještě nejasné, protože zřejmě
dojde k reorganizaci nižších
soutěží a „béčko“ postoupí
z 2. místa do Krajského přeboru 1. třídy.
Do dorosteneckého týmu
se nám podařilo zapracovat
nové nadějné hráče, kteří
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postupně zvyšují svou výkonnost a jsou příslibem, že
kuželky v Čejkovicích v brzké
době určitě neupadnou. Tím
bych chtěl vyzvat všechny
zájemce, nejen v žákovském
věku, přijďte a okuste krásu
kuželkářského sportu.

KK Jiskra Čejkovice

Tabulka Jihomoravské divize
1.

SK Baník Ratíškovice

26

18

1

7

37

2.

TJ Sokol Machová

26

16

2

8

34

3.

KK DANSTAV Rosice B

26

15

1

10

31

4.

KK Moravská Slávia Brno C

26

15

1

10

31

5.

KK ROSTEX Vyškov B

26

13

2

11

28

6.

TJ Slavia Kroměříž

26

13

1

12

27

7.

KK Brno Židenice

26

11

3

12

25

8.

KK Jiskra Čejkovice

26

12

1

13

25

9.

TJ Lokomotiva-Ingstav Brno

26

11

2

13

24

TJ Valašské Meziříčí B

26

12

0

14

24

10.
11.

SK Slavičín B

26

12

0

14

24

12.

TJ Jiskra Otrokovice

26

10

0

16

20

13.

TJ Sokol Husovice B

26

8

2

16

18

14.

TJ Sokol Mistřín B

26

8

0

18

16

Tabuka Krajského přeboru 2. třídy
1.

TJ Sokol Vracov B

22

18

0

4

36

2.

KK Jiskra Čejkovice B

22

15

2

5

32

3.

SKK Dubňany C

22

15

1

6

31

4.

KK Rostex Vyškov C

22

13

0

9

26

5.

TJ Podlužan Prušánky B

22

12

1

9

25

6.

TJ Jiskra Kyjov B

22

12

1

9

25

7.

TJ Sokol Mistřín C

22

11

1

10

23

8.

KC Hodonín C

22

9

2

11

20

9.

TJ Sokol Vracov C

22

8

1

13

17

SK Baník Ratíškovice C

22

7

1

14

15

10.
11.

TJ Lokomotiva Valtice C

22

4

1

17

9

12.

TJ Lokomotiva Valtice D

22

2

1

19

5
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NOHEJBAL
Čejkovická skupina nohejbalových hráčů uspořádala
dne.6.7.2008 historicky první
„Cyrilometodějský nohejbalový turnaj trojic“ pro všechny,
kdo si v těchto parných dnech
rádi sportem uženou ještě
větší žízeň.
K prezentaci v neděli ráno
se sešlo 7 týmů (Jelzin, Draci, Mossplus, Vlci, Jagger,
Dřeváci a Motor), které vzešly
z řad čejkovických občanů.
Proběhlo celkově 23 soubojů v zápasech na 2 vítězné
sety. Mezi finalisty se podle
očekávání dostali favorité
z místního Litrpoolu. Finálové
klání nakonec dotáhl do konce tým Jelzin, kdy po kvalitní
bitvě přehrál tým Draků. Příjemné zjištění ovšem bylo, že
i v ostatních týmech se našli
hráči se zkušenostmi s touto
hrou a určitě i se skrytým
talentem, a proto jsme některé pozvali na další tréninky,
kde mohou získat zkušenosti
a být zapsáni na soupisku pro
soutěž okresu Hodonín.
Potěšil nás také zájem
několika desítek diváků, kteří
se přišli podívat na ty, kdo
se zamotávají do sítě nebo
uhýbají před ranami svých
soupeřů, ale přesto si myslí,

že právě oni jsou ti vyvolení
pro hru zvanou nohejbal.
Pozitivní bylo také velmi
hezké počasí. Jediné negativum, které zde probírali diváci
i hráči, byl velmi drsný povrch
na hřišti, který způsobil několika padajícím větší či menší
odřeniny.
Nějaké chybičky byly
i z naší strany v organizaci,
ale budeme se snažit z nich
poučit a příští rok zorganizovat
ještě zdařilejší turnaj.
Za zmíněnou stojí také
účast hráčů Litrpoolu dne
5.6.2008, kteří se zúčastnili poprvé za svou existenci
tradičního turnaje s názvem
„Caribic cup“, který se usku32

tečnil ve Ždánicích na hřišti
s umělou trávou za účasti
9 týmů. Trojice ve složení
- Konečný Stanislav, Hlaváč
Jindřich ml.a Hlaváč Vladimír
zde obsadila neuvěřitelné
2. místo.Ostatní týmy jsme
překvapili svou bojovností.
Tímto bych chtěl poděkovat
spoluhráčům za srdnatý výkon
na hranici možností a popřát
všem víc takových úspěchů,
a to nejen ve sportu.

Za nohejbal
Konečný Stanislav

Nadaní fond
manžel Livie a Václava Klausových
vás zve na kurz „Senioi komunikují“

Zveme všechny seniory důchodového věku, kteří dosud neměli možnost
seznámit se s používáním a využitím komunikačních prostředků
jako zejména Internetu, mobilních telefonů a platebních karet.
Školení bude probíhat ve dnech 3.11.2008 – 7.11.2008
(od pondělí do pátku – každý den)od 9:00 hodin do 12 hod.
na Obecním úřadě Čejkovice, Templářská 500, 696 15.
Rozsah školení je 15hodin. Podmínkou účasti je pouze seniorský věk.
Kapacita kurzu je 10 osob.
Hlásit se můžete do pondělí 13.10.2008 na adrese:
Obec Čejkovice, Templářská 500, 696 15.
Bližší informace:
Ing. Adéla Kolouchová, Chráněná ICT pracoviště Deep
Tel.:516 453 339
GSM:606 704 831

Dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou klimatizace
pro Vaši kancelář, provozovnu nebo Váš dům.

KLIMATIZACE
S TEPELNÝM ČERPADLEM
Cena od 17 500 Kč včetně montáže, bez DPH.
V létě chladí, v zimě hřeje.
Dotazy na. info@ab-vzduchotechnika.cz
tel. 723 315 779 - p. Čevela, 732 673 429 – p. Jurajda
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Sociální a Finanční poradna informují
Finanční poradna sjedná slevy pro mladé rodiny s dětmi, sociálně slabší
skupiny obyvatel, pro seniory, pro držitele průkazů TP, ZTP a ZTP-P
Sociálně finanční poradna městská organizace Hodonín
nabízí touto cestou pro všechny klienty slevy:







na elektrickou energii ( roční vyúčtování 4 – 6 %)
na benzin a naftu v síti vybraných čerpacích stanic
na služby vybraného mobilního operátora (slevy 30-40%)
na zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů (10-20%)
na pojištění domácnosti a nemovitosti (slevy 10-20%)
na dodávku plynu (od června 2008)
Pro držitele průkazů TP, ZTP a ZTP-P sjednají slevy na pojištění
za škodu způsobenou zaměstnavateli, na domácnosti, nemovitosti,
zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů
V případě zájmu vezměte s sebou:

-

vyúčtovací fakturu za elektrickou energii a rozpis bezhotovostní platby SIPO
a pojistné smlouvy na domácnost, nemovitost
smlouvy zákonného a havarijního pojištění osobních automobilů
průkaz ZTP, ZTP-P

NEPLAŤTE VÍC, NEŽ JE POTŘEBA
Finanční poradna dále informuje:
Od 1. června 2008 lze uzavírat stavební spoření pro děti do 17 let
bez vstupního poplatku.
Sociální poradna nabízí kontakt na bezplatné právní, sociální, daňové
a psychologické služby pro všechny občany
Bližší informace:

Kancelář, ul. Scota Viatora 26, Hodonín 695 01
Tel.: 518 321 861
518 372 187
737 427 961
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Cestovní agentura DaNiTour, Ivana Jurášová
Svárov 602, Velké Bílovice
TEL.+FAX:519/346620, 608/523571
e-mail: info@danitour.cz

DOVOLENÁ 2008 – ŠIROKÝ VÝBĚR
 POBYTY U MOŘE – letecky, z Brna, Prahy, Bratislavy i Vídně, autobusem i vlastní
dopravou
 ekonomicky i luxusně, hotely, penziony, studia, apartmány, stany, mobilhomy…
 POBYTY V TUZEMSKU – různé typy ubytování ve všech cenových kategoriích,
také chaty a chalupy, lázně
Individuální přístup. Vyhledám nejvýhodnější nabídku podle Vašich požadavků.
Poradím, pomohu s výběrem, vše vyřídím.
Zastupuji např. Čedok, Exim tours, Firo tour, Blue Style, Neckermann, Alexandria, Vítkovice
tours, Atis… a mnoho dalších

 LAST MINUTE – stačí si zadat požadavek - denně dostávám aktuální nabídky
prakticky ze všech CK na trhu v ČR – pohlídám, pomohu s výběrem porovnám
nabídky, informuji Vás
CENY STEJNÉ JAKO V CK, KTERÁ POBYT ORGANIZUJE NEBO JAKO NA INTERNETU.
UŠETŘÍTE ZA TELEFONY, POŠTOVNÉ A BANKOVNÍ POPLATKY.

Provozní doba PO - PÁ:16.00 - 18.00 + ÚT a ČT 9.00 - 11.00
www.danitour.cz

NEJLEVNĚJŠÍ
REKLAMNÍ
TRIČKA

už od 50 ks,
další reklamní textil
a předměty!
Rakvická 862, 691 45 Podivín
mobil: 605 985 835
e-mail: mk-servis@seznam.cz

PŘISPĚJTE
DO ZPRAVODAJE



PŘÍSPĚVKY DO ZPRAVODAJE JSOU VÍTÁNY.
UZÁVĚRKU DALŠÍHO ČÍSLA NAJDETE
NA POSLEDNÍ STRANĚ OBÁLKY ZPRAVODAJE.
PROSÍME O DODRŽENÍ TOHOTO TERMÍNU.
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NAROZENÍ
Zemánková Hana,
Ivičič Jan,
Opluštil David,
Balát Jan,
Janek Jakub,
Vykydal Tomáš,
Herzán Daniel,
Škrobáková Aneta,

Čejkovice č. 226
Čejkovice č. 749
Čejkovice č. 129
Čejkovice č. 790
Čejkovice č. 408
Čejkovice č. 33
Čejkovice č. 674
Čejkovice č. 52

SŇATKY
5.4.2008 – Brno
Hájek Jiří
Bízová Helena, č. 657

5.4.2008 - Čejkovice
Grenar Dušan
Maděryčová Šárka, č. 30

12.4.2008 – Čejkovice
Lukáš Lukáš
Opluštilová Jitka, č. 132

19.4.2008 - Čejkovice
Hradil Lukáš, č. 774
Veverková Veronika, č. 524

ÚMRTÍ
4.4.2008
22.4.2008
22.4.2008
27.4.2008
28.4.2008
25.5.2008
26.5.2008
6.6.2008
9.6.2008

Ulmanová Ludmila,
Holanová Marie,
Kornfeil Karel,
Bárta František,
Martincová Růžena,
Stávková Žofie,
Stávková Marie,
Konečný Antonín,
Kmenta Josef,

Čejkovice č. 247
Čejkovice č. 596
Čejkovice č. 775
Čejkovice č. 296
Čejkovice č. 137
Čejkovice č. 264
Čejkovice č. 578
Čejkovice č. 512
Čejkovice č. 893

(1930)
(1914)
(1933)
(1942)
(1911)
(1919)
(1916)
(1932)
(1963)

M. Gavendová - matrikářka
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