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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Usnesení ze zasedání 18. 2. 2019
Usnesení č. 1/2019/4
Zastupitelstvo obce Brod nad Dyjí přiděluje
veřejnou zakázku („Zahradní úpravy MŠ Brod nad
Dyjí“) dodavateli XXXXXX za celkovou cenu
627 938 Kč.

Usnesení ze zasedání 20. 5. 2019
Usnesení č. 3/2019/9a
Zastupitelstvo obce Brod nad Dyjí schvaluje přijetí
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na
projekt Kanalizace a ČOV Brod nad Dyjí – úroky
z úvěru, ve výši 100 000 Kč.

Usnesení č. 1/2018/6a
Zastupitelstvo obce Brod nad Dyjí schvaluje
přípravu projektové dokumentace na realizaci
chodníků (od Formozy po křižovatku a dále
směrem od rybníka k OÚ).

Usnesení č. 3/2019/9b
Zastupitelstvo obce Brod nad Dyjí schvaluje přijetí
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na
projekt Vybavení místní knihovny Brod nad Dyjí ve
výši 25 000 Kč.

Usnesení č. 1/2018/6c
Zastupitelstvo obce Brod nad Dyjí schvaluje
oslovení na zpracování nabídky na postupné
opravy částí místních komunikací s využitím
recyklátu.

Usnesení ze zasedání 17. 6. 2019
Usnesení č. 4/2019/3
Zastupitelstvo obce Brod nad Dyjí schvaluje
závěrečný účet obce Brod nad Dyjí za rok 2018
s výhradou. Byla provedena nápravná opatření.

Usnesení ze zasedání 1. 4. 2019
Usnesení č. 2/2019/6
Zastupitelstvo obce Brod nad Dyjí schvaluje
dodavatele projekční a inženýrské činnosti na
projekt Zvýšení bezpečnosti – II. etapa (chodník
od Formozy po křižovatku a dále směrem od
rybníka k OÚ) XXXXXX na přípravu projektové
dokumentace za nabídnutou cenu 510 000 Kč
bez DPH.

Usnesení č. 4/2019/8
Zastupitelstvo obce Brod nad Dyjí schvaluje
rozšíření veřejného osvětlení k domu č.p. 89, 229
a 230 a k novostavbám (u obchvatové cesty).
(Usnesení v plném
stránkách obce.)

znění

jsou

dostupná

na
OÚ

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

SLOVO ŘEDITELE MŠ
V životě každého člověka dochází k mnoha
zásadním a důležitým zlomům. Je tomu tak i u našich dětí ve školce, které nás po prázdninách
opustí. Je to pochopitelné – předškoláci už
kvapem pospíchají do života, protože u nás už je
tlačí bota.
Ta životní změna je velká už jen tím, že dnes jsou
děti, ale od 1. září budou žáci. To je velký životní
zlom.
Už jim zbývá udělat jen maličký krůček pavoučí
a potom se s naší školkou navždy rozloučí. Došli
totiž na své první velké rozcestí. My jim můžeme

do dalšího života popřát jen hodně štěstí. Ano, se
školkou se rozloučí a co je čeká, to neví. Nemusí
se však bát, protože mají kolem sebe své nejbližší,
kteří jim na další cestě životem pomohou. A i když
je jim jen šest let, budou tu pomoc hodně
potřebovat. Nebo možná právě proto, že je jim
jen šest let.
Přejeme našim předškolákům úspěšný vstup do
této životní etapy.
Pavel Pojeta
ředitel školky

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČLOVÍČKOV V BRODĚ NAD DYJÍ
PŘIJME DO SVÝCH ŘAD SPOLUPRACOVNÍKA NA POZICI
ŠKOLNÍHO ASISTENTA
Veškeré informace na telefonním čísle: 731 718 703.
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KOŠT VÍN
Dne 2. března 2019 se v naší obci konala tradiční
Výstava vín. Ke koštování bylo připraveno více
než 330 vzorků vína. Oceněny byly tři
nejpovedenější. V kategorii bílých vín zvítězil
Ryzlink rýnský Jiřího Laurenčíka z Brodu nad Dyjí
s hodnocením 19,2. Nejlepší Rosé si vysloužilo
známku 19,0 a patřilo Jiřímu Mastnému z Vranova.
Mezi červenými víny panoval Dornfelder vinařství
Eurovalley Šardice se skóre 19,1.
redakce

FAŠANK
Masopust, šibřinky nebo fašank jsou jiná jména
pro stejnou věc – průvod masek obcí a oslava
jarní doby půstů. 9. března 2019 se maškary
prohnaly i Brodem, oproti minulým ročníkům byl
tento však trochu netradiční. Večerní zábava se
totiž nekonala. Pochod obcí však doprovázela
Sivická kapela, takže milovníci lidové hudby si
mohli na své přijít už přes den. Zásadně zkrácená
akce probíhala navzdory změnám ve veselém
duchu a ve finále sklidila úspěch.
redakce

KARNEVAL
Pohádkové postavy, historičtí bojovníci nebo
povolání. V takových kostýmech si přišlo 16. března 2019 zadovádět a zasoutěžit na letošní
karneval více než 40 dětí. Nejkrásnější masky
čekala nejsladší odměna. První tři místa byly letos
odměněny nádhernými dorty, které jako
sponzorský dar upekla místní cukrářka.
Na třetím místě se umístila roztomilá Máša, na
druhém éterická čtveřice víl a první místo
vybojoval pohádkový švec s obřím plnovousem,
Rumcajs.
redakce

Zvýhodněný vstup do ATC Merkur
Občané Brodu nad Dyjí budou mít nově možnost využít zvýhodněného vstupu do areálu ATC Merkur. Rozhodnutí padlo na zasedání
dozorčí rady společnosti Pasohlávská rekreační s.r.o., platné je již pro rok 2019.
Pro vyřízení vstupové karty je třeba, aby se občan dostavil na hlavní recepci, 1. patro, sl. Holíková nebo paní Relichová. Tam předloží
platný OP, kterým prokáže trvalé bydliště, fotografii s bílým pozadím a zaplatí poplatek v požadované výši – 200 Kč u dětí do 14 let,
400 Kč u osob nad 14 let a 600 Kč za vjezd autem do areálu. Tato karta je platná vždy na jednu sezónu, tj. od dubna do října.
Na podzim se všechny karty zablokují. K jejich odblokování dojte poté, co se občan dostaví na hlavní recepci a uhradí patřičný
poplatek na další rok. Doporučujeme kartu aktivovat v měsíci dubnu, protože během sezóny se čekací doba na odblokování
vzhledem k množství práce prodlužuje. Vystavení a aktivace karet se provádí přednostně v úterý a čtvrtek v čase
od 9 do 15 hodin. Po telefonické dohodě je možný i jiný čas.
V případě dotazů lze využít následujících e-mailových kontaktů: administrativa@pasohlavky.cz, hlavniucetni@pasohlavky.cz.
Se zásadami zpracování a ochrany osobních údajů je možné se seznámit na http://www.kemp-merkur.cz/gdpr/.
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NOC S ANDERSENEM
Noc s Andersenem je celorepubliková akce
pořádaná knihovnami na podporu dětského
čtení. Do Brodu ji přivedla bývalá knihovnice a od
té doby se akce pořádaná ku příležitosti
narozenin dánského pohádkáře stala jednou
z nejoblíbenějších dětských akcí nejen v naší
obci.
Letos se v knihovně sešlo 29. března jedenáct
dětí, z toho devět jich zůstalo i přes noc. Program
byl nabitý a téma bylo letos originální –
Lichožrouti.
Lichožrouti
jsou
pohádkoví
tvorečkové žijící v našich domovech a živící se
bavlněnými fusaklemi.
Na děti při příchodu čekal rébus psaný Braillovým
písmem, který po vyluštění odhalil, čím bude celý
den inspirován. Následovalo tvoření. Každý měl
možnost vyrobit si svého vlastního Lichožrouta za
pomoci ponožky, rýže, knoflíků a fixek na textil.
Další na pořadu dne byla ze všeho nejoblíbenější
část – hon na Lichožrouta. Celá skupinka se
vydala vesnicí po stopách lucerniček, plnila
nalezené úkoly a za odměnu na konci cesty čekal
táborák s opékáním špekáčků a dlouho
očekávaná stezka odvahy. Ta byla letos ještě
děsivější, dopomáhala k tomu divoká prasata
pohybující se v okolních lesích.
Když se ze stezky vrátil poslední odvážlivec
a všechny špekáčky byly snězené, vypravili se
všichni zpátky do knihovny, kde už čekaly
spacáky a film. Noc letos proběhla překvapivě
klidně, všichni spali jako když je do vody hodí.
starsi

Když si ráno pro děti přišli rodiče, většina ještě
stihla před odchodem slíbit, že určitě přijdou zase
příští rok.
knihovnice

VÍTÁNI JARA A PROBOUZENÍ BROUČKŮ
složily skládanku brouka Roháče a motýla
Babočka paví oko. Aby si děti odnesly nějakou
vědomost, součástí bylo i krátké povídání
o Roháčovi a o životním cyklu motýla, který děti
obdržely také jako skládací omalovánku na
doma, aby si vše mohli s rodiči zopakovat. Jako
poslední úkol děti hledaly indicii k probuzení
broučků. To nejdůležitější však čekalo děti ve
školce, kde pro ně bylo přichystáno krátké
maňáskové představení s broučky, které bylo
Dne 30. března 2019 maminky z Brodu uskutečnily
akci, která byla navázáním na akci Uspávání
broučků z podzimu 2018. Účastníci se sešli na
dětském hřišti, kde se pozdravili a protáhli
tematickými pohybovými básničkami. Rodiče si
společně s dětmi poskládali větrník ve tvaru jarní
květiny Narcis a mohli se tak vydat na cestu, kde
je čekaly tři jednoduché úkoly. Cestu za úkoly si
zpříjemnili zpíváním písniček o jaru a broučcích.
Šikovné děti uhodly hádanky týkající se hmyzu,
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zakončeno probuzením broučků básnickou.
Každý si pak mohl z domečku, kam jsme vloni
broučky alias pomalované kamínky uložili,
vytáhnout ten svůj a odnést si ho domů. Na závěr
děti dostaly odznaky Berušky a Brouka Pytlíka
a sladkou odměnu. Chtěli bychom tímto

poděkovat řediteli Pavlovi Pojetovi za uskladnění
domečku s broučky přes zimu a umožnění vstupu
na zahradu MŠ.
Eliška Marušáková a Lucie Dvořáková
organizátorky

UKLIĎME ČESKO
Brod nad Dyjí má v kulturním kalendáři nespočet
akcí, které se už postupem času staly tradičními.
Ukliďme Česko není jedna z nich. Letos poprvé se
6. dubna k příležitosti Dne Země sešla parta
dobrovolníků, aby udělala něco dobrého pro
životní prostředí.
Akce byla rozdělená do tří částí. Pořadatelka
akce a zastupitelka Miroslava Šlampová zahájila
den ukázkou výroby domácího pracího prášku.
Za pomoci sody, mýdla a vroucí vody ho
vykouzlila plný kyblík během několika minut.
Následně se účastníci rozdělili do dvou skupin.
První, převážně mužská, se chopila sázení stromů.
Do bagrem vyhloubených děr bylo zasazeno
celkem 15 stromů, z toho dvě lípy před obecním
úřadem a 13 dalších stromků v lokalitě u rybníka
a u obchvatové cesty kolem obce. Druhá
skupina složená především z žen a dětí se vydala
obcí sbírat nepořádek. Šokující bylo množství,
které se podařilo nashromáždit. Odpad nejen
z centra Brodu, ale i z okolních lesíků a potůčku
vystačil na plný vozík.
Tímto děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se
akce zúčastnili. Speciální poděkování patří Ivanu
Křivánkovi, který vypěstoval a daroval stromky,
které se sázely u cesty a rybníka, a Michalovi
Slavětínskému, který pomohl vyhloubit jámy
bagrem, díky čemuž bylo možné tolik stromů
zasadit.
Díky iniciativě a dřině všech dobrovolníků je Brod
čistější a zelenější a pevně doufáme, že akce
bude mít stejný úspěch i příští rok.
redakce

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY
14. duben 2019 se nesl v duchu Velikonoc
a tvoření. V místním přísálí se sešlo více než 20 dětí
i s rodiči. Nachystané byly materiály na výrobu
malovaných kraslic, přáníček nebo třeba
věnečků na dveře a své výtvory si mohl na konci
každý odnést domů. Nejočekávanějším bodem
dne však nebylo lepení a malování, ale vajíčkový
pochod po stopách velikonočního zajíčka. Ten za
sebou nechal nelehké úkoly, které děti musely po
cestě plnit, aby se jim zajíček ukázal. Samozřejmě
pro ně měl i košíček se sladkou odměnou.
redakce
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DEN PRO ŽENY
Dne 18. května 2019 si přišly na své všechny
dámy, slečny, děvčata a holky. V Brodě nad Dyjí
se konal oblíbený Den pro ženy. Program
odpoledne byl již tradičně netradiční. Broďačky
přijela nádhernou taneční show bavit břišní
tanečnice, vizážistka se starala o zkrášlování
účastnic a zlatým hřebem dne bylo bombastické
vystoupení místních mužů, které si každý rok
připravují, aby pobavily něžnější pohlaví.
Tentokrát vyšvihli irské tance.

Nedílnou součástí Dne pro ženy je i soutěž
o nejlepší sladký a slaný výrobek. Sešlo se téměř
dvacet
soutěžních
výrobků,
které
prošly
podrobným posouzením všech přítomných
v přestávce mezi vystoupeními. Po výsledném
sečtení hlasů se na prvním místě v kategorii
sladkého výrobku umístily zdravé semínkové řezy
a v kategorii slaného výrobku plněné masové
šišky. Recepty si můžete vyzkoušet i doma.
redakce

Masové šišky

Semínkové řezy

Mleté maso, sýr Gouda, anglická slanina,
koření na mleté maso, sůl, 1 vejce, 1 česnek,
mouka, vejce, strouhanka.

30 dkg hladké mouky, 1 vejce + 1 žloutek, 7 dkg
cukru (může se přidat i vanilkový pro vůni), 15 dkg
másla.

Do 1 kg mletého masa přidáme koření, vejce
a česnek. Sýr nakrájíme na hranolky
a zamotáme do slaniny. Takto připravený sýr
zabalíme do připraveného masa a vznikne
šiška, kterou obalíme v mouce, vejci
a strouhance jako řízek. Prudce osmažíme na
pánvi, poté vložíme na plech a pečeme
v troubě na 160°C asi 30 min.
Hotové šišky podáváme s bramborem nebo
zeleninou.

Těsto vyválíme na pečící papír, přeneseme na
plech a propícháme vidličkou.
Pečeme asi 5–7 minut na 180 °C.
Zatím si připravíme do kastrůlku ve vodní lázni:
15 dkg másla, 10–12 dkg cukru (může se přidat
i skořicový), 3 lžíce medu, 30 dkg semínek
(slunečnice, dýně, sezam, arašídy atd.)
Provaříme 2 min. a natřeme na předpečené
těsto. Pečeme ještě asi 10 min. do lehkého
zhnědnutí.
Necháme vystydnout asi 5 min., ještě vlažné
krájíme. Nakrájené necháme na plechu úplně
vystydnout.

BABSKÉ HODY
Největší akcí tohoto pololetí byly jednoznačně
Babské hody. Více než osmdesát platících
návštěvníků se 25. května přišlo zúčastnit
jedinečného večera s tématem Zpátky do
minulosti.
Bohatý večerní program byl zahájen nástupem
čtyř párů krojovaných stárek. Následoval čas na
zábavu a tanec, ke kterému hrála skupina Plus.
Tombola letos byla dokonce dvojitá. Malá
tombola se prodávala v průběhu večera ve
formě ruliček, díky kterým návštěvníci mohli
rovnou zjistit, zda vyhráli. Velká tombola se
losovala ze vstupenek a hlavní cenou byl
kuchyňský robot.
Losování tomboly probíhalo po půlnočním
překvapení, které bylo letos opravdu velkolepé.
Zpátky do minulosti totiž dokonale vystihovalo
jeho obsah. V připraveném setu se stárky
s několika pomocníky vrátily k minulým ročníkům
babských hodů a nejúspěšnějším z tanečních
čísel a zcela oprávněně bylo vystoupení
zakončeno nejen třpytivým dělobuchem, ale
i bouřlivým potleskem.
redakce
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DĚTSKÝ DEN
Že Brod je vesnice opravdu na světové úrovni se
dokázalo 1. června. Jako jediná obec na světě
má totiž vlastní Olympijské hry. 1. ročník se konal
v rámci letošního dětského dne. Na děti čekalo
nespočet
soutěží
ve
sportovním
duchu
a následný ukončovací ceremoniál ve sklepní
uličce, kde na všechny čekaly sladké odměny
a občerstvení. První místo nakonec svými výkony
vybojovali úplně všichni a odnesli si pořádné
medaile.
redakce

OSTATNÍ

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Slavnostně se loučilo se školkáčky i letos. Dne 26.
června 2019 proběhlo na obecním úřadě
pasování prvňáčků. Svědky přeměny tří kloučků
na mladé chlapce byli nejen ředitel školky a paní
učitelka, ale i rodiče a sourozenci dětí. Popřát za
obec budoucím školákům hodně úspěchů
a rodičům pevné nervy přišla místostarostka,
která předala každému pohár absolventa MŠ
Človíčkov. Chlapci obdrželi mimo jiné koláž
fotografií, které jim budou připomínat zážitky,
které ve školce prožili.
redakce

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Letos jsme už dvakrát měli tu čest přivítat mezi
sebe malé Broďáčky, Jana Spěváka a Terezu
Szydlovskou. Rodinám obou dětí recitovaly
básničky jak děti ze školky, tak větší děvčata.
Místostarostka ve svém proslovu popřála
miminkům šťastný život a rodičům to, ať na své
děti mohou být náležitě pyšní. Maminky si na
památku odnesly krásnou kytici a tatínkové
dostali dáreček pro svůj malý poklad. Slavnosti se
zúčastnili nejen rodiče, ale i zástup sourozenců,
prarodičů, tetiček a strýčků.
redakce

Tereza Szydlovská přivítána dne 15. 6. 2019.

Jan Spěvák přivítán dne 23. 3. 2019.
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ČAS K PRÁCI – ČAS K ODPOČINKU
S Těmito slovy z Bible z oddílu Starý zákon, z knihy Kazatel, z odstavce „Všechno má svůj čas“
(Kaz 3, 1–8), uvádím, vážení spoluobčané, svůj první příspěvek do Brodských novin. Závěr
školního roku a začátek prázdnin, tedy přelom období povinností a uvolnění, dává téma
mého zamyšlení uvedeného v nadpisu. I když pracovní rok trvá až do konce občanského
roku, mnozí využívají právě čas školních prázdnin k dovolené, kterou mohou prožít s dětmi
i rodiče.
Můj spolužák z ústavu pro výchovu kněží (semináře) P. Karel Moštěk z Nové Říše řekl: „Kdo
neumí odpočívat, nedokáže ani pracovat.“ Když on byl farářem v Pohořelicích a já ve
Velkých Němčicích, zval mě k výletům na Pálavu.
Je třeba si uvědomit, že nestačí odpočívat jen jednou za rok. Odpočíváme denně. Nejen na
lůžku, ale i chvílemi prožitými mezi svými nejbližšími, zvlášť v rodině. Také potřebujeme být
chvíli úplně sami, sami se sebou. Kdo umí tuto samotu prožít s Bohem, pozná sílu tohoto
společenství. To dobře znají mniši a poustevníci, lidé zasvěcení Bohu.
Pravidelný odpočinek nám umožňuje především týdenní rytmus našeho života. Není
výmyslem lidským, je to ustanovení dané od stvoření člověka k Božímu obrazu. Archeologové
by nám potvrdili, že je znali i pravěcí lidé – například neandrtálci. Když v době Velké
francouzské revoluce lidé, kteří si říkali „osvícení“, chtěli zavést desetidenní týden (až desátý
den byl odpočinek), začala jako první padat únavou tažná zvířata (voli). Na pomoc lidskému
myšlení a svědomí oslabeného zlem přichází jasné Boží ustanovení v Třetím přikázání
„Desatera“, jak je čteme v druhé knize Bible, zvané „Exodus“ (východ – vyjití) ve 20. kapitole
(Ex 20, 8-11): „Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat, konat
všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš
konat žádnou práci ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá otrokyně, ani tvůj dobytek,
ani tvůj host, kterého jsi přijal po svou střechu. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře
i všechno, co je v nich. A sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal den odpočinku
a oddělil jej jako svatý.“ To je posvátný den určený k oslavě Boha i k dobru lidí. V učeb nicích
náboženství je toto pravidlo života vyjádřeno slovy: „Pomni (pamatuj), abys den sváteční
světil, s vysvětlením, že v nepřetržité řadě dní je svátečním každý sedmý den. Člověku není
dovoleno dělat ze dne svátečního den pracovní. A církev, společenstv í věřících nás učí, že
den sváteční máme „světit“ účastí na bohoslužbě a svátečním klidem, to je nekonáním
práce, která není nutná. Ježíš Kristus, Syn Boha a pravý učitel náboženství, nás poučuje, že
příkaz odpočinku má oprávněné výjimky: „Když vám spadne dobytče do jámy, nevytáhnete
ho hned v den sobotní? Neodvazuje každý z vás svého býka nebo osla od žlabu a nevede
ho napojit v den sobotní?“ A Kristova církev prohlašuje, kdo je omluven od účasti na nedělní
bohoslužbě: Účastí by utrpěl těžkou škodu na zdraví (má horečku), nebo na majetku (dům
mu ničí oheň, vítr, voda, zloděj) nebo koná službu pro jiné lidi. A od povinnosti svátečního
klidu je omluven, kdo koná službu pro jiné lidi, nebo zachraňuje úrodu za dlouhodobé
nepřízně počasí – utrpěl by těžkou škodu na majetku.
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Třetí přikázání Desatera má základ ve správě o stvoření světa, tedy Země , i vesmíru
a člověka. Tato správa popisuje stvoření jako šest dnů práce a sedmý den odpočinku.
Neznamená to, že by Bohu všemohoucímu stvoření „tak dlouho“ trvalo. Je to obrazné
sdělení příkazu pro všechny lidi, že máme zachovávat sedmidenní rytmus života se šesti dny
pracovními a každý sedmý den „zasvětit“ Bohu (bohoslužbou) i „zasvětit“ lidem bližním
i sobě.
Zpráva o stvoření a příkazu svátečního dne byla sepsána v lidu zvaném Izrael – první národ
v dějinách lidstva věřící v jednoho Boha – v době jeho sedmdesátiletého vyhnanství v říši
Babylonské. Tehdy neměli ani chrám v Jeruzalémě k bohoslužbě, ani synagogy – modlitebny,
kde by se mohli scházet k četbě Thóry (zákona) a k modlitbě žalmů. Vztah k Bohu prožívali
hlavně v rodině a to modlitbou a zachováváním odpočinku. Odpočinek se hebrejsky řekne
Šabbat. Proto považovala se za den odpočinku sobota. Od Ježíšova zmrtvýchvstání v „den
po sobotě“ začali Ježíšovi apoštolové a po nich celá církev slavit den odpočinku v neděli.
Vážení spoluobčané, bratři a sestry, i když ještě neumíte věřit v Boha, přece můžete a máte
„světit“ sváteční den v neděli. Je ustanoven i pro vaše dobro. Svěťte jej tím, že se víc
věnujete své rodině, manželé sobě, rodiče dětem a děti rodičům, také starším a nemocným.
Také přátelům a spoluobčanům. A nezapomeňte na sebe – odpočinek, kulturu i zamyšlení
– k čemu všechno mé snažení a namáhání. Nedělní zastavení je jako když malíř odstoupí od
svého díla, aby je lépe viděl jako celek. Neděle je jako výstup na kopec, odkud máme
rozhled. Podívejte se na uplynulé dny, co v nich bylo dobré a co mělo být jinak. A co mi
umožňuje neděle? Jen krátkou chvíli, to si mohu dopřát bohatěji o prázdninách nebo
dovolené. Kardinál František Tomášek, arcibiskup pražský, napsal v učebnici náboženství
(katechismu): „Jaká neděle, taková poslední chvíle. Jaká prožívaná neděle, taková
věčnost.“ V neděli máme okoušet něco z blaženosti nebeské, kdy už nebude pláč
a zármutek, smrt ani bolest, ani žádné loučení.
K dobrému využívání času vám žehná a příjemné a užitečné prázdniny a dovolenou přeje
váš kněz P. Josef Kohoutek.
V Brodě nad Dyjí o Božím Těle 20. 6. 2019

HLEDÁM SPONZORA. ZNAČKA: PRO TRYSKU DO MŠ
Vážení spoluobčané, dovolte mi abych Vám touto cestou přiblížil současné dění v naší mateřské škole Človíčkov.
Možná jste si všimli, že v naší školce probíhají práce na zahradě. Je to proto, že právě realizujeme projekt
enviromentální zahrady, o kterém jste si mohli přečíst v předchozím čísle zpravodaje.
Jelikož právě řešíme zavlažování, které je nad rámec projektu, chtěl bych Vás tímto požádat
o sponzorský dar, který bude formou pořízení si své trysky, případně vodní zásuvky. Cena takového
prvku se pohybuje okolo 600 Kč včetně připojovacích komponent.
Pro každého sponzora připravíme cedulku, která bude instalována přímo u tohoto prvku v naší nové
krásné zahradě. Předem děkujeme každému, kdo se do této sbírky zapojí.
Mgr. Pavel Pojeta
ředitel MŠ
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KOMPOSTOVAT MÁ SMYSL!
Milí občané, horké dny s letními teplotami jsou tu a jelikož je opakování matka moudrosti, rozhodli
jsme se opět otevřít téma BIO odpadu a kompostování.
Kdo dává kuchyňský bioodpad do popelnice, dělá velkou chybu. Bioodpad je totiž výborná surovina
do kompostu. Někteří lidé si myslí, že kompostér je pouze na trávu a listí, a to je velký omyl. Kompostéry
jsou především na kuchyňský bioodpad. Kompostování samotné trávy nebo listí není žádná hitparáda.
Kuchyňský bioodpad díky svojí pestré skladbě a velkému obsahu vody proces kompostování doslova
nakopne.
Kuchyňský BIO odpad je výborná surovina
do kompostéru. Díky němu je kompost
kvalitnější a díky velkému množství vody
v kuchyňském BIO odpadu kompost
nevysychá.

1

Kuchyňský BIO odpad
komplikuje
zpracování a likvidaci
směsného odpadu, ať
už na skládce, nebo
ve spalovně.
Kompostováním tedy
ulevíte nejen přírodě,
nebude vám
zapáchat popelnice,
ale také můžete svůj
kvalitní kompost
použít pro svůj
trávník či na záhonky.

5

2

BIO odpad neboli organické zbytky se
přirozeně rozkládají. V uzavřené nádobě
se může stát, že vám začne bioodpad
zapáchat. Řešení? BIO odpad kompostovat, nechat popelnici ve stínu
s pootevřeným víkem.

Důvody,
proč nedávat
kuchyňský bio odpad
do popelnice na
směsný odpad

4

Kompostování šetří peníze!
Průměrná domácnost za rok
vyprodukuje až 80 kg BIO odpadu
na osobu. Při současných cenách
za skládkování může 4členná
domácnost
kompostováním
ušetřit až 1500 Kč za rok.

Přítomnost velkého
množství vody
v kuchyňském BIO
odpadu může být
spouštěčem koroze
kovových popelnic.
Pokud ovšem BIO
odpad kompostujete,
nemusíte se obávat, že
vám směsný odpad
propadne
prorezavělou dírou
v popelnici.

3

A co vše mohu do kompostéru dát?
Zbytky jídel (kromě masa, příp. kosti v menší míře), ovoce, zelenina, pečivo (i plesnivé), květiny
(včetně hlíny), papírové kapesníčky, čajové sáčky, kávové filtry a sedliny, trus býložravých zvířat, proložky
od vajíček, pečicí papír (ne mastný) apod.
Věříme, že i přes extrémní teploty nebudete mít díky poctivému třídění BIO odpadu se zápachem žádný problém.
www.mojeodpadky.cz
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