ZPRAVODAJ OBCE BROD NAD DYJÍ

BRODSKÉ
číslo 1-2019 | ročník 1

NOVINY

Malba Brodu nad Dyjí z obřadní síně obecního úřadu

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, milí sousedé,
je mi velkou ctí, že mohu říci pár slov při příležitosti
prvního vydání našeho obecního zpravodaje,
tedy Brodských novin. Jsem velice rád, že se
podařilo sestavit redakci, která je ochotna tento
zpravodaj připravovat a vydávat. Pro vydávání
tohoto zpravodaje jsme se rozhodli z toho
důvodu, abychom mohli informovat všechny
spoluobčany například o dění v naší obci,
připravovaných investicích a dalších novinkách.
Hlavním záměrem je, aby se k těmto informacím
dostali i ti spoluobčané, kteří nemají přístup nebo
neovládají internet či sociální sítě. Jsem si ale jist,
že zájem o tento zpravodaj vzbudíme i u dalších
občanů. Nechceme a ani nebudeme z našeho
zpravodaje tvořit politický tisk, kde by byly
prosazovány názory politických skupin či stran.

Budu velice rád, pokud bude zpravodaj přinášet
užitečné informace, proto doufám, že i Vy se rádi
do vydávání zapojíte a přispějete tak k pestrosti
článků.
Co nevidět již přijde jaro. Většina z nás se těší, až
budeme moci trávit teplejší dny na svých
zahrádkách nebo dvorcích, vinaři ve vinicích, jiní
na výletech či procházkách. Sluníčko se začne
teplými paprsky opírat do všeho kolem nás, a tak
mi dovolte, abych Vám popřál krásné jarní dny
a veselé Velikonoční svátky. Snad trochu
paradoxně přeji i deštivé dny, kterých je zde čím
dál méně. Přál bych si, aby byl náš zpravodaj
Vaším příjemným společníkem nejen při tolik
očekávaném deštivém dni.
Petr Kolaja
starosta obce
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Z OBECNÍHO UŘADU

NOVINKY Z ÚŘADU
V sobotu 27. 4. 2019 bude v Brodě svoz
nebezpečného
odpadu
a
elektroodpadu
a v pátek 26. 4. (do pondělí 29. 4.) bude přistaven
kontejner na velkoobjemový odpad.
Místní knihovna Brod nad Dyjí nabízí zdarma
k rozebrání více než 500 vyřazených knih
a časopisů všech žánrů. Vybrat si můžete přijít
každé pondělí a čtvrtek od 16:00 do 18:00.
Obec Brod nad Dyjí plánuje pořízení kontejneru
na jedlé tuky a oleje. Ten podle zákona musí od
1. 1. 2020 mít každá obec. Použité tuky a oleje
stačí slít do plastové lahve, uzavřít víčkem
a odložit do speciálního kontejneru.
Starosta Petr Kolaja začal přípravy projektu na
vybudování nových chodníků. Plánovaný rozsah
je od vesničky pro seniory po obecní úřad a na
druhé straně až k rybníku. Momentálně probíhá
jednání s projektantskými firmami.

Obecní úřad vybírá poplatek za odpady (do
konce května), za psa (konec března), nájmy
pozemků (do konce března nebo dle nájemní
smlouvy) a zálohu na stočné pro rok 2019 (dle
smlouvy čtvrtletně).
Obecní
úřad
upozorňuje
provozovatele
ubytovacích služeb, že dle obecně platných
vyhlášek jsou povinni odvést vybrané rekreační
a ubytovací poplatky za kalendářní rok 2018 do
31. 1. 2019. Proto žádají všechny, kdo tuto
povinnost ještě nesplnili, o urychlenou nápravu.
Občané, kteří plánují pálit klestí, mohou tuto
činnost
nahlásit
hasičům
na
portálu
https://paleni.izscr.cz/paleni. Předejdou tím případným nepříjemnostem. Stačí vyplnit krátký
dotazník a pálení tak zaregistrovat.
OÚ

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Usnesení ze zasedání 26. 11. 2018
Usnesení č. 7/2018/3a
Zastupitelstvo obce Brod nad Dyjí schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Usnesení č. 7/2018/5a
Zastupitelstvo obce Brod nad Dyjí schvaluje
příspěvek 1 000 Kč Asociaci rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR Klubu PAPRSEK
Tyršova 142/29 692 01 Vyškov v roce 2019.
Usnesení č. 7/2018/5c
Zastupitelstvo obce Brod nad Dyjí schvaluje
kompletní zrušení telefonní linky a telefonní budky
O2 v obci.
Usnesení č. 7/2018/5e
Zastupitelstvo obce Brod nad Dyjí schvaluje
příspěvek na provoz Mateřské školy Brod nad Dyjí
na rok 2019 ve výši 353 600 Kč.
Usnesení ze zasedání 17. 12. 2018
Usnesení č. 8/2018/4
Zastupitelstvo obce Brod nad Dyjí schvaluje
rozpočet na rok 2019 a to v paragrafovém znění.

Příjmy 10 748 900 Kč, výdaje 9 604 000 Kč,
financování 1 144 900 Kč
Usnesení č. 8/2018/6
Zastupitelstvo obce Brod nad Dyjí schvaluje výši
stočného na rok 2019 ve výši 48,30 Kč / 1 m3.
Usnesení č. 8/2018/10
Zastupitelstvo obce Brod nad Dyjí schvaluje
finanční příspěvek Mysliveckému spolku Brod nad
Dyjí na rok 2019 ve výši 15 000 Kč
Usnesení č. 8/2018/11c
Zastupitelstvo obce Brod nad Dyjí schvaluje
uzavření pojistné smlouvy s Pojišťovnou VZP a.s.
Ke Štvanici 656/3 Praha 8 – Skupinové úrazové
pojištění dětí mateřské školy na období 1. 1. 2019
do 31. 12. 2021, a to dle předložené varianty č. 2
za roční pojistné 7 200 Kč. Na pojistná rizika smrt –
200 000 Kč, úraz – 100 000 Kč a trvalé následky –
400 000 Kč.
Usnesení č. 8/2018/11f
Zastupitelstvo obce Brod nad Dyjí schvaluje
poskytnutí prostor části obecního sálu bezplatně
pro klubík maminek a dětí, dle uvedených
podmínek.
OÚ
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ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

SLOVO ŘEDITELE
Pro historicky první zpravodaj naší vesnice je zde
několik řádků ze známého prostředí naší Mateřské
školy Človíčkov…
V naší MŠ je v současné době 25 dětí, dva
pedagogové, pedagog na překrývání, školní
asistentka, kuchařka, uklízečka a účetní.
První den Nového roku 2019 byl v naší školce
dnem plným hraní s novými hračkami, které našim
dětem naložil Ježíšek. Většina hraček byla od
sponzorů, počínaje stavebnicemi až po venkovní
trampolínu, na které si děti zaskáčí až s příchodem teplejšího počasí.
Pokračovaly kroužky Tvořivé ručičky a Angličtina
v pohybu, která však byla vzhledem k nízkému
zájmu ve 2. pololetí zrušena. S koncem 1. pololetí
byl ukončen také sportovní kroužek, o jehož
pokračování se intenzivně jedná. Mimo jiné jsme
od ledna navštívili zábavní centrum BONGO
v Brně, a naopak nás navštívilo divadélko Kejkle.
Další milá návštěva byla z deníku Rovnost, na
jehož stránkách se objevila fotografie našich dětí.
Přiložená fotografie je ze soutěže o papučky pro
všechny děti z naší školky. Když budeme mít v sou-

těži dostatek hlasů, bude mít každé naše dítě
úplně nové papučky.
Toto je takový malý výčet akcí a zážitků, které
jsme za těch několik dnů prožili.
A co se chystá a připravuje? To se dozvíte příště.

Pavel Pojeta
ředitel školky

DO ŠKOLKY ZA PŘÍRODOU
Bylinková spirála, hmatová stezka, jahodová
pyramida nebo zelené střechy. Na všechny tyto
novinky se v rámci projektu „Zahradní úpravy MŠ
Brod nad Dyjí“ mohou děti už na podzim tohoto
roku těšit.
Nejde jen o změnu vzhledu. Cílem plánovaných
změn je hlavně posílení kontaktu dětí a přírody.
Velká část výuky ve školce se přesune právě na
zahradu. Žáčci budou trávit ve školce dny hraním
se mezi stromy, pozorováním broučků v hmyzím
hotelu nebo ptáčků u krmítka. Nově bude

vybudováno i jezírko a ohniště. To všechno
pomůže děti naučit, jak funguje život na louce, ve
vodě i v sadu.
Do celého projektu bude zapojena i veřejnost. Již
proběhla první informační schůzka s rodiči.
Ti budou hrát spolu se svými ratolestmi velkou roli
při výsadbě ovocných stromů a keřů.
Další plánované akce v rámci projektu:
• zábavně-sportovní
odpoledne
s
rodiči
a místní veřejností spojené s opékáním buřtíků
s tématem „sportujeme pro zdraví, učíme se
chovat u ohniště“
• přednášky členů místního mysliveckého
sdružení v MŠ i v lese
• přednáška a praktické ukázky členů a vedení
STKO Mikulov v naší MŠ, především
o smysluplnosti třídění odpadů
• návštěva
místní
hydrometeorologické
stanice
• Předpokládané náklady na vybudování zahrady v přírodním stylu se šplhají přes 650 000 Kč.
Z rozpočtu obce poteče ale jen část. Bývalá
starostka ve spolupráci s ředitelem MŠ získala už
v roce 2018 od Státního fondu životního
prostředí na tento projekt půlmilionovou dotaci.
Michaela Křivánková
místostarostka
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ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZÁPIS DO MŠ ČLOVÍČKOV
Mateřská škola Brod nad Dyjí, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brod nad Dyjí 148,
691 81 Březí u Mikulova oznamuje, že zápis dětí do MŠ Človíčkov v Brodě nad Dyjí se uskuteční ve
čtvrtek 9. května 2019 v budově MŠ Človíčkov v době od 9:30 do 11:00 hod.
Vezměte si s sebou: rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce, úsměv na tváři a
dobrou náladu.
Naše motto: Človíčkov – místo, kde pro "malé človíčky" děláme "velké věci" - proč? Aby se učili,
hráli a smáli přeci :-)

KULTURNÍ DĚNÍ

LAMPIONOVÝ PRŮVOD S USPÁVÁNÍM BROUČKŮ
Dne 14. 10. 2018 se v Brodě konal již třetí ročník
lampionového průvodu. Účastníci se sešli na hřišti,
kde děti po krátké rozcvičce s básničkou plnily tři

čky, kteří se ještě nestihli ukrýt před zimou. Když se
setmělo, dostaly děti svítící náramky a rodiče jim
rozsvítili lampiony. Průvod malých světlušek byl
ukončen na zahradě Mateřské školy s laskavým
svolením pana ředitele, kde děti uložily broučky
ke spánku do připraveného domečku. Všichni
jsme broučky společně uspali básničkou a písničkou. Nakonec za svitu prskavek děti dostaly
malé dárečky. Děkujeme všem rodičům, kteří se
na přípravě podíleli a věříme, že bude tradice
lampionového průvodu pokračovat i nadále.
Před několika dny proběhla navazující jarní akce
s tématikou probouzení broučků. Více informací
můžete očekávat v následujícím čísle tohoto
zpravodaje.

jednoduché úkoly a pomohly tak beruškám
a mravenečkům. Nakonec našly zatoulané brou-

Lucie Dvořáková a Eliška Marušáková
organizátorky

STROMEK, SVAŘÁK, KOLEDY
Jako již několik let, i loňský advent zahájilo
tradiční slavnostní rozsvícení vánočního stromku
na prostranství před obecním úřadem. Konalo se
první adventní neděli, která tentokrát vycházela
na 2. 12. Hned po příchodu návštěvníky přivítala
vůně svařeného vína od místních vinařů
a čerstvých koláčů z rukou místní cukrářky. Pro ty,
kteří dávají před sladkým přednost masu, již
v udírně čekaly klobásky. Také zde byla možnost
zakoupit u dalšího stánku krásné vánoční
dekorace.
Slavnostní odpoledne bylo zahájeno proslovem
nového starosty. Petr Kolaja všechny hosty přivítal
a popřál jim krásné svátky. Jak je zde již zvykem,
pár slov o Vánocích také pronesl pan farář, který
požehnal vánočnímu stromu. Ten byl za jeho
zpěvu slavnostně rozsvícen.
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KULTURNÍ DĚNÍ
Děti z Mateřské školy Človíčkov se pod vedením
pana ředitele Pavla Pojety připravily pod modrými světýlky ke svému vystoupení. Nejdříve děti
zazářily
vystoupením
s krásnými
koledami
a následně všem hostům i se svými učiteli zatančily kolem stromu. Celé vystoupení pak s pomocí
dospělých zakončily zapálením prskavek na
vánočním stromě a tím byl ukončen připravený
program.
Michaela Křivánková,
Kateřina Kolajová, redakce

MIKULÁŠ TŘIKRÁT JINAK
Jestli děti v Brodě zlobí, otestoval Mikuláš se svými
pomocníky letos dokonce třikrát. Koho čert
nenacpal do pytle už ráno ve školce, toho se jeho
rohatí bratranci pokusili stáhnout do pekla při
večerní obchůzce vesnicí. Pro ty nejodolnější děti
bylo letos historicky poprvé připraveno Mikulášské
řádění v sále obecního úřadu.
Do školky se Mikuláš s čertem a andělem podívali
už 5. prosince dopoledne. Ne všichni však byli
jejich návštěvou nadšeni. Pár nejmenších
obyvatel Človíčkova se dokonce před hosty
schovalo i s paní učitelkou do odpočívárny. Aby
se prcci tolik nebáli, hodný Mikuláš zahnal čerta

pryč a zmařil tak jeho strašící snahy. I když
pekelník stále do třídy nakukoval, děti už se tolik
nebály a za svou záchranu poděkovaly krásnými

básničkami a písničkami. Jejich výkon se
dokonce čertovi tak zalíbil, že se rozhodl odměnit
je balíčky s nadílkou. Ti neodvážnější si dobrůtky
vzali přímo od čerta z ruky. Na cestu dostali
Mikuláš a jeho pomocníci od dětí vlastnoručně
upečené slaďoučké perníčky.
Později v podvečer Mikuláš vyrazil do ulic Brodu.
Tam, kam si ho pozvali, přišel i se svou partou

dvou rohatých umouněnců a dvou andělů.
Tentokrát se ale nikdo z nich nenechal
obalamutit zpěvem a recitací. Mikuláš s sebou
totiž nesl Knihu hříchů, podle které moc dobře
poznal, kdo byl opravdu hodný a kdo jen
zatlouká. Místo pytle ale na děti čekala
odměna. Všechny do jednoho totiž slíbily, že se
polepší. U některých se přimluvila i maminka.
Čerti byli sice trochu smutní z pytle, který na
konci večera zel prázdnotou, ale oba moc
dobře věděli, že příští rok budou mít znovu šanci
si nějakého hříšníka odnést. Závěrečnou zastávkou Mikulášských oslav byla dětská zábava,
která se konala 8. 12. Odpolední program zahájil
anděl, který potom spolu se dvěma hodnými
rarášky celým odpolednem děti provázel. Mimo
jiné čekalo na malé čertíky a andělíčky spousta
soutěží a vyrábění ozdob na vánoční stromeček.
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KULTURNÍ DĚNÍ
Odvážlivci měli možnost podívat se do pekla
s pořádnými prašivými rohatými. I přes hlasitou
hudbu bylo občas v sále slyšet křik vystrašených
dětí. Naštěstí si ale čerti v pekle nikoho nenechali.
Hodný anděl poté odměnil nejkrásnější masky
dětí. Nakonec se po zazpívání písniček v sále
rozhostilo ticho a za zvuku zvonečku přišel
Mikuláš, který letos už naposledy děti obdaroval
ovocem a sladkostmi.
Michaela Křivánková, Kateřina Kolajová, redakce

PEKLO VE ŠKOLCE
Předvánoční besídku pro rodiče si 13. 12. přichystaly děti z Mateřské školky Človíčkov.
Tématem bylo peklo. Děti byly převlečené za
čertíky a o rohatých se také zpívaly písničky
a recitovaly básničky, které byly součástí
vystoupení. Odměnou byl dětem obrovský
potlesk při posledním tanečním vystoupení.
Rodiče byli jako každoročně nadšeni.
Kateřina Kolajová, redakce

DO ZPĚVU BYLO VŠEM
Pro všechny občany starší 60 let obec připravila
14. 12. 2018 tradiční besídku pro důchodce.
Pohoštěni chlebíčky, vínem, zákusky od místní
cukrářky a kafíčkem si naši nejstarší mohli užívat
naplánovaný program. Jako první se představila
se svým pekelným vystoupením Mateřská školka
Človíčkov. Tančící a zpívající čertíčci vykouzlili
všem úsměv na tváři. Pozitivní nálada ještě
vzrostla při vystoupení mužského pěveckého
sboru z Novosedel.
Krojovaní zpěváci pohladili duše všech přítomných výběrem těch nejlepších lidových písniček.
Mnohé z nich návštěvníci znali a s chutí se svým
hlasem přidali. Na hudební notu se pokračovalo
i dále. Nejednoho roztančil muzikant, který po
celý zbytek večera všechny přítomné bavil.
Všem pozvaným nakonec pan starosta a slečna
místostarostka postupně popřáli krásné Vánoce
a vše nejlepší do nového roku a jménem obce jim
předali dáreček. Letos každý dostal krásný skleněný hrneček v obecních barvách s logem obce.

„Bylo to nádherné. Jsem moc ráda, když se takto
všichni sejdeme a bavíme se. Proto je hezké
bydlet na vesnici. Všichni se tu znají a můžeme si
takovéto věci užít spolu.“ zhodnotila akci jedna
z účastnic.
Michaela Křivánková, Kateřina Kolajová, redakce

POZVÁNKA
Galerie výtvarného umění v Hodoníně Vás srdečně zve na výstavu LACO GARAJ 60. Výtvarná
díla umělce, který sídlí v Brodě nad Dyjí, můžete vidět od 13. března do 26. května v sálech
GVU v Hodoníně.
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KLUBÍK MAMINEK A DĚTÍ
Místní maminky se domluvily a rozhodly založit
klubík pro maminky s dětmi. Klubík je určen pro
všechny maminky s dětmi, nejen pro maminky na
mateřské dovolené. Cílem klubíku je jednak
posílit přátelství místních maminek a hlavně dětí,
a jednak smysluplně trávit volný čas, rozvíjet
u dětí kreativitu a motoriku. Schůzky nebudou jen
o vyrábění, ale také i o pohybu, hraní a setkávání
se. První klubík se uskutečnil 30. ledna 2019, který
jsme pojali Valentýnsky, výrobou různých srdíček
a přání. Od března 2019 by měl probíhat každou
druhou středu v přísálí obecního sálu od 16 do 18
hod. Domluva ohledně témat schůzek a přesných termínů probíhá přes facebookovou
skupinu Klubík, pro více informací mohou
maminky kontaktovat iniciátorky těchto aktivit –
Nikolu Meszárošovou a Xenii Meszárošovou.
Tímto bychom také znovu rády poděkovaly

zastupitelstvu obce
prostor v přísálí.

za

umožnění

využívání

Eliška Marušáková a Lucie Dvořáková

POZVÁNKY NA AKCE

Kdy: 6. 4. se zapojíme do celorepublikové akce
“Ukliďme Česko”
Kde: v 9:00 u Obecního úřadu v Brodě nad Dyjí
Kdo: Kdokoli má chuť uklidit v Brodě a přidat
pomocnou ruku
Co: Nejprve si ukážeme, jak si může každý z nás
doma vyrobit ekologický prací prostředek za pár
korun, poté půjdeme uklidit kolem obchodu,
rybníka, projdeme obcí. Nasadíme stromky, které
máme nachystané.

Do kdy: Dokud to vše neuklidíme!
Více o akci na: www.uklidmecesko.cz/
Za organizátory: Zastupitelé obce Brod nad Dyjí
(máte-li nápad, kde ještě uklidit, obraťte se na
Mirku Šlampovou: slampova@brodnaddyji.cz)

Obec Brod nad Dyjí s partou dobrovolníků
30. dubna 2019 pořádá:

Obec Brod nad Dyjí pořádá:

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

25. května 2019
Od 20:00 večerní zábava s tombolou.

Zveme všechny děti.

Akce je určena všem generacím, ať mladším či
starším. Uvítáme i rodiny s dětmi. Každý může
pomoci
dle
svých
fyzických
možností.
Děkujeme, že se zúčastníte!

BABSKÉ HODY
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Obec Brod nad Dyjí a parta dobrovolníků pořádá

14. dubna 2019 ve 14:00
V Brodě nad Dyjí v místním sále
Děti si vytvoří velikonoční výrobky a
dekorace, které si odnesou domů.
Příspěvek na materiál je 50 Kč.
Malé občerstvení zajištěno.

Na závěr se vydáme po stopách velikonočního zajíčka, kde děti
čeká spousta otázek a úkolů.
Kvůli nákupu materiálu prosíme o nezávazné nahlášení dětí, a to Kateřině Kolajové na facebooku nebo smskou na telefonním
čísle 722810917 do 11.4. Děkujeme a těšíme se. Organizátorky K. Kolajová, I. Cardová, N. Sellnerová a P. Kolajová.
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