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Vážení spoluobčané,
čas plyne jako voda v dravé řece, ani jsme se
nenadáli a postupně přichází po mírné zimě jarní
období. Co pro nás v letošním roce přicházející
jaro přichystalo? V převažující většině prozatím
nic příjemného. Nejenom, že nás od podzimu
obtěžují přemnožení hlodavci ve vinohradech
a na polích, neklesá výskyt klíšťat. K tomu kolem
nás obchází virové onemocnění a masírují nás
opatření k omezení jeho šíření nejenom v naší
republice, ale i v zahraničí. A aby toho nebylo
málo, ve středu 11. března byla spuštěna
objízdná trasa přes naši obec z důvodu uzavírky
související s montáží nového přemostění přes řeku
Dyji na státní silnici u Pasohlávek. Tato skutečnost
a silný provoz budou naše občany ovlivňovat
několik dlouhých měsíců jak při cestách do
zaměstnání, do škol, za nákupy či k lékařům, tak
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SLOVO STAROSTY
při chůzi nebo jízdě na kole naší obcí. Proto bych
vás chtěl všechny vyzvat k maximální opatrnosti
a pozornosti v provozu hlavně při pohybu u nebo
po krajské komunikaci, abychom toto náročné
období, které by mělo trvat až do konce
listopadu letošního roku, všichni přečkali bez újmy
na zdraví. Dále mi dovolte, abych v tomto čísle
našich Brodských novin otevřel téma bohužel
v naší obci věčné, a to jsou odpady, dnes konkrétně odpadní vody.
Mnoho lidí si nejenom ve světě, ale i u nás,
uvědomuje velké problémy s vodou a jejím vlivem
na prostředí a život kolem nás. S její ochranou by
měl každý z nás ale začít především sám u sebe.
Je to velmi jednoduché, stačí se jen nad svým
jednáním trochu zamyslet.
Do kanalizační sítě je odváděna voda z jednotlivých domácností nebo budov. Kanalizace je
určena k odvádění odpadních vod – tj. vody
mírně znečištěné během běžné denní hygieny,
užívání toalety, úklidu, praní, mytí nádobí. Co do
kanalizační sítě patří a co ne, určuje Kanalizační
řád. Ten je k dispozici na obecních internetových
stránkách, tento řád ale většina z vás asi nečetla,
proto mi dovolte, abych alespoň ve zkratce
připomněl, co do kanalizace nepatří a co je
zákonem zakázáno do kanalizace vypouštět.
Neotevřel jsem opět toto téma jen s ohledem na
naše životní prostředí, ale i proto, že jsem nucen
neustále popisovat, s čím má naše čistírna
odpadních vod velké problémy a co vše jsou někteří z vás schopni do kanalizace „spláchnout“.
• biologický odpad – zbytky jídel, odpad z
kuchyňských drtičů, kosti, obaly od potravin
• tuky – fritovací oleje, motorové oleje
• hygienické potřeby, hadry
• chemikálie, léky, nebezpečné látky
• pevné části – popel, písek, nebo dokonce
omítka

Záchodová mísa není odpadkový koš – tím, že
něco vyhodíte nebo vylijete do záchodu, dřezu
nebo vany, tím problém s odpadem nezmizí, ale
teprve začíná. A přitom stačí trochu zapřemýšlet
a možná udělat pár pohybů navíc, odpad
roztřídit a odložit tam, kam patří.

Biologický odpad – zbytky potravin (kromě např.
zbytků masa a kostí) patří na kompost nebo do
biopopelnice. Pokud splachujete zbytky jídel,
přispíváte nejenom k blahodárnému životu
potkanů, a i když používáte drtiče, což je
zakázáno, přispíváte i k zanášení kanalizace
usazenými pevnými látkami, na které se váží
zejména tuky, což má za následek snížení
průtočnosti hlavně přípojek až do úrovně plného
ucpání. Co taková skutečnost může v nemovitosti
napáchat, je snad každému zcela jasné.
Nejenom, že dochází k zanášení přípojek,
kanalizační sítě, ale používání drtičů a zbytky
potravin způsobují vážné problémy při celém
procesu čištění odpadní vody.
Do kanalizace nepatří ani hygienické potřeby,
hlavně dětské pleny, vlhčené textilní ubrousky,
dámské hygienické potřeby, vatové tyčinky a jiné
čistící textilní materiály – ty patří do nádoby se
směsným komunálním odpadem. Tyto materiály
se ve vodě nerozloží, na rozdíl od toaletního
papíru, zanáší a ničí čerpadla, zanáší celou
čistírnu a pokud projdou bez úbytku na objemu
celým procesem čištění, musíme za nemalé
náklady nás všech tento odpad vytřídit a odvážet k ekologické likvidaci. A věřte, že vybírání
a manipulace s tímto odpadem není pro obsluhu
nebo dopravce nic příjemného.
Provoz kanalizace a hlavně čistírny odpadních
vod výrazně komplikují chemické a nebezpečné
látky. Některé jsou vysoce jedovaté a dokonce
výbušné a mají výrazně negativní vliv na
biologické procesy čištění. Jedná se o ropné
látky, louhy, kyseliny, ředidla i zmiňované oleje
a tuky. I relativně malé množství těchto látek
zcela likviduje bakterie, které v čistírně odstraňují
biologicky odbouratelné látky. Rovněž nadměrné
používání čistících, pracích a dezinfekčních
prostředků čistírně odpadních vod a přírodě
rozhodně neprospívají.
Ale nerad se zmiňuji jen o „nepříjemných věcech“, chtěl bych v tomto článku ve zkratce
připomenout i něco veselejšího a „voňavějšího“.
Opět se začátkem letošního roku podařilo zorganizovat několik hezkých, tradičních kulturních
akcí, jako je fašank nebo místní výstava vín. Je
mou milou povinností vyslovit velké poděkování
všem, kteří se podíleli na organizaci fašankové
obchůzky, dětského karnevalu, večerní zábavy,
ale i těm, kteří čekali a pohostili něčím dobrým
masky i kapelu, dále patří velké poděkování
všem, kteří zajišťovali naši výstavu vín, všem, kteří
dali svá vína k degustaci a v neposlední řadě
všem, kteří na kulturní akce u nás v obci rádi
přijdete, nebo pravidelně chodíte.
Na závěr mi dovolte všem popřát hezké slunečné
jaro plné pohody a radosti a příjemné
Velikonoce.
Petr Kolaja, starosta
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Z OBECNÍHO UŘADU

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Usnesení ze zasedání 18. 12. 2019
Usnesení č. 8/2019/5
Zastupitelstvo obce Brod nad Dyjí schvaluje
rozpočet na rok 2020, a to v paragrafovém znění.
Příjmy 11 298 800 Kč, výdaje 10 203 900 Kč,
financování 1 094 900 Kč.
Usnesení č. 8/2019/6
Zastupitelstvo obce Brod nad Dyjí schvaluje
stočné pro rok 2020 ve výši 51,60 Kč + DPH/m 3.
Usnesení č. 8/2019/7a
Zastupitelstvo obce Brod nad Dyjí schvaluje OZV
4/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování,
sběru,
přepravy,
třídění,

využívání a odstraňování komunálních odpadů
a tím poplatek 550 Kč/poplatník pro rok 2020.
Usnesení č. 8/2019/7b
Zastupitelstvo obce Brod nad Dyjí schvaluje OZV
5/2019 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Usnesení č. 8/2019/9
Zastupitelstvo obce Brod nad Dyjí schvaluje
spolufinancování terénních sociálních služeb
obcemi ORP Mikulov od roku 2020 ve výši 50 Kč
na občana/rok, dle návrhu města Mikulova.
OÚ

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÉ ZAHRADY
Krtci vylézají z hlubokého podzemí, žížaly nejsou
vidět, ale jaro, jaro je tady. Zima nebyla nijak
dlouhá, takže už nám louky pomalu rozkvétají,
a tak se pomalu blíží den, kdy se na malém
kousku můžeme podívat na velký kus přírody.

Tímto jste všichni zváni do naší MŠ Človíčkov na
„Den otevřené zahrady“, a to v sobotu 23. 5. 2020
od 9 h.
Přijďte se podívat na bylinkovou spirálu, vyvýšený
záhon, vrbové iglů... a vůbec na celou naši
nádhernou zahradu.

Mnozí z Vás se finančním darem podíleli na
budování toho, co tam nádherně kvete, roste
i vypadá, za což Vám mnohokráte děkuji.

Změna termínu dle aktuální situace v ČR vyhrazena!
Pavel Pojeta
ředitel školky

PLÁNOVANÉ AKCE V NAŠÍ OBCI
Ukliďme Česko – i letos jsme se plánovali zapojit do této celorepublikové akce, která měla proběhnout již
4. 4. 2020, nicméně vzhledem k nepříznivé situaci byla odložena a proběhne až na podzim letošního roku.
Noc s Andersenem – tato tradiční akce bude letos mnohem prosluněnější než obvykle, přesouvá se totiž
na léto! O přesném termínu budeme všechny včas informovat. Děkujeme za pochopení.
Dětský den – Brod hledá mladé detektivy! Vydejte se po stopách Sherlocka Holmese a pomozte rozluštit
Velkou Brodskou záhadu. Sraz 30. 5. 2020 ve 14 h u sklepů. Nažhavte mozkové závity a staňte se hrdiny
dětského dne! Případná změna termínu bude včas zveřejněna.
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FAŠANK 2020
Dne 15. 2. 2020 se v Brodě nad Dyjí uskutečnil již
několikátý ročník tradičního fašanku.
Sraz všech masek byl před Obecním úřadem v 9 h.
Letos se fašankového průvodu zúčastnilo celkem 25
maškar, mezi nimi byli např. policista, pirát, kominík
a také spousta zvířat, jako prase, tučňák nebo králík.
Průvod procházel obcí již tradičně za doprovodu
Sivické kapely.
Po dlouhé době bylo krásné počasí, sluníčko nás
hřálo do zad po celý den.
V odpoledních hodinách byla i pro ty nejmenší
účastníky připravena fašanková zábava se spoustou soutěží, písniček a tanečků. Již tradičně byly
nejkrásnější masky odměněny sladkými cenami
v podobě výborných dortíků, které jako sponzorský
dar věnovala místní Cukrárna Vlasta. Letos se na
tuto zábavu sešlo zhruba 20 dětí, z nichž vyhráli malý
Mickey Mouse s Minnie.

Večerní
zábavu
zahájila
kapela
Duo
Fantastic. Pobavit se přišlo 63 platících návštěvníků
a také všechny masky, které se účastnily průvodu.
Jako každý rok masky o půlnoci pochovaly basu,
poté mohla zábava pokračovat až do ranních
hodin.
I tento rok byla tombola díky všem sponzorům velice
bohatá, hlavní cenou byl televizor, který si domů
odnesl místní výherce.
Velkým
překvapením
pro
všechny
byla
účast novinářů, kteří o této naší tradici napsali
článek do Břeclavského deníku.
Pořadatelé děkují všem, kteří akci podpořili nejen
tím, že se přišli pobavit na večerní zábavu, ale i svou
vstřícností a pohostinností při fašankovém průvodu.
Již nyní se těšíme na další ročník.
Kateřina Kolajová

ŠKOLENÍ, DEGUSTACE A KOŠT VÍN 2020
V neděli 23. 2. 2020 v odpoledních hodinách
proběhlo v přísálí Obecního úřadu školení
degustátorů. Školení zajistil Luboš Sýkora. Pod
vedením Marty Šurýnové-Vítkové, se školení
zúčastnilo 14 vinařů a 2 vinařky. Následná prezentace byla promítána na projektoru, úvodem od
historie až po samotné hodnocení pomocí
20bodového systému. Následovala degustace 16
vzorků bílých a červených vín, kde si mohli vinaři
vyzkoušet teoretické vědomosti v praxi.

Samotné hodnocení vín před koštem se konalo
1. 3. 2020 v sále Obecního úřadu.
Přijelo 38 degustátorů z řad místních i z přespolních obcí. Hodnotila se vína mladá i ročníková. Degustátoři zasedli do 11 komisí po 3–4
členech.
Hodnotilo se celkem 261 bílých, 72 růžových a 34
červených vín. Po samotném hodnocení vín se
všichni přemístili do přísálí, kde na každého čekal
kančí guláš a pivo.
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Košt vín se jíž tradičně konal první březnovou
sobotu od 12 h v sále Obecního úřadu. Letošní
účast návštěvníků byla opět velice hojná.
V kategorii šampion bílých vín vyhrál vinař z Brodu
Vít Sýkora s Pálavou v pozdním sběru s výslednou
známkou 19,3 bodů. V kategorii růžových vín
zvítězil vinař z Perné Marián Dačo s Agni rosé ve
výběru z hroznů s výslednou známkou 19,0 bodů.
V kategorii červených vín vyhrál opět vinař
z Perné Marián Dačo s Cabernetem Sauvignon
ve výběru z hroznů barrique, s výslednou známkou
19,1 bodů.
Cenu starosty obce za nejlepší kolekci vín
Brodského vinaře vyhrál Vít Sýkora.
Pan starosta předal výhercům ocenění a v 15 h
začala již tradičně hrát cimbálová muzika, letos
Horňácká cimbálka Libora Supa. Košt byl
zakončen zpěvem návštěvníků.

Anna Humlová

STARÁ ŠKOLA V BRODĚ
Jaro se blíží a na bývalé škole v Brodě nad Dyjí
můžete navštívit v prvním patře budovy galerii
a ateliér umělce Laco Garaje. Tento umělec
maluje obrazy a vytváří vitráže. Dále v přízemí
v bývalé tělocvičně pracuje ve svém keramickém
ateliéru výtvarnice Ivana Snopková, která vyrábí
z hlíny různé stolní nádobí a světelné koule do
zahrad a interiérů.

Kontakt na umělce naleznete zde:
Laco Garaj: tel. 603 792 571
Ivana Snopková: tel. 604 236 472
Přejeme krásné prožití svátků velikonočních.
Ivana Snopková

Výsledky Tříkrálové sbírky
V obci Brod nad Dyjí bylo v letošní Tříkrálové sbírce vybráno celkem 16 994 Kč. Oblastní charita Břeclav
děkuje všem koledníkům i dárcům. Výsledky ostatních obcí na: https://breclav.charita.cz.
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ŠPENÁTOVÁ ROLÁDA SE SÝROVOU NÁPLNÍ
Jelikož se blíží Velikonoce, připravili jsme pro Vás
tip na recept např. na Zelený čtvrtek.
Ingredience
náplň
těsto
• 1 vejce uvařené
• 3 vejce
natvrdo
• 3 stroužky česneku
• 1 ks cibule
• 120 g polohrubé
• 125 g másla
mouky
• 250 g taveného
• 400 g mraženého
sýru
špenátového
protlaku
• sůl, pepř
Postup přípravy
Do špenátu vmícháme 3 žloutky a polohrubou
mouku. Ochutíme lisovaným česnekem, osolíme
a opepříme. Z bílků ušleháme tuhý sníh
a zapracujeme do špenátové směsi.
Plech vyložíme pečícím papírem a na něj
rozetřeme těsto. Pečeme 12 min ve vyhřáté
troubě na 180 °C.
Upečené špenátové těsto necháme chvíli
odpočinout, pak ho ještě teplé i s papírem
svineme do rolády a necháme vychladnout.
Mezi tím si připravíme náplň. Změklé máslo promí-

cháme s taveným sýrem, přidáme oloupané
a najemno nasekané vejce, nadrobno nakrájenou cibuli a osolíme.
Roládu rozvineme, natřeme náplní a opět opatrně zavineme a necháme v chladu ztuhnout.
Špenátovou roládu nakrájíme na plátky a podáváme jako slanou chuťovku.
Tip: do náplně můžete přidat syrovou červenou
papriku nebo kapii, roláda bude pěkně barevná.
Také můžete do náplně položit plátky šunky.
Eliška Marušáková

MALOVANÉ PUTOVNÍ KAMÍNKY
Ráda bych Vás seznámila s malovanými putovními kamínky, které můžete najít
nebo také vytvořit.
Princip
spočívá
v tom, že namalujete
dle
své
fantazie
kamínek příslušnými
barvami,
nejlépe
akrylovými, přelaku-

jete bezbarvým lakem, zespodu podepíšete
logem Facebooku, názvem skupiny #Kamínky
a PSČ místa, odkud jste. Kámen položíte na
viditelné místo na veřejnosti, aby jej mohl najít
někdo jiný. Pokud kámen najdete, můžete si jej
nechat, ale ještě lépe – nechat ho putovat zase
někam dál. Veškeré informace o těchto
putovních kamíncích a rady, jak je vytvořit, čím
malovat, kde je položit, najdete na Facebooku
ve skupině Kamínky.
Eliška Marušáková

STATISTICKÉ OKÉNKO

STATISTICKÉ OKÉNKO BRODU NAD DYJÍ
Počet obyvatel k 31.12.2019: 512
z toho dospělí
440
muži
205 (54 %)
ženy
235 (46 %)
mládež 15–18 let 11
chlapci
6
dívky
5
děti do 15 let
61
chlapci
26
dívky
35
děti 6–7 let
6
děti do 3let
13
Průměrný věk obyvatel: 45,3
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15-18

Věděli jste, že v roce 2019...
• příjmy obce za rekreační pobyt činily 21 600 Kč
• příjmy z ubytovací kapacity činily 8 548 Kč
• příjmy z poplatků za odpady 261 880 Kč
• obec uhradila za svoz odpadů 652 981 Kč,
následně firma EKO-KOM vrátila obci částku
128 370 Kč za tříděný odpad.
Proto tímto apelujeme na občany: Třiďte odpad,
má to smysl a obci se tím vrátí alespoň část
nákladů vynaložených na svoz odpadu.
Jana Janoušková
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DUCHOVNÍ SLOVO

PŘEDVELIKONOČNÍ ZAMYŠLENÍ
Vážení spoluobčané, zdravím Vás v tomto předvelikonočním čase. Bude
dobré, když jej prožijeme podle Božího slova Velikonoční neděle, která letos
připadne na 12. duben: „Nevíte, že trocha (kousek) kvasu prokvasí celé
těsto?“. Nevíš, že tvoje laskavé slovo, tvoje ochotná pomoc … tě naplní
radostí takovou, že i tělesně se budeš cítit lépe? A naopak, že tvoje tvrdé
slovo a odmítnutí pomoci vezme ti dobrou náladu možná i na několik dní?
Zapomněli jste, že otec nebo matka mohou dítě naučit lhát a lenošit, nebo
naopak vychovat z něho pravdomluvného a poctivého člověka? A slovo
Boží dále sděluje, kým je člověk a zvlášť kým je křesťan: „Jste totiž jako
nekvašený chléb.“ Obojí, „kvas“ i „nekvašený chléb“ mluví o člověku. Kvas
– kvašený znamená pokažený, nekvašený znamená hodný – charakterní.
A slovo Boží vyzívá: „Odstraňte ten starý kvas, který znamená špatnost
a nešlechetnost, aby se z Vás stalo nové těsto.“ Nové těsto znamená „nového člověka „tvárného“
tedy poslušného hlasu svědomí, hlasu Božího. Slovo Boží tou výzvou nám říká: Buďte tím, čím jste –
„nekvašeným chlebem“!
Uskutečňujte svým životem to, kým Vás učinil Bůh, když Vás stvořil podobné sobě (svým obrazem)
a kým Vás učinil Kristus svatým křtem.
Jste obrazem Boha – buďte jím! Jste podobnými Kristu – žijte jako On, napodobujte ho!
Nakonec Boží slovo pobízí: „Slavte svátky s nekvašenými chleby, to je s poctivostí a životem podle
pravdy!“ To platí samozřejmě nejen pro Velikonoce, ale pro celý život.
A úplně na závěr povzbudivé sdělení. „Náš velikonoční Beránek – Kristus – je už obětován“, tj. Bohu
Otci a Soudci odevzdán jako oběť smíření, vymazání kvasu našich hříchů. Ježíš Kristus stále se za nás
u Otce přimlouvá a jeho služebník, Váš farář, Vám žehná a přeje milostiplné a radostné svátky
velikonoční!
Zvu Vás na velikonoční bohoslužby*:
• Zelený čtvrtek 9.4. a Velký pátek 10.4. vždy v 17:00 hodin (v Dolních Dunajovicích)
• Zelený čtvrtek 9.4. a Velký pátek 10.4. vždy v 19:00 hodin (v Pasohlávkách)
• Bílou sobotu 11.4. na velikonoční vigilii v 19:15 (v Pasohlávkách)
• Neděle velikonoční 12.4. a Pondělí velikonoční 13.4. vždy v 8:00 hodin (v Brodě nad Dyjí)
* Prosíme občany, aby si vzhledem k současné situaci před bohoslužbou ověřili její termín.

Váš kněz P. Josef Kohoutek

RUBRIKA SRDEČNÁ BLAHOPŘÁNÍ
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vám představili naši novou rubriku "Srdečná blahopřání", která je určena Vám všem.
Zde je možno svým blízkým, přátelům a známým blahopřát k narozeninám, svatbě, či jinému životnímu
úspěchu či jubileu.
Příspěvky můžete zasílat koordinátorce rubriky Ivaně Cardové, nejlépe sms zprávou na tel. čísle 607749495,
případně e-mailem na adresu sykiva@seznam.cz.
Velice se těšíme na všechny Vaše příspěvky a gratulace.

PODĚKOVÁNÍ
Obec tímto děkuje všem ženám, které poskytují pomoc spoluobčanům a dodávají ušité roušky na OÚ.
Velmi si vážíme Vaší pomoci v tomto nelehkém období.
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Pobytový tábor pro děti 1. - 6. třídy

12.7. – 17.7.2020
Místo: Kaprálův Mlýn, Ochoz u Brna
Vydej se s námi za dobrodružstvím
v okolí Moravského krasu.
Půjdeme po stopách jeskyňářů, kteří zde zanechali
velké tajemství. Budeme hledat klíče, které nás
dovedou k rozluštění, možná. Můžeš se těšit na záhady,
tajemství, šifrování, ale i výlety a kopu srandy.
https://www.ddmmikulov.cz/cz/tabory/novosedly/

Cena: 2 500 Kč
Iva Pavelková
602 820 494
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