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Koncert mužského sboru

Zastupitelstvo Obce Čejkovice a pracovníci Obecního úřadu
přejí všem spoluobčanům příjemné prožití svátků vánočních,
v novém roce 2011 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti,
rodinné pohody a osobních úspěchů.
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Slovo starosty
Dobrý předvánoční čas, vážení občané. Pomalu se nám přiblížil konec roku
2010 a nastávají poslední dny spojené
s Vánocemi a příchodem nového roku
2011. Je to pro náš zemědělský kraj jedna z mála možností trochu si oddechnout
od náročného pracovního celoročního
shonu. Sběr hroznů je dokončen, vína
se začínají čistit a ve sklepech probíhá
příjemné období ochutnávání a koštování nových vín. Počasí si s námi pohrává
a ukazuje všechny možné varianty svého umění. Prosincové sněhové nadílky
jsou krásné a současně nám komplikují
život. Proto bych chtěl poděkovat všem
občanům, kteří tak jako v jiných letech
odklízí sníh před svými domy a není jim
lhostejné, jak to v Čejkovicích vypadá.
Sníh uklidí a přikryje svou bílou peřinou
vše, co se nepodařilo uklidit, ale také to
co se nám podařilo postavit. V posledním
čtvrtletí se nám podařilo dokončit dostavbu atletického stadionu s krásným umělým červeným povrchem. Bojovali jsme
v závěru s nepřízní počasí, ale dobrá věc
se podařila a dokončení proběhlo podle
všech předpokladů. Na jaro vyběhnou na
ovál první závodníci a vyzkouší kvalitu
dráhy a sektorů.
V minulém období se také budovala kanalizace pro průmyslovou zónu
Cigánov. Jednalo se o odkanalizování objektů FG, Vinařství Hradil a nově
budovaného objektu bednářství Bařina.
Další budování kanálů se provádí ještě
v těchto dnech na Malém Újezdě, kde
se připravuje infrastruktura pro výstavbu dalších rodinných domků. V etapě II
– IV. bude celkem postaveno 16 nových
rodinných domů. Termín zahájení nové
výstavby se předpokládá přibližně na
polovinu roku 2011. K tomuto termínu by
měly být dokončeny všechny inženýrské
sítě, to znamená kanalizace, vodovod,
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plyn a dokončena výstavba komunikace.
V současné době se připravují všechny
podklady pro výstavbu a začátkem roku
2011 budou osloveni zájemci o výstavbu k uzavření smlouvy s Obcí Čejkovice
o výstavbě rodinných domů.
Podzim roku 2010 byl také termínem voleb do zastupitelstev obcí. Děkuji
všem občanům za jejich účast při volbách a současně bych z tohoto místa
chtěl poděkovat všem zastupitelům za
volební období 2006 – 2010 za jejich
odvedenou práci. Věřím, že všichni nově
zvolení zastupitelé budou v nadcházejícím období, v souladu s provedeným
slibem, zastávat zájmy Obce Čejkovice
a snažit se přispět k rozkvětu Čejkovic.
Jeden moudrý a služebně starší starosta řekl, že volby, to je jakýsi účet, který
vystaví občané vedení obce. Děkujeme
a doufám, že Vaši důvěru nezklameme.
Vážení občané, příjemná zpráva pro
všechny občany Čejkovic byla dokonce
uveřejněna v Mladé Frontě dnes. Čejkovice se opět staly vítězem ve své kategorii obcí a opět se potvrdilo, že „My
třídíme nejlépe“. Není to jenom vyhodnocení a ocenění, je to jasná odpověď
na některé připomínky zda systém známek na popelnice je správný. Z pohledu
výsledků soutěže správný je, zejména
proto, že motivuje občany k vytřídění co
největšího množství odpadu. Regulace počtu vývozů popelnic pomocí štítků
a možnost bezplatného vývozu vytříděného materiálu na sběrný dvůr je správná cesta v šetření přírody, šetření druhotných surovin a také šetření financí
občanů. Děkuji všem občanům za to, že
tak usilovně třídí odpad. Okolní obce buď
téměř netřídí, nebo teprve začínají společně se sběrnými dvory budovat povědomí o smyslu třídění. Děkuji Vám ještě
jednou a doufám, že i v nadcházejících
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letech se nám podaří obhájit opět přední
místa v této soutěži.
V závěru roku nás ještě společně
čekají příjemné věci, jako bylo zpívání u vánočního stromečku se svařákem
a štrúdlem, za což děkuji kolektivu kuchařek pod vedením paní Otáhalové. Současně děkuji pracovnicím a pracovníkům
obecního úřadu za vzornou přípravu této
akce a v neposlední řadě děkuji i Vám,
občanům, za Vaši účast a společenství,
které jsme společně vytvořili. Snad příští
rok zase spolu zazpíváme nějakou koledu a společně se sejdeme.
Poslední akcí v roce 2010 organizovanou obcí ve spolupráci s mužským
sborem a vinaři bude Žehnání vína.
Všechny vinaře a nejenom vinaře zvu
na vzájemnou ochutnávku letošních vín.
Zvu Vás pokoštovat ty dobroty a také si
zazpívat krásné moravské písničky. Tento čas je přímo předurčen k společnému
setkání. Na tuto akci zvu všechny bez

rozdílu (bez rozdílu počtu hlav, či hlaviček, či odborných znalostí). Přijďte se
pobavit.
Milí a vážení občané Čejkovic.
Přeji Vám požehnané vánoční svátky
plné pohody, rodinné spokojenosti
a celkového klidu. K vánočním svátkům patří teplo domova, vůně cukroví
a u nás na Moravě, vůně svařeného
vína. Přeji Vám všem voňavé Vánoce,
naplnění Vašich představ o Vánocích,
pod stromečkem, zejména dětem hodně krásných dárků. Nám všem ostatním krásnou Ladovskou zimu a hodně
veselých a otevřených lidiček. A nejenom o Vánocích. Do nového roku 2011
Vám přeji hlavně hodně zdraví, rodinné pohody, vzájemného porozumění
a vzájemné úcty. Přeji Vám, abychom
se společně mohli za rok setkat a opět
si zavinšovat do dalšího roku.
Pavel Novotný,
starosta obce

Zprávy z radnice
Nově zvolené Zastupitelstvo obce Čejkovice se sešlo 15. prosince 2010 na svém druhém společném jednání. Kromě obecního rozpočtu na rok 2011, který je zveřejněn
v tomto čísle zpravodaje, projednalo a schváliko další body programu.
Cenové oznámení:
- Cena stočného je pro rok 2011 schválena ve výši 25 Kč za m3 odpadní vody
včetně DPH pro fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby podnikající.
Cena za 1 m3 srážkové vody je pro rok 2011 schválena ve výši 12,50Kč včetně
DPH pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající.
Cena za likvidaci komunálního odpadu na rok 2011 je stanovena na 60 Kč za
jednotlivý vývoz popelnice o maximálním objemu 120 litrů.
Více informací na www.cejkovice.cz
(MR)
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Rozpočet Obce Čejkovice pro rok 2011
Přehled příjmů

Přehled výdajů
návrh 2011

kap.
daně
poplatky
4112 dotace kraj
4121 dotace obce
2321 čistína odpad.vod
3113 sportovní pavilon
3314 knihovna
3319 kultura

v tis.Kč

kap.

19 000

2140 cestovní ruch

150

2212 komunikace

500

400
1 000

2 700

90

3111 mateřská škola

580

2 737

3113 základní škola

2 200

90
5
350
1 352

3612 byty

165

3722 odpady
3743 těžba - (nafta)
3745 veřejná prostranství
6171 regionální správa

Příjmy celkem:
Čejkovický zpravodaj

v tis.Kč

2321 ČOV + kanlizace

3321 tvrz
3632 pohřebnictví

návrh 2011

10
1 136
228
0
1 800

28 363

základní škola - opravy

100

3412 tělovýchovný pavilon

600

3119 kultura, knihovna

600

3321 tvrz

600

3419 tělovýchova

505

3421 volný čas
3612 byty opravy
3631 veřejné osvětlení
3632 pohřebnictví
3722 odpady

20
150
1 800
100
1 100

3745

veřejná prostranství

400

3457

sociální služby-charita

120

5512

požární ochrana

6112

zastupitelstvo obce

1 600

6171

regionální správa

4 458

Výdaje celkem:

28 363

80
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VÝSLEDEK VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE
A) Jména a příjmení zvolených členů Zastupitelstva obce:
Pořadí Jméno a příjmení
zvoleni

Věk

Pořadí na HL

Počet hlasů

Volební strana č. 1 - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
1.
Pavel Pastorek
54
4.
237
2.
Jan Holomek
57
1.
195
3.
Ludvík Balat
66
7.
183
Volební strana č. 2 - Nezávislí kandidáti Čejkovice II.
1.
Marie Ritterová
57
2.
2.
Petr Damborský
59
3.
3.
Jarmila Chlebíková
48
1.
4.
Jaroslav Demela
63
6.

426
335
334
299

Volební strana č. 3 - Sdružení nezávislých kandidátů - vinaři
1.
Lukáš Hlinecký
33
2.
2.
Libor Veverka
34
10.

233
231

Volební strana č. 4 - Česká strana sociálně demokratická
1.
Milan Stávek
45
1.

176

Volební strana č. 5 - Nezávislí kandidáti Čejkovice I.
1.
Pavel Novotný
46
1.
2.
Zdeňka Manišová
54
3.
3.
Tomáš Martinec
53
2.
4.
Radoslav Špéra
37
5.
5.
Vladimíra Otáhalová
45
4.

634
410
382
307
252

Zastupitelstvo obce na svém ustavujícím zasedání
dne 9. listopadu 2010 zvolilo:
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starostou obce Ing. Pavla Novotného
místostarostkou obce Jarmilu Chlebíkovou
radními obce:
- Marii Ritterovou
- Ing. Tomáše Martince
- Mgr. Zdeňku Manišovou
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Vy třídíte nejlépe
Blahopřejeme občanům Čejkovic!
Čejkovice se také v roce 2010 umístily, ve své kategorií obcí s počtem obyvatel
od dvou do deseti tisíc, na prvním místě
v hlavní soutěži „My třídíme nejlépe“. Obec
získala za tento skvělý výsledek jednak
pěknou sošku keramického skřítka |“Františka Třídiče“ sedícího na kontejneru na
tříděný sběr, ale také finanční odměnu ve
výši 15 tisíc korun.
Hlavní soutěž vyhodnocuje obce
a města v jednotlivých kategoriích dle počtu
obyvatel a to podle toho, jaká je výtěžnost
vytříděného odpadu v kilogramech na jednoho obyvatele. Vyhodnocuje se vždy čtvrté
čtvrtletí předchozího roku a tři čtvrtletí roku
současného. První tři místa získaly obce:
1.
Čejkovice
2.
Slavkov u Brna
3.
Jedovnice
V kategorií 2000 – 10000 obyvatel se
zúčastnilo 72 obcí a měst.
Ve vedlejší části krajské soutěže „My třídíme nejlépe“ 2010 byla kriteriem efektivita
tříděného sběru čtyř komodit (sklo,papír,
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plast, tetrapak). Hodnotil se poměr mezi
množstvím vytříděných odpadů a množství
směsného odpadu za období. V této části
soutěže jsme se umístili na 3.místě.
Na slavnostním vyhlášení výsledků
7.12.2010 v Brně, byly vyhonoceny také
různé aktivity škol a další zajímavosti
z oblasti třídění odpadů.
Proběhla zde také informace o pokusu
o sestavení Největší galerie znaků měst
a obcí z odpadového materiálu určeného
k recyklaci. Nejlepší znaky budou vystaveny v rámci veletrhu cestovního ruchu GO
a Regiontour 2011 ve dnech 13. - 16. ledna
2011 v Brně na Výstavišti. Chcete se pokochat šikovností žáků Základní školy TGM
v Čejkovicích – zajeďte si do Brna.
Více informací o všech výše uvedených
akcích najdete na www.tridime-jihomoravsky.cz, nebo na www.znakymestaobci.cz.
Děkujeme, že třídíte!
Třídit má smysl !
(MR)
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U nás v Čejkovicích
Letošní první sníh se začal z nebe snášet ve středu 24. listopadu. Následoval několik dnů po prvním jednání nově zvoleného
Zastupitelstva obce. Jaký je výsledek Vašich
voleb si můžete přečíst na jiném místě zpravodaje. Událost pro obec jistě důležitá už
proto, že funkční období zastupitelstva vzešlého z komunálních voleb je čtyřleté. Mezi
„starými“ členy Zastupitelstva se objevilo
šest nových členů. Kéž se jim všem práce
a hlavně spolupráce hodně daří.
Staronovému obsazení radnice přeji,
aby mělo žaludeční nervózu jen před přebíráním diplomů a medailí, při očekávání
milionových dotací a živým televizním či
rozhlasovým vysíláním, v nichž budou
osobně vystupovat a čejkovické občany
a Čejkovice jen chválit, chválit a chválit.
A že je chválit a děkovat za co? Na
jiném místě chválíme všechny občany za
třídění.
Na tomto místě bych chtěla poděkovat
za ochotu pomoci „radnici“ při záchraně
zbědovaného psa, který se našel 3.11.
poblíž sběrného dvora. Chudák anglický
mastif, který dostal jméno Max, přebýval
pár dnů v kotci za radnicí, a proto že se
o něj nikdo nehlásil, ujala se jej a veškerou
péči dobrovolně zajistila paní Ivana Mitáčková. Tak měl Maxík štěstí, že nemusel do
útulku pro psy a zotavil se natolik, že změnil bydliště z Čejkovic až do Hradce Králové. Děkuje Max i radnice !
Nastala nám Ladovská zima, zametáme bílé vločky, příznivci lyžování se těší na
lyže, obci se podařilo nakoupit traktorek,
který pomáhá při úklidu chodníků. Děkujeme také všem občanům, kteří se zapojí
do úklidu sněhu a budou tak nápomocni
obci s touto, prý nesmyslnou prací. Proč
nesmyslnou, prý to stejně roztaje, říkají
někteří. Jiní při prvních vločkách volají na
radnici, že už zase padá a ptají se, co se
s tím bude dělat. Nejčastější telefonisté
bydlí na rovině. Možná na kopcích zasy-

8

pává a ničí telefonní dráty a vlny sníh
a mráz. Pak těm na kopci, kteří nemohou
volat, nezbyde než popadnout metlu a dle
svých sil vyrazit na to bílé nadělení, nebo
trpělivě čekat, než dorazí obecní technika.
Technika je sice šikovná, ale to že jezdí
slalom mezi zaparkovanými auty v uličkách, už jsme psali asi stokrát.
O tom, co se děje u nás v Čejkovicích
psal v uplynulém období také tisk. Mohli
jsme číst o Svatomartinském vínu, akci,
která se konala na zámku potřetí a shledala se s velkým zájmem návštěvníků, kteří
přijeli ochutnat mladá čejkovická vína.
Zmínka v tisku o tom, jak dobře Čejkovice třídí, byla také tou pozitivní zprávou. Příznivé výsledky našich sportovců už bereme
mnohdy jako samozřejmé. Mnohdy už ani
novináři nemají chuť psát o tom, že sportovci z „nějaké“ dědiny předčí ty městské, kteří
mají nesrovnatelné možnosti pro pravidelný
trénink. Ale takový už je tisk. Samozřejmě
tiskem proběhly i jiné zprávy spojené s Čejkovicemi. Těžké je ale někdy posoudit, zda
pověsti obce prospějí, nebo ublíží. Reklama
je totiž věda. Co je pozitivní, co je negativní
a jak bude čtenář reklamu vnímat. Nejvíc si
reklamní slogany pamatují děti, dospělé lidi
většinou rozčiluje. Tak se prosím nenechejte v novém roce rozčílit ani reklamou ani
jinými kauzami, které se na nás hrnou ze
všech medií. Jak se proti negativním informacím obrnit? Možná nečíst noviny, ale
raději Čejkovický zpravodaj.
Přeji Vám všem předně zdraví, štěstí,
rodinnou pohodu, chuť k tomu hlásit se, že
jste z Čejkovic, nadšení k práci pro druhé
nejen sami pro sebe.
U nás v Čejkovicích je přece spousta
dobrých věcí a je jich určitě víc než zpráv
špatných.
Krásné prožití svátků vánočních a vše
nejlepší po celý nový rok 2011 vám přeje
a dobrým čejkovickým vínem vám všem
připíjí Marie Ritterová
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Z Čejkovic několika větami …
Tradiční setkání spoluobčanů, kteří letos
oslavili 75 a více let se opět uskutečnilo
v restauraci Hotelu Zámek. V neděli 17.října se na zámku konalo příjemné posezení
s malým programem a pohoštěním. Děkujeme, že jste přijali naše pozvání.

V neděli 26. prosince 2010 pořádá Sbor
dobrovolných hasičů Štěpánskou zábavu,
začátek v 19 hodin v sále Orlovny.

Neděle 7.listopadu patřila tradiční akci
– Den otevřených dveří v Základní škole
TGM v Čejkovicích. Více informací najdete
na jiném místě zpravodaje.

Na zimní měsíce připravuje Obecní
knihovna další besedy z cyklu Nejen prstem
po mapě ….
O přesných termínech budete včas informováni.

Svatomartinská vína byla knězem
požehnána na nádvoří zámku 11.11.2010
v 11 hodin, 11 minut.
Příjemného ochutnávání se zúčastnila
spousta milovníků vín z místa, okolí i velkých
dálek.
Po dlouhé době přijeli do obce ochotníci
z Libice nad Cidlinou. Představili se dětem
i dospělým se dvěma divadelními hrami
– Měla babka čtyři jabka a Vojtěchova mise.
Diváci, kteří se představení zúčastnlili, byli
spokojeni.
Nejen prstem po mapě cestovali tři účastníci výpravy do Číny, kteří se se svými zážitky
přijeli podělit s posluchači do Čejkovic v neděli 28.11.2010. Beseda byla zajímavá, bohužel
však málo bylo těch, kteří se rozhodli přijít byť
jen na zámek. Možná je odradila představa
cesty do Číny. Tak třeba příště.

Obecní úřad oznamuje, že v pátek
31.12.2010 se neúřaduje.

Maminky, nezapomeňte, připravit
svým dětem masky na tradiční „Dětský
karneval“, těšíme se na dětičky a jejich
doprovod v neděli 6.března 2011.
Děkujeme rodině Hřibové č. 23 za darovaný překrásný vánoční strom, který krášlí
prostranství u radnice a je každodenně obdivován kolemjdoucími.
Zpívání u stromečni v neděli 19. prosince se už potřetí setkalo s příznivým ohlasem
přítomných stejně jako svařák a perníkové
mlsání
Zveme všechny na

38. ročník
Čejkovické laťky,

Tradiční besídka žáků hudebních kurzů
se konala v sobotu 4.11. v sále Orlovny, kde
se představili žáčci muzikanti pánů učitelů
Vlastimila Kratochvíly a Karla Otáhala.

který se uskuteční
v pátek 11. března 2011.

Letos uspořádal Klub seniorů již několik
akcí dle svého bohatého plánu. Možná se
v příštím zpravodaji dočteme něco podrobnějšího o tom, co dalšího Klub seniorů chystá a co se povedlo.

Závodů se zůčastní kompletní česká a slovenská špička a další přední
zahraniční závodníci. Tradičně bude
doprovázet cimbálová muzika Morava a mužský pěvecký sbor Révokaz.
Závod zpestří gymnastická show skupiny Flyngboys z Kolína.

Čejkovický zpravodaj
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Pořad svátečních bohoslužeb
v kostele sv. Kunhuty v Čejkovicích
24.12.2010 – pátek

24:00 hod.

Půlnoční mše svatá

25.12.2010 – sobota

08:00 hod.
11:00 hod.
14:00 hod.

Mše svatá
Mše svatá
Svátostné požehnání

26.12.2010 – neděle

08:00 hod.
11:00 hod.

Mše svatá
Mše svatá

31.12.2010 – pátek

16:00 hod.

Mše svatá

01.01. 2011- sobota

11:00 hod.
14:00 hod.

Mše svatá
Mše svaá

02.01. 2011 – neděle

08:00 hod.
11:00 hod.

Mše svatá
Mše svatá

Zvu celou farnost k prožití vánočních svátků na bohoslužbách v našem kostele
sv. Kunhuty.
„Přeji Vám, aby vánoční radost, která provází Ježíšův příchod na svět, byla projevem jeho života ve Vašich srdcích.
Ať Vám Bůh dá zdraví, štěstí, hojnost požehnání po celý nový rok 2011.“
Mgr. Grzegorz Zych,farář

Přijměte pozvání na akce roku 2011
2.1.2011
8.1.2011
22.1.2011
29.1.2011
5.2.2011
6.3.2011
11.3.2011
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Novoroční koncert DH Vinařinka – Orlovna
Ples myslivecký-KD Zemědělské a.s.
Ples SRPŠ -KD Zemědělské a.s.
Ples krojovaný-KDU-ČSL- KD Zemědělské a.s.
Ples vinařů-KD Zemědělské a.s.
Dětský karneval-Orlovna
Čejkovická laťka
Čejkovický zpravodaj

Čtu, čteš, čteme, čtěte – děti budou také číst !
V roce 2010 proběhl druhý reprezentativní průzkum české
populace (občanů starších 15 let) na téma
čtení. Průzkumu se
zúčastnilo 550 respondentů z celé ČR.
A jaké byly výsledky:
-

79% obyvatel ČR starších 15 let přečte
za rok alespoň jednu knihu. Panuje
velký rozdíl, muži 73%, ženy – 85%.

-

V průměru přečteme za rok 17,3 knih.
Lidé nad 65 let přečtou 22 knih.

-

Čtení knih se denně v průměru věnujeme 38 minut. Čtení novin a časopisů 28 minut, sledování televize 113 minut, poslechu rozhlasu 106 minut, práci
s internetem 92 minut.

-

46% obyvatel ČR starších 15 let nakoupilo za rok aspoň jednu knihu.

-

38% obyvatel navštívilo za rok aspoň
jednou veřejnou knihovnu. Veřejné
knihovny nejčastěji navštěvujeme ve
věku 15-24 let (59%), nejméně často ve
věku 45-54 let (28%).

-

V průměru přečteme za rok 13 beletristických knih. Ženy 15 a muži 11. Občané starší 65 let – 19 knih.

-

Nejoblíbenějším autorem zkoumaného
vzorku je Michal Viewegh. Nejoblíbenější knihou je Vejce a já od Betty
MacDonaldové.

Zmíněný výzkum vypovídá o tom, že
knihy jsou dražší, že pro značnou část

Čejkovický zpravodaj

populace se nákup knih stal činností zbytnou, přesto se vztah ke čtení nijak výrazně
nezměnil.
Ani přízeň občanů k Obecní knihovně
v naší obci se nemění k horšímu. Jisté je,
že dospělí mají příznivější vztah ke čtení než školní mládež. Nedávný průzkum
čtenářských schopností v 65 zemích světa ukázal, že čtenářské schopnosti našich
dětí jsou podprůměrné. Znalosti se zhoršily nejvíce ze všech zemí. Test dělají 15leté
děti. Rapidně se zmenšil počet žáků, kteří
denně alespoň chvilku čtou.
V ČR se průzkumu zúčastnilo 7500
dětí z 290 škol. Z výše uvedeného vyplývá, že seznámení se s knihou by mělo
začít v rodině při čtení pohádek. Reklama
v televizi, která nás nabádá k tomu, abychom četli dětem denně 20 minut je sice
pěkná, ale je to jen reklama. Zkuste na
ni reagovat jako na jiné lákavé reklamy
a vezměte každý den do ruky knížku a čtěte svým dětem. Pohádky čekají až je budete číst svým dětem. K jejich výběru Vás
zveme do Obecní knihovny, kde najdete
mezi 10 000 knihami nejen tu pro děti, ale
třeba také pro sebe.
Obecní knihovna v Čejkovicích se
zapojila do akce „Celé Česko čte dětem“,
připravuje v novém roce několik akcí
jako třeba spolupráci s Mateřskou školou
při propagaci projektu „Celé Česko čte
dětem“.
Obecní knihovna zve všechny děti
na Dětský karneval, který je připraven
na neděli 6.března 2011. Věříme, že se
karneval setká se stejným zájmem jako
v roce letošním. Připraveny budou soutěže, pěkné odměny, tombola, občerstvení a hlavně kouzelník a jeho pomocnice Jája a Pája.
Předem děkujeme za jakoukoli podporu, kterou této akci můžete nabídnout.
(MR)
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Projekt

Ti,
kteří
navštívili
7.11.2010 den otevřených
dveří v základní škole a ti,
kteří občas brousí při procházkách v okolí školní
budovy, si nemohli nepovšimnout změn souvisejících s pokračováním projektu „Inovace výukového
systému ZŠ Čejkovice,
včetně rozvoje ŠVP“.
V rámci výše zmíněného dne otevřených dveří bylo možné zastavit se
v učebně výpočetní techniky
a prohlédnout si vznikající
portál projektu, který bude
sloužit pro umístění výukových materiálů. V současné
době je zde již k nahlédnutí několik pracovních verzí
těchto výukových materiálů, testovací prostředí a ve
fotogalerii pak dokumentování probíhajících prací ve
školní zahradě.
Výukové
materiály
již vznikají v těchto předmětech /resp. oblastech/
- informatika /p.uč. Maniš
Z./, anglický jazyk /p.uč.
Chytilová/, německý jazyk
/p.uč. Manišová/, přírodopis
/p.uč. Kalužík/, a přírodověda /p.uč. Hájková/. Zahájení prací čeká společenské vědy /p.uč. Martincová
a Krakovská/ a přírodověda
/p.uč. Šolková a Grünwaldová/. Po školení, které

12

všichni pracovníci školy
pracující na projektu absolvovali, budou převáděny do
elektronické podoby.
Pokud se chcete sami
podívat, klikněte na stránkách školy na tlačítko „Projekt“.

Druhá
oblast,
přebudování školní zahrady, také velmi pokročila.
Před příchodem zimních
mrazů se podařilo vytyčit
trasu naučné stezky, provést vybagrování, položit
základ v podobě recyklátu z obecního sběrného
dvora, zajistit dovoz jakož
i převoz pískovcové drtě
a začít s jejím pokládáním
tak, aby tvořila konečný

Čejkovický zpravodaj

svrchní povrch naučné
stezky. Hlavně však byla
vysazena většina stromů
a keřů, které budou tvořit biotopy na jednotlivých
úsecích naučné stezky.
Výhled na prosinec obsahuje především nasazení
chráničů na dřeviny, jejich
ošetření averzolem a opravu oplocení zahrady. Vše
s jedním cílem – zabránit
okusu zvěří.
Také se podařilo získat
materiál pro závěrečnou
fázi budování přírodní učebny, který poslouží k výrobě
zábradlí a lavic.
Vše výše zmíněné by
nebylo možné zrealizovat
bez pomoci mnoha místních /ale i jiných/ organizací, podniků či osob. Z nich
se dovolím uvést ty, kteří
pomohli naprosto nezištně, tedy bez jakýchkoliv
finančních nároků či s velmi výraznou slevou. Byli to
– pan Jan Konečný č.p. 30,
pan Selucký z Kyjova, firma
Kamenolom Žlutava Napajedla, firma Sluneční brána,
pan S.Strmeň, Zemědělská
a.s. Čejkovice a zřizovatel,
OÚ Čejkovice. Nelze však
opomenout mnoho dětí
a několik pedagogických
pracovníků, kteří obětovali svůj volný čas během
víkendu 13.11.2010 a státního svátku 17.11.2010
a přišli sázet stromky či čistit prostor stezky a zahrady
od různorodého odpadového materiálu.
Ještě jednou – vám
všem díky.

Čejkovický zpravodaj

Dvě výročí
na ZŠ T.G.Masaryka v Čejkovicích
Tradice „Dnů otevřených dveří“ v ZŠ TGM Čejkovice pokračovala v neděli 7.listopadu 2010. Jednak se
letošní rok nese ve znamení 160. výročí narození TGM,
navíc si škola připomíná 35 let od přestěhování do nové
školní budovy. Ta byla prakticky celá k dispozici hojným
návštěvníkům. Hned u vchodu byli přivítáni krojovanými žáky a mohli ochutnat i typické čejkovické koláčky.
Pak je jistě zaujala výstava historických knih, tisků,
plakátů, novin a fotografií, vážících se k době a osobě
TGM. Doplněním byly staré, dnes už dávno nepoužívané kuchyňské potřeby a hospodářské nářadí, či běžné
předměty denní potřeby.
Zasloužený obdiv budily i typické čejkovické kroje
a jejich součásti, mnohdy už jen dlouhá léta pečlivě
opatrované v truhlicích a skříních.
Mnozí se uviděli na starých i novějších absolventských snímcích, se zájmem zhlédli školní kroniky od
roku 1946 a zavzpomínali na pedagogy, kteří v Čejkovicích v posledních desetiletích působili. O pestrý umělecký program se postaraly mažoretky, tanečníci country, muzikanti z hudební školy YAMAHA a žáci učitelů
hudby V.Kratochvíly a K.Otáhala.
Tradice tedy zůstala zachována – po výstavách
a akcích k Vánocům či Velikonocům či oblíbených vernisážích výtvarných umělců si téměř tři stovky hostů
připomněly, že škola mění tvář k lepšímu a i když se
často vrací k poučné minulosti, přesto žije v moderním
dnešku.
Napsal Petr Hudeček
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Turnaj v Osadnících z Katanu
V říjnu, jak je již tradicí, pořádal Herní klub turnaj v deskové hře Osadníci
z Katanu. Tato hra je velice populární,
a proto se očekávala velká účast. Nakonec
se do turnaje přihlásilo 20 hráčů. Ti byli rozlosováni do pěti skupin. V každé skupině
se spolu utkali čtyři „osadníci“. Průběžné
výsledky byly poctivě zapisovány a kontrolovány. Zároveň se také dělala statistika
úspěšnosti jednotlivých barev. Po prvních
dvou hrách už byli téměř všichni favorité ve
vedení. Obhájce loňského vítězství Jakub
Procházka zaostal za očekáváním, a tak
dostali šanci ostatní.
Hlavním adeptem na celkovou výhru
se před závěrečnou partií stal s 12 body
Stanislav Kalužík. Čejkovická želízka na
tom ale tak dobře nebyla. Nejlepší z našich
byl s 8 body Pavel Balát. O konečném
pořadí se však rozhodovalo až ve čtvrtém - finálovém kole. Mladší hráči byli od
starších odděleni a hráli u vlastního stolu.
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Ostatní byli rozřazeni ke stolům dle svého
aktuálního pořadí. Začalo finálové kolo.
Každý měl o co hrát, čemuž odpovídalo
i herní nasazení. Nikdo nikoho nešetřil.
I přes velkou snahu hráčů u prvního stolu
se nepodařilo zastavit progresivní taktiku
Stanislava Kalužíka.
Ten na turnaji nepoznal hořkost
porážky, a proto se stal vítězem. Na druhém i třetím místě se umístili přespolní,
a to Martin Uhrovič a Lucie Cimalová. A jak
tomu bylo u mladších? Pořadí bylo následující: 1. místo – Michal Bezůšek, 2. místo
– Martin Novotný, 3. místo – Michal Pápay,
4. místo – Tomáš Loucký. A co dodat na
závěr? Snad jen jeden statistický údaj.
Pokud budete hrát Osadníky třeba doma,
vyberte si oranžovou barvu. Ta vyhrává!
Pavel Gal
Vedoucí Herního klubu
(kompletní statistiku i fotky naleznete na
adrese brdoslovacko.rajce.idnes.cz)

Čejkovický zpravodaj

BANG TURNAJ
Po roce byl opět vyhlášen turnaj o nejlepšího střelce. I ty máš tu jedinečnou
příležitost dokázat, že patříš mezi nejlepší pistolníky, které kdy svět spatřil.
Přijď a změř své schopnosti s ostatními ostřílenými kovboji z okolí. Na divokém
západě platí pouze jediný zákon - zákon rychlých koltů.

Další info na mailu: Gal.PAvlik@seznam.cz

Vitajte u nás. – pro Zpravodaj
V neděli 12. prosince v 15 : 00 hodin,
v útulném sále čejkovické Orlovny, zazněly první písně Mužského sboru Révokaz
z Čejkovic. Chlapi zazpívali písničky, které právě vyšly na dvou zbrusu nových CD.
Koncert pořádal čejkovický sbor za účelem uvedení nových natočených písniček
a zároveň křtu obou CD. Jedno je autorské
a má název : Vitajte u nás. Zpívá na něm
celkem šest mužských sborů. Druhé CD
má název : Mužský sbor Révokaz z Čejkovic. Tady je možné uslyšet jeden sbor a to
čejkovický, ale i pěkné dueta a sóla.
Za kmotry byli pozváni : starosta Pavel
Novotný a Marie Ritterová, kteří se celého
křtu slavnostně ujali a oba nosiče pěkných
písní za hlasitého: Živijó, živijó, pokřtili
šampaňským.
Pořad doprovázela CM Husaři ze Staré
Břeclavy, slovem provázela Hanka Pregrtová a jako host vystoupil Mužský sbor
z Josefova.
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Doufáme, že se koncert líbil. Ještě
dodáváme, že natočení obou hudebních
nosičů bylo pořízeno za finanční podpory
Nadace ČEZ.
Možnost zakoupení CD je v Průmyslové prodejně, nebo denně po 19. hodině
na adrese : Jaroslav Novák Okružní 819,
případně po telefonu : 607 618 550
JN
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Znovuobjevená krása „starodávného“ kroje
(Dokončení z minulého)
V současné době existuje již 10 krojů.
Každý z nich byl konzultován jednotlivě,
a to „od hlavy k patě“, a je zcela originální.Ušití a vyšití krojů (včetně kožených
opasků) se vynikajícím a mimořádně citlivým způsobem zhostila paní Yveta Petrásková z Bořetic.
A jak v krátkosti charakterizovat „starodávný“ kroj, v němž prý o letošní prezentaci na hodech v Němčičkách nikdo
nepoznal souvislost s krojem současným? Hlavním inspiračním zdrojem mu
byla (jako u mnoha jiných krojů) vojenská
uniforma – v našem konkrétním případě
mimořádně atraktivní uniforma husarů
tvořená mj. přiléhavými vestami a soukennými kabátci s vysokým límcem – tzv.
dolmany – zdobenými na přední části
hustými vodorovnými řadami žlutozlatých
šňůr, prýmků a kovových knoflíků. Husaři patřili k nejprestižnějším jednotkám
v armádách evropských států a na Hustopečsku se objevovali především za válek
o dědictví rakouské (40. léta 18. století)
a za napoleonské invaze (1805 a 1809).
Hanáčtí Slováci tento „husarský“ způsob zdobení aplikovali na své soukenné
vesty – korduly a svrchní kabátce – lajbly.
U toho však nezůstalo a výrazné zdobné
prýmkování se objevilo i u ženských kordulek, což je jev skutečně unikátní.
Mužský kroj doplňovaly nažloutlé
kožené kalhoty (koženky), zhotovované
především z jelenice, košile s širokým
spadeným rukávem, vysoké kožené boty,
bohatě vyšívaný opasek, „širočajzný“
klobouk, černý nákrčník a velký obřadní
kapesník, upevňovaný k nejhořejší dírce
vesty.
Ženský kroj měl štíhlou siluetu sukní
(nosila se maximálně jedna spodnička).
Zástěry byly velmi široké. Sešívaly se ze
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dvou pruhů plátna, které byly vepředu
spojeny zdobným stínkem a byly zřaseny do vysokého límce. K nejoblíbenějším
patřily zástěry zdobené technikou šité
batiky a barvené v indigu. Hlavu svobodných dívek zdobil velmi bohatý věnec
přivázaný k temeni stuhami – tzv. úvazovkami. Jinou alternativou byla šatka,
nádherně vyšívaný pruh plátna, který se

Kroje svobodných se vyznačovaly
výraznými květinovými aplikacemi: mužský
klobouk měl trojrohou vonici na klobouku
a jednoduchou vonici na klopě. Ženský
věnec byl velmi bohatý (na jižní Moravě
by těžko našel konkurenci) a na temeni se
svazoval stuhami-úvazovkami. Ke svazování květin se užívala červená stuha. Červená barva patřila k nejoblíbenějším – i na
výšivkách na plátně se jí používalo nejčastěji. Také podvazadla byla tvořena stočenou červenou stuhou a ženské punčochy
byly výhradně červené.
Foto: Robin Šibl, 2010.
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uvazoval kolem hlavy. Na nohou se nosily červené punčochy a střevíce s „přazkama“. Vdané ženy nosily velké bílé šátky (rozměry kolem 140 x 140 cm) – tzv.
šaty, které se uvazovaly na temeni a byly
zdobeny vyšitými kyticovými kompozicemi. Kolem roku 1820 se i na hanáckém
Slovácku prosadily turecké šátky, které
pak nosily ženy všech stavů.
Kroj se vyznačoval sytými a tmavými
barvami, a i když byl zdobený, neubíralo
mu to na pohodlnosti (ženy v něm mohly
bez problému sedět), takže současným

nositelům „starodávného“ kroje v něm
nehrozí žádná zdravotní ani estetická
újma. Inspiraci v podobě originálních
oděvních součástí z 18. a 19. století
skýtá i výstava „Tradiční výtvarná kultura hanáckého Slovácka“, která je až do
19. září 2010 ke zhlédnutí v hustopečském muzeu.

Soňa Nezhodová, Městské muzeum
a galerie Hustopeče

Rukávy košil a ženských rukávců nebyly usazeny v ramenním kloubu, ale připojovaly
se pravoúhle (spadený rukáv). Mužské košile měly velmi široké rukávy a zavazovaly se
na tkanice. Vyšívaly se zpravidla v linii spadeného ramenního švu, manžety a výstřihu.
Ženské rukávce se vyšívaly zejména v linii spadeného ramenní švu, taclí a límce. Zatímco výšivka na plátně byla stylizovaná a maximálně dvoubarevná, výšivka na suknu a kůži
využívala širší barevné spektrum a kromě stylizovaných motivů se využívalo i zdobného
krejčovského prošití (tzv. krejčovská výšivka).
Foto: Robin Šibl, 2010.

Čejkovický zpravodaj
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Trojkový mariáš
V příjemném prostředí Restaurace
Zemědělská a.s. Čejkovice proběhl dne
20.listopadu 2. ROČNÍK TROJKOVÉHO
MARIÁŠE v rámci turnajů SLOVÁCKÉHO
OKRUHU. Do boje o hodnotné ceny se
nakonec přihlasilo 45 hráčů, kteří postupně změřili síly v šesti kolech po 45 minutách. Celý turnaj se nesl v přátelském
a hlavně fair play duchu. Při vyhlašování výsledků se neztratili ani domací borci v čele s Stanislavem Konečným, který
obsadil nevděčné, ale krásné 4. místo.
Více najdete na internetových stránkách:
http://www.slovackymarias.estranky.cz .
Mezi jednotlivými účastníky vládla vel-

ká spokojenost a proto doufáme, že se tu
za rok v Čejkovicích opět sejdeme, pokud
možno ještě ve hojnějším počtu!
Velký díl zásluh patří rovněž těmto
sponzorům, kteří nám ochotně pomohli
zajistit tento karetní svátek i u nás:
Zemědělská a.s. Čejkovice
Holomáč štěpky s.r.o.
Vinářství Konečný
Vinopol Čejkovice
Textil Kukulová
Květinářství Těthalová
Všem moc děkujem a věříme, že nás
podpoříte i za rok.
Hlavní pořadatel: Hlaváč Jindřich st.

ATLETIKA
Ve škole proběhla 6.12.2010 tradiční
Mikulášská laťka
Vítězové kategorií
Žáci – žačky 1 tř.
1.Tomáš Rybnikář
2.Adam Prčík
3.Jakub Kratochvíl
žáci 2 – 3 tř.
1.Kryštof Opluštil
2.Viktor Hájek
3.David Michna

87 cm
84
84
3tř.
3tř.
3tř.

96 cm
96
93

žačky 2 – 3 tř.
1.Simona Martincová 3tř.
2.Adéla Kršová
2tř.
3.Libuše Sýkorová
3tř.

96 cm
93
90

žáci 4 – 5 tř.
1.Roman Plundrák
2.Jakub Martinec
3.Michal Opluštil
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4tř.
4tř.
4tř.

115 cm
110
110

žáci 6 – 7 tř.
1.Milan Sýkora
2.Václav Kočařík
3.Michal Papay

7tř.
6tř.
6tř.

115 cm
115
110

žačky 6 – 7 tř.
1.Veronika Strýčková 6tř.
2.Kateřina Michnová 7tř.
3.Anna Bařinová
7tř.

120 cm
115
115

Skalická laťka
Žáci atletického kroužku se zúčastnili ve Skalici na Slovensku Skalické laťky.
Pěkného úspěchu dosáhla Veronika Strýčková, která zvítězila v kategorii nejmladších
žákyň výkonem 120 cm. V téže kategorii
chlapců obsadil Roman Plundrák 7.místo
výkonem 115 cm. Jakub Martinec a Michal
Opluštil skončili shodně na 10.místě.
P.Damborský

Čejkovický zpravodaj

Informace
Městský úřad Hodonín,
odbor sociálních služeb
Bude od měsíce ledna 2011 opět vyplácet příspěvek na provoz motorového vozidla dle § 36, vyhlášky
č. 182/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, na
kalendářní rok 2011. Příspěvek je určen občanům,
kteří pravidelně dopravují osobu se středně těžkým
až těžkým zdravotním postižením nebo jsou sami
takto postiženi. Rovněž je určen rodičům dětí, které trpí onemocněním zhoubným nádorem nebo
hemoblastosou.
Většina občanů, kteří o tuto dávku žádají, k nám
přicházejí v prvních 3 měsících nového roku, ač o něj
mohou žádat v průběhu celého roku, aniž by nárok
na tuto dávku zanikl nebo se jeho výše krátila.
Tímto si Vás dovoluji požádat o informování
Vašich občanů (zveřejněním článku v místním tisku,
na internetových stránkách obce, na úřední desce,
příp. jiným Vámi obvyklým způsobem), aby posečkali s podáním žádosti alespoň do měsíce dubna
až května a ušetřili si tak čas a nervy při dlouhém
čekání na úřadě. Věřím, že s Vaší pomocí docílíme
spokojenosti našich klientů při vyřizování příspěvku
na provoz motorového vozidla.
Bc. Michaela Klepáčová
vedoucí oddělení sociální pomoci a služeb

Charita
informuje
Pečovatelská služba Čejkovice
nabízí
seniorům
následující
služby:
dovoz obědů, nákupy, praní a žehlení
prádla, doprovod k lékaři,
měření TK, pomoc při osobní
hygieně, dohled nad dospělým uživatelem, pochůzky
– lékárna, pošta.
Podrobně se můžete
informovat u paní Němečkové Jindřišky na Orlovně, ve
všední dny 7.30 – 10:00 hod
a 12.30 – 13.00 hod. Nebo na
tel. 731 425 495.
Oblastní charita Hodonín
přeje všem klientům i ostatním spoluobčanům příjemné
prožití svátků vánočních a do
nového roku hlavně zdraví
a Boží požehnání.

Charita Česká republika
pořádá i v roce 2011 tradiční
Tříkrálovou sbírku.
V Čejkovicích se k této sbírce připojíme 8.ledna 2011.
Sraz koledníků bude v 8
hod. na Orlovně, odkud skupinky koledníků vyjdou na koledu.
Věříme v ochotnou pomoc
koledníků a vedoucích skupinek a ve štědrost občanů.
Děkujeme za pomoc
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Stačí sklenka vína
a ztracená naděje se opět vzbudí.
(Pierre Jean de Béranger)

Obec Čejkovice zve všechny milovníky vína na

ŽEHNÁNÍ VÍNA

,

KTERÉ SE KONÁ V PONDĚLÍ 27. PROSINCE 2010 v 17 hodin v sále
Orlovny. Obřad žehnání provede P. Grzegorz Zych.
Zazpívá mužský sbor Révokaz z Čejkovic
Vezměte s sebou dobrá čejkovická vína, pohárky a dobrou náladu.
Srdečně zvou pořadatelé !

Muži, zanechte žen,
držte se vína,
neboť ženy stářím ztrácejí
a víno na jakosti nabývá.
(Karel IV.)

Děkujeme všem našim zákazníkům a dodavatelům za projevenou přízeň a spolupráci v uplynulém roce. Pracovníkům firmy Vinopol děkujeme za zodpovědný přístup
k práci.
Zvláště děkujeme firmě p. Holešínského Hofra s.r.o Hovorany a jeho pracovníkům
pod vedením stavbyvedoucího p.Škrabáka ,kteří se podíleli na rekonstrukci a přístavbě budovy Vinopol v Čejkovicích,
p.Opluštilové Ireně,Čejkovice za provedené projektové práce
Střechy Polach s.r.o.,Brno
Střechy 92 s.r.o.,Zlín
Kovo PK s.r.o.,Břeclav
Zámečnictví Koutný ,Čejč
Podlahářství Šťavík Tomáš,Čejkovice
Marada,vodo-topo Hovorany
Elektro Kubeš s.r.o.,Dubňany
a všem ostatním,kteří se podíleli na zdárné realizaci této stavby a tímto přispěli ke
zvelebení středu Čejkovic.

PF 2011

V letošním roce je tomu právě 20 let co byla firma Vinopol založena a stavba je hezkým dárkem k jejímu dvacetiletému jubileu.
V prostorách budovy najdete prodejnu vinařských potřeb,penzion a jednací prostory
pro plastovou výrobu ,bazény a zastřešení bazénu.Výrobní prostory pro tuto činnost
se nacházejí ve vedlejší obci Čejč.
Vážení přátelé,dovolte nám, abychom Vám všem popřáli klidné a spokojené prožití
vánočních svátků, šťastný vstup do roku 2011, mnoho osobních i pracovních úspěchů a stálé zdraví.
VINOPOL - Hana a Jindřich Poláškovi
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Cestovní agentura DaNiTour, Ivana Jurášová, Svárov 602, Velké Bílovice
TEL.+FAX:519 346 620, 608 523 571, e-mail:info@danitour.cz, www.danitour.cz

Zahájen prodej zájezdů na LÉTO 2011
Využijte nejvyšší slevy za včasný nákup a pobyty pro až 2 děti zdarma
Pokračuje prodej -

ZIMNÍ POBYTY v tuzemsku i zahraničí,
LÁZEŇSKÉ POBYTY a EXOTIKA

V nabídce DÁRKOVÉ POUKAZY dle vašeho výběru – na konkrétní
pobyt nebo částku dle vašeho přání.
Vhodné i jako vánoční dárek.
Cestovní agentura DaNiTour – Ivana Jurášová pĜeje všem svým klientĤm souþasným i
budoucím šĢastné prožití svátkĤ vánoþních a mnoho úspČchĤ v novém roce 2011.
Prov. doba. PO-PÁ:16.00-18.00 + ÚT a ýT 9.00-11.00

www.danitour.cz
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Společenská kronika
NAROZENÍ
Helena JELÍNKOVÁ
Ondřej DAMBORSKÝ
Hana TŘASOŇOVÁ
Dominik ŠŤASTNÝ
Vanessa PAZDERKOVÁ
Nikol BÍZOVÁ

Čejkovice 919
Čejkovice 50
Čejkovice 98
Čejkovice 802
Čejkovice 301
Čejkovice 830

ÚMRTÍ
Josef Pecůch
Pavel Slezák
Marie Miatinohová

Čejkovice 623
Čejkovice 229
Čejkovice 764

(roč. 1914)
(roč. 1956)
(roč. 1931)

SŇATKY
11.9.2010
Aleš Grünwald, č. 699
Yvona Lacková, Krhov
25.9.2010
Petr Drábek, č. 779
Jana Říhová, Novosedly
9.10.2010
Radovan Švanyga, Ratíškovice
Vítězslava Uhrovičová, č. 901
13.11.2010
Zdeněk Kukula, č. 898
Olga Brňáková, Slovensko
Marie Gavendová, matrikářka
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Čejkovický zpravodaj vydává Obec Čejkovice od roku 1980 - IČ 00284823.
Vychází čtvrtletně. Odpovědná redaktorka Marie Ritterová.
Foto: Ing. P. Novotný, P. Damborský, J. Balát
Náklad 900 ks, vydání povoleno Ok ONV Hodonín
č.j. o – 37066486. Výtisk ZDARMA. Uzávěrka příštího čísla 31.3. 2011
Grafická úprava a tisk Petr Brázda - vydavatelství Břeclav
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