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Společnost STKO od 1. 12. 2019 nesváží spolu
s papírem textil, jak bylo doposud zvykem. Textil
mohou občané odevzdat do kontejneru k tomu
určenému, který se nachází na dvoře OÚ,
případně na sběrných dvorech STKO.
Obec Brod nad Dyjí nebude s podnikateli v roce
2020 uzavírat smlouvy o využívání systému svozu
odpadů pro občany. Všichni podnikatelé
provozující činnost v naší obci mají povinnost mít
od 1. 1. 2020 uzavřenou smlouvu na likvidaci
odpadů s libovolnou svozovou společností. Tato
skutečnost bude v průběhu roku 2020 kontrolována.
OÚ
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Z OBECNÍHO UŘADU

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Usnesení ze zasedání 16. 9. 2019
Usnesení č. 5/2019/11
Zastupitelstvo obce Brod nad Dyjí pověřuje
ředitele mateřské školy Brod nad Dyjí výběrem
dodavatele na výmalbu vnitřních prostor MŠ
a dodavatele klimatizace do kuchyně mateřské
školy.
Usnesení č. 5/2019/12b
Zastupitelstvo obce Brod nad Dyjí schvaluje
příspěvek ve výši 1 000 Kč Asociaci sdružení
rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,
z.s., Klub Paprsek, na rok 2020.
Usnesení č. 5/2019/13
Zastupitelstvo obce Brod nad Dyjí schvaluje
vytvoření ještě jednoho pracovního místa na
hlavní pracovní poměr – údržba zeleně v obci.

Usnesení ze zasedání 21. 10. 2019
Usnesení č. 6/2019/10
Zastupitelstvo obce Brod nad Dyjí schvaluje OZV
1/2019 o veřejném pořádku v obci Brod nad Dyjí.
Usnesení č. 6/2019/11
Zastupitelstvo obce Brod nad Dyjí schvaluje
zrušení systému slev MESOH a neuzavírání smluv
s podnikateli na využívání svozu odpadu.
Usnesení č. 6/2019/12b
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci, že by
bylo vhodné zapracovat do rozpočtu obce 230
000 Kč na výmalbu a klimatizaci v MŠ.
Usnesení č. 6/2019/12c
Zastupitelstvo obce Brod nad Dyjí schvaluje
zaslání harmonogramu plánovaných rekonstrukcí
pro roky 2020–2022 společnosti Vak Břeclav.
OÚ

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

SLOVO ŘEDITELE MŠ
Naše MŠ Človíčkov v Brodě nad Dyjí se připojuje
k projektu Skutečně zdravé školy.
Co je Skutečně zdravá škola a co si pod tímto
pojmem máme představit?
Skutečně zdravá škola je komplexní celoškolní
program kvalitního a udržitelného školního
stravování a vzdělávání o jídle. Snaží se, aby si
děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat
a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká.
Skutečně zdravá škola pomáhá dětem v rozvoji
dovedností a návyků, které budou potřebovat ke
zdravému a úspěšnému životu.
Součástí tohoto projektu tedy není jen nákup
zdravých potravin, mnohdy v kvalitě BIO, ale
jedná se o celkovou změnu přístupu ke
stravování, která bude naše děti provázet většinu

jejich života. Týká se nejen zdravějších potravin,
ale třeba i používání ekologicky šetrnějších
čistících prostředků.
Důležitá je zde i informovanost rodičů, aby věděli,
jak se jejich dítě stravuje, zda mu ve školce
chutná. Proto v dohledné době uspořádáme
jedno
společné
odpoledne,
které
bude
věnováno vaření. Uskuteční se v naší MŠ,
pozveme rodiče a děti a zkusíme si uvařit něco
moc dobrého. Není důležité, zda to bude
polévka,
pomazánka
či
nějaká
buchta,
podstatou bude, aby děti viděly, že zdravé jídlo
chutná i jejich rodičům a aby i rodiče viděli, že
zdravé jídlo jejich dětem opravdu chutná.
Pavel Pojeta
ředitel školky

Také v roce 2019 pod záštitou mateřské školy probíhala sbírka Světluška,
kterou organizuje Nadační fond Českého rozhlasu.
Děkujeme, že spolu s námi pomáháte nevidomým a slabozrakým.
Do sbírky Světluška se nám podařilo vybrat krásných 5 178 Kč.
www.svetluska.net, www.msclovickov.cz
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ROZHOVOR

ROZHOVOR S PŘEDSEDOU MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ P. MANDÁKEM
„V tomto je celá historie Brodských mysliveckých
spolků od roku 1945“ uvedl pan Mandák, když na stůl
položil objemnou mysliveckou kroniku a začal
povídat o historii i současnosti brodských myslivců.
„Ve spolku je nás momentálně sedmnáct a jeden
čekatel, nejstarší člen má 86 let, služebně nejstarší
pan Woznica je jen o něco mladší. Nejmladšímu
členovi bylo čtyřicet. Zestárli jsme, náš věkový
průměr je 64 let. Nikdo z mladších kluků v Brodě
nemá zájem, je to škoda. Já jsem letos myslivcem už
čtyřicet let, z toho už osm předsedou.“
„Jsme malý spolek, ale fungujeme. Každé jaro
děláme brigádu v revíru, problém je s financováním.
Když žádáme o dotace a uděláme blbě čárku,
nevyjde to. Každý rok žádáme o příspěvek na obci.
Ten využíváme na opravu krmných zařízení nebo
nákup dřeva. Dvakrát ročně provádíme sanace
krmných zařízení vápnem. Teď chceme dělat
posedy na lov srnčí, bez těch se ve vinohradech
těžko loví. Pracujeme ve prospěch přírody, zvěře
i obce. Bažanty a zajíce nelovíme, staráme se o ně.
Máme pro ně napájecí a krmná zařízení, v zimě
nekrmíme, přikrmujeme. Už asi osm let nelovíme
drobnou zvěř, je jí málo. Teď je na silnici sem tam
přejetý zajíc, to je smutný indikátor, že zajíc je na
vzestupu. Zvíře se jde v noci zahřát nebo v zimě na
sůl. Na lovení to ale není.“
Jaký byl Vás největší úlovek? „Svého prvního jelena
jsem střelil na Slovensku, byl asi dvouletý, letos

daněk. Nejzajímavější byl lov sviště v Alpách ve
výšce 2800 metrů nad mořem.“
Co se za těch 40 let, co jste myslivcem, změnilo?
„Prase tu nebylo, začalo se ukazovat asi 10 let
zpátky. V roce 2016 jsme měli největší výřad černé,
23 kusů, od té doby takový nebyl. Prase je tolik jen
u nás, v okolí ne. Má tu dost krytiny. Prase je obvykle
v lesních honitbách, ne v polních. Problém je drobná
zvěř. Dříve se prostě hospodařilo jinak. Tolik se
nepráškovalo, teď převládá monokultura. Sadíme
kukuřici a řepku, a to zapříčiňuje erozi
a znehodnocování půdy. Půda má sloužit k tomu,

aby nás uživila, ne pro pěstování do bioplynek.
Navíc kukuřice je krytina pro prase, zajíc tam uhyne.
Nemá co žrát a nenajde cestu ven. Není v silách
myslivců ve větší míře ovlivnit navrácení drobné
zvěře. Co pro to děláme je, že lovíme škodnou,
hlavně lišky a v zimě šedivky. Jsem starý myslivec, psa
bych nikdy nezabil. Snažil bych se najít majitele
a domluvit mu. Případně to řešil přes obec, zvíře
nemůže za pána. Dřív se nám stalo, že se tu
potulovala smečka tří nebo čtyř psů. Likvidovali srnčí,
potrhali je a nechali. To jsme potom museli řešit.“
„Co se ještě změnilo, přitlačilo se na bezpečnost.
Nosíme reflexní vesty, abychom se navzájem viděli.
Posídky na farské cestě jsem odkoukal na Šumavě,
jsou asi 1,5 m nad zemí a střílí se shora dolů, takže se
všichni navzájem vidí. Je to senzační při lovu na
rovinách, pro bezpečnost.“
Jsou ve vašem revíru pytláci? „Pytláci jsou
celospolečenský problém. Sem tam najdeme padlý
kus, ale za týden není poznat, jestli to bylo střeleno
nebo ne. Neděláme si iluze, že tu sem tam někdo
neprojede autem. Vidíme to na chování zvěře,
hlavně srnčí. Jde na ní vidět, když je v klidu a dlouho
ji nikdo nehonil auty. Jedu autem a zvěř se na mě jen
dívá. Jindy projedu a zvěř okamžitě utíká. Vyloženě
hlášeného ale nic nemáme. Jediné co, tak v roce
2011 nebo 2012 někdo pustil po vodě srnčí deky, asi
sedm hlav. Doplavalo to sem a do Pasohlávek.“
Evropská unie se snaží od roku 2020 zakázat
olověnou munici, jaký na to máte názor? „Už to
zkusili, je to jen lobby. Ocelové broky jsou
nevyzpytatelné. My myslivci jsme humánní, sice
lovíme, střílíme zvěř, ale ocel by zvěř jen zraňovala.
Broky z ní nejsou tak účinné. Navíc bychom si zničili
zbraně. Ocel do nich nepasuje. Navíc, my toho
olova tolik nedáme, ale co rybáři? V každé vodě
jsou metráky olova. Je to špatně. Olovo přesto, že je
toxické, se zapouzdří. Říkají to odborníci. Snad se jim
to nepodaří prosadit. Každý rozumný myslivec řekne,
že je to kravina.“
Michaela Křivánková
místostarostka
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KULTURNÍ DĚNÍ

DRAKIÁDA
Dne 29. 9. 2019 se v naší obci na velkém hřišti
uskutečnila Drakiáda, kterou zorganizovaly
maminky z Brodu za podpory obce, která
zapůjčila stany a stoly s lavicemi, za což jí patří
velké díky. Tentokrát nám přálo i počasí, které
bylo krásné – sluníčko, azurové nebe a mírný
větřík.
Pod pojmem drakiáda si určitě představíte
pouštěni draků. Ano, ale bylo toho mnohem víc!
Akce se nesla v duchu jak létacích draků, tak
vícehlavých draků, které známe z pohádek.
Na začátku jsme se v kruhu pozdravili a protáhli
pohybovou básničkou. Poté jsme se společně
vydali na první úkol – vymalovat 3metrového
létajícího draka. A jelikož každého prince a rytíře

Po těžkých nástrahách jsme se uchýlili do stanu,
kde na děti čekalo občerstvení a také třetí úkol –
výroba draka chrlícího oheň. Jakmile měly děti
svého draka vyrobeného, čekalo na ně milé
překvapení v podobě loutkového divadla
o princezně a drakovi. Byl to drak hodný, který
dětem zanechal to nejcennější, co měl – dračí
vejce. Všichni se spojili do jednoho dlouhého

dračí ocasu a šli až na druhý konec hřiště, kde
bylo připraveno dračí hnízdo plné vajec, která
zároveň představovala odměny pro děti. To bylo
radosti! Potom, co každý obdržel z huby
loutkového draka svoje vejce, se šli pouštět draci.
Na každého potom ještě čekala sladká odměna
v podobě perníkového draka. Akce se zúčastnilo
přes 30 dětí, všem děkujeme za účast!
po cestě čeká nějaká ta nástraha, tak i pro děti
byl připraven úkol v podobě opičí dráhy.

Eliška Marušáková a Lucie Dvořáková
organizátorky
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KULTURNÍ DĚNÍ

PODZIMNÍ PROCHÁZKA A LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Již čtvrtým rokem se v naší obci uskutečnil
lampionový průvod, který organizujeme my,
maminky z Brodu. Rok od roku se snažíme průvod

něčím ozvláštnit, a tak byl letos lampionový
průvod spojený s podzimní procházkou. Akce se
uskutečnila dne 28. 10. 2019. Sice se nám mírně
ochladilo, ale to nám vůbec nevadilo.
Sešli jsme se před obecním úřadem, kde každé
dítě obdrželo pracovní list podzimní procházky se
seznamem přírodnin (listí, šišky, kůra, klacíčky
a jiné), které bylo třeba po cestě posbírat,
abychom jimi mohli vyplnit předem připravené

hmyzí hotely. Mimoto na děti čekaly po cestě
i menší úkoly, jako například hledání kamínku,
objímání stromu a také mnoho vědomostních
otázek spojených s podzimem. Procházka nás
dovedla až na malé hřiště, kde jsme společně
vyplnili nasbíranými přírodninami dva hmyzí
hotely. Poté jsme rozsvítili lampiony a vydali se na
průvod obcí až k rybníku, kde jsme akci ukončili
pouštěním barevných vodních lampionů štěstí na
hladinu.

Děkujeme všem účastníkům, kteří letos přišli
v rekordním počtu ať už na celou akci, nebo jen
na její část. Velmi nás to těší.
Eliška Marušáková a Lucie Dvořáková
organizátorky

OSTATNÍ

METEOROLOGICKÁ STANICE BROD NAD DYJÍ
Po napuštění Horní nádrže VD Nové Mlýny v roce
1978 se očekávala změna klimatu. Proto Český
hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zřídil v roce
1982 meteorologickou stanici v Brodě nad Dyjí.
Stanice byla klasická, dřevěná budka, kde se
všechny údaje odečítaly vizuálně.
V současné době je stanice plně automatizována, řízena počítačem a napojena přímo
na ČHMÚ. Stanice měří:
•
teplotu ve 2 m nad zemí,
•
teplotu maximální za 24 h,
•
teplotu minimální za 24 h,
•
teplotu přízemní v 5 cm nad zemí,
•
vlhkost vzduchu,
•
směr a rychlost větru,
•
délku slunečního svitu,
•
srážky.
Ostatní meteorologické údaje, jako oblačnost,
výška sněhu, bouřky a námrazové jevy pozoruje
a zapisuje pozorovatel.

Stanice zaznamenala několik rekordů:
nejvyšší teplota
+39,7 °C
8.8.2013
nejnižší teplota
–36,0 °C
leden 1985
největší srážky/24 h 68,8 litrů/m2 13.9.2014
průměr srážek
497 litrů/m2 1985 – 2010
Antonín Woznica
pozorovatel ČHMÚ
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OSTATNÍ

PODĚKOVÁNÍ
Vážení a milí,
v září 2019 jsme společně strávili zatím ten
nejkrásnější den v našem životě.
Rádi bychom za něj touto formou ještě jednou
poděkovali.
Děkujeme Vám především za to, že jste byli
s námi. Vaše přítomnost pro nás opravdu hodně
znamenala. Děkujeme za krásná překvapení, za
spousty svatebních dárků, za nezapomenutelné
zážitky, za veselé příhody a za srdečná přání.
Děkujeme vám všem, protože jste z naší svatby
pomohli udělat den, na který budeme vzpomínat
celý život!
N&J Mandákovi

UPOZORNĚNÍ

SBĚR JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ
Novela č. 210/2018 vyhlášky Ministerstva životního
prostředí o rozsahu a způsobu zajištění
odděleného soustřeďování složek komunálních
odpadů (č. 321/2014 Sb.) přináší od 1. ledna 2020
novou povinnost pro obce zajistit oddělené
soustřeďování jedlých olejů a tuků, jako je např.
použitý olej po smažení jídel z domácností.
Použité jedlé oleje a tuky končí v současné době
často zcela nesprávně v kanalizaci, kde způsobují
nemalé potíže. Postupně ulpívají na stěnách
a snižují tak průchodnost trubek, které mohou
postupně i úplně ucpat. Použité oleje jsou přitom
cennou surovinou, která může být po regeneraci
vhodná např. pro výrobu biopaliv, maziv nebo
bioplynu.

Kam olej nepatří?
•
do kanalizace
•
do bioodpadu
•
do komunálního odpadu
•
do kompostu
Kam s ním?
Použitý olej mohou občané odevzdávat na
sběrných
dvorech
nebo
do
speciálních
kontejnerů. Důležitou podmínkou je, aby použité
oleje byly občany do kontejnerů odevzdány
v uzavíratelných plastových obalech, nejlépe
v PET lahvích. Pozor, naplněné PET lahve nikdy
nepatří do kontejneru na plast. Speciální
kontejnery jsou umístěny v obcích u ostatních
kontejnerů na tříděný odpad.
OÚ
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PŘÍLOHA

VÁNOČNÍ ČAS NASTÁVÁ
Vážení spoluobčané, bratři a sestry, už je zde polovina prosince a další rok nezadržitelně
finišuje ke svému konci. Nenávratně padá do dějin lidstva i vesmíru. Avšak právě v závěru
roku slavíme Vánoce, které nás vrací na začátek. Vrací nás na počátek důležitého období
života lidstva, totiž na počátek našeho letopočtu, který nazýváme „po Kristu“ (po narození
Krista – letos již 2019 let). Asi každý z nás už ví, že svátky vánoční pocházejí z křesťanství, neboť
slaví narození zakladatele křesťanství, Ježíše Krista.
Křesťanství je jedním z více způsobů uctívání Boha, tedy náboženství, která dnes známe.
Křesťanství je uctívání Boha podle návodu a příkladu Ježíše, zvaného „z Nazareta“. Podle
těla pocházel z rodu izraelského a judského krále Davida. Duchem svatosti se prokázal jako
mocný Boží Syn tím, že vstal z mrtvých a konal zázraky na přírodě i na lidech. Věřím, že
křesťanství je náboženství nejsprávnější. Osměluji se před Vámi vyznat, že je to jediné pravé
náboženství. Neuctíváme jako boha přírodní či vesmírnou sílu ani neuctíváme zbožštělého
člověka. Uctíváme Boha jako živou Bytost, jako Osobu, kterou oslovujeme „Ty“, Otče náš,
jenž jsi na nebesích. Uctíváme Toho, který se právem nazval „jsoucí“ (jahve), „Ten, který JEST“.
On jediný opravdu „JEST“, je vždy, je bez jakéhokoliv omezení, je bez počátku, je bez konce.
On je Otcem našeho Pána Ježíše Krista.
Kristus je podle Bible i víry křesťanů ten Bohem poslaný Potomek Ženy, který přišel napravit
zásah Zloducha do dějin lidstva i celého stvoření, zásah, kterému říkáme „dědičný hřích“.
Hříchy lidí narušují i hmotný svět a všechno živé v něm. To potvrzuje každodenní zápas
o čistotu životního prostředí i úsilí o slušné chování lidí k sobě navzájem. Tento zápas
oznamuje Bůh lidem po spáchání prvního hříchu, první – vědomě neposlušnosti zákonů
Stvořitele. „Prokleta“, tedy porušena bude země kvůli tobě. Těžce se z ní budeš živit po
všechny dny svého života.“ Po tomto projevu Boží spravedlnosti (odsouzením hříchu)
následuje projev Božího milosrdenství k člověku hříšnému, totiž příslib Ženy a jejího Potomka,
který povede lidi k nápravě, tedy ke smíření s Bohem, s tvorstvem i mezi sebou a k poslušnosti
zákonů Stvořitele. O tomto čteme v první knize Bible, zvané Genesis – Původ Gn 2 a 3.
O porušení stvoření vinou člověka a Božím slibu nápravy, píše i apoštol svatý Pavel v 1. století
křesťanům do Říma: „Tvorstvo bylo podrobeno porušení a zániku, ne z vlastní vůle, ale kvůli
tomu (hříchu člověka), který je podrobil. Proto celé tvorstvo sténá a trpí, až dosud. I my –
křesťané, ačkoliv už máme první dary Ducha svatého (svatý křest), i my uvnitř (v srdci)
naříkáme a očekáváme splnění naší naděje, vykoupení našeho těla (ze smrti) a přijetí za Boží
děti. Tato naděje, toto očekávání křesťanů, je nadějí pro celé tvorstvo, že i ono bude
vysvobozeno z poroby porušení, až se Boží synové, věřící v Krista, zjeví ve slávě Boží a tak
dosáhnou cíle svého života.“ Řím 8, 18–25
Křesťané věří, že splnění této naděje lidstva i tvorstva na vysvobození z porušení a smrti se
začalo uskutečňovat narozením Pána Ježíše v Betlémě o prvních Vánocích. Při jeho narození
slyšeli betlémští pastýři zpívat anděly: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dob ré
vůle i lidem, v kterých má Bůh zalíbení.“ Spolu s křesťany slaví Vánoce i lidé, kteří zatím neumí
vyznat „Sláva na výsostech Bohu“, ale uznávají, touží a usilují o „pokoj lidem“. Jsou „dobré
vůle“, to je chtějí, rozhodují se a konají dobro, jak je dle svého svědomí a vzdělání poznávají.
Věřím, že se tak blíží k Bohu.
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Abychom všichni byli „dobré vůle“ a odkládali vůli zlou, vede nás církev k přípravě na
Vánoce od konce listopadu nebo začátku prosince v období čtyř týdnů, kterému říkáme
ADVENT. Slovo advent znamená „příchod“ nebo „očekávání“. Můžeme a máme očekávat
znovu, tedy opětovný příchod Ježíše Krista, ke každému člověku, ke každému z nás. Přichází
nejsilněji ve mši svaté a Svátostech církve, především ve svátosti svého Těla a Krve
(Eucharistii). Přichází a mluví k nám, když čteme z Bible nebo když mluví papež. Přic hází
k nám bohatstvím stvoření i láskou lidskou. Mluví k nám hlasem našeho svědomí i radostnými
či bolestnými událostmi našeho života. Nejčastěji denně přichází a k nám promlouvá skrze
lidi, naše bližní, kteří, právě teď, potřebují naši pomoc. Ztotožňuje s e s nimi a říká nám:
„Cokoliv jste učinili (darovali) jednomu z těchto mých nejposlednějších bratří a sester, mně
jste učinili.“ A co říká, to také koná. Evangelia, zprávy o životě a díle Ježíše z Nazareta, jsou
plna dobrých činů Ježíše lidem v nouzi hmotné i bídě duchovní (chudým, nemocným,
hříšníkům, opovrhovaným cizincům). Křesťané věří, že Ježíšovo narození na tento svět je
největším darem Boží lásky lidstvu. Tuto Boží štědrost napodobujeme tím, že se v předvečer
slavnosti Narození Páně 25. prosince, obdarováváme dárky, dárky hmotnými i dary větší
vzájemné pozornosti a lásky. Proto ten večer 24. prosince nazýváme „Štědrý večer“ a celý
den „Štědrým dnem“.
Vážení spoluobčané, přeji Vám hluboké prožití Vánoc a zvu Vás na vánoční bohoslužby:
24. prosince ve 23:00 hod
25. a 26. prosince a na Nový rok 1. ledna 2020 vždy v 8:00 hod ráno.
Všem žehnám
Váš kněz P. Josef Kohoutek
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