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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou zpravodaj v období adventu a přichází tedy čas na
ohlédnutí za uplynulým rokem.
Nejprve bych vám všem chtěl co nejsrdečněji poděkovat za sebe i celé
zastupitelstvo, že jste nám v komunálních volbách dali vaši důvěru.
Zastupitelstvu obce se v minulém volebním období povedlo zrealizovat
hodně dobrého a potřebného, za což jim od nás patří dík, nicméně každý z nás si
uvědomujeme, že mnoho úkolů je ještě před námi.
Bilancování prací roku 2018:
• proběhly práce na dokončení budovy č. p. 22 včetně dovybavení v celkové
výši 440 199 Kč
•

v areálu ZŠ a MŠ byla provedena oprava chodníků, brány a branky.
Pokračovalo se i na malování vnitřních prostor. Celková investice činila
518 807 Kč

•

na našem kempu byla dokončena výměna oken horního patra, proběhla
pokládka podlahové krytiny v baru, na chodbě a schodišti hlavní budovy. Do
baru byla zakoupena nová křesílka. Poslední investicí do tohoto objektu byl
nákup nové lednice. Na veškeré opravy a vybavení bylo použito 253 031 Kč

•

na podzim tohoto roku se opravil další úsek hřbitovní zdi, který byl
v havarijním stavu. Cena opravy činila 190 627 Kč

•

bylo započato restaurování pomníku obětem 1. světové války s poprsím
T. G. Masaryka. Busta T. G. Masaryka bude po dokončení stát 111 665 Kč

•

na opravu místních komunikací se použilo 68 408 Kč

Nyní několik slov k odpadovému hospodářství.
Stále třídíme odpad dobře. Díky efektivnímu třídění, získáváme zpětný bonus
ve formě peněz pro naši obec, tudíž nemusíme poplatek za svoz PDO pro rok 2019
zvedat a zůstává na 400 Kč/osoba a rok.
Veškerý elektroodpad je možno zdarma odevzdat v areálu bývalé cihelny
v Osvětimanech. Bioodpad bude i nadále možno vozit do velkého kontejneru, který
bude od března do konce listopadu na obvyklém místě. Na jaře i na podzim bude
na obvyklých místech přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Jako novinku
pro následující rok bychom opět chtěli zavést možnost vozit odpad do Ekodvoru
v Kyjově a na skládku do Těmic s částečnou kompenzací za uložení od obce. Bližší
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informace budou zveřejněny na začátku roku 2019. Další novinkou příštího roku
bude zakoupení velkoobjemové nádoby na směsný odpad na parkoviště u hřbitova,
který zde bude sloužit pouze pro odpad ze hřbitova. Zakoupená nádoba bude
majetkem obce. Dále vás žádám, aby se i na spodní skládce u hřitova vyskytoval jen
odpad ze hřbitova, nikoliv z domácností. Znepokojuje mě ukládání starých náhrobků
vedle této skládky. Tímto vás prosím, aby jste při rekonstrukci využili realizačních
firem k odvozu starých náhrobků nebo tak učinili sami. Peníze, které musíme na
odstranění tohoto odpadu vynaložit, bychom rádi investovali do potřebnějších věcí.

Nový obecní úřad

Tak jak předešlí starostové, tak i já vás chci poprosit o pomoc a spolupráci při
zimní údržbě chodníků před vašimi domy. Obec se i nadále bude snažit zajistit úklid
veřejného prostranství, autobusových zastávek, chodníků a místních komunikací.
Děkuji za pochopení a spolupráci.
Bohužel se v minulých letech nepodařilo vyřešit vleklý spor s občany bydlící na
č. p. 102. Jedná se o neustálý nepořádek před domem (vraky aut, dřevo), ale i pohyb
hospodářských zvířat na veřejném prostranství. Útoky psů chovaných v tomto
domě jsou velkou hrozbou pro všechny kolemjdoucí i jedoucí. Tento problém nás
nenechává v klidu a budeme se snažit o jeho vyřešení všemi dostupnými způsoby.
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Co nás všechno čeká:
•

rekonstrukce sociálního zařízení na zdravotním středisku

•

rozšíření parkoviště u mateřské školy

•

zhotovení venkovní učebny základní školy

•

statické zajištění přístavby jídelny

•

upravení korun stromů u schodiště ke hřbitovu

•

v neposlední řadě přestěhování na nový obecní úřad

Další akce budou závislé na dotačních titulech, které budou v průběhu roku
vybíhat.
Jak již mnozí víte, v roce 2020 bude naše obec slavit 700 let od první písemné
zmínky o Ježově.
Rád bych vás poprosil o co největší počet informací a fotek z naší historie.
Oslava bude zpestřena o výročí 60 let základní školy.
Závěrem mi dovolte, abych vám za celé zastupitelstvo ze srdce popřál krásné
prožití svátků vánočních, mnoho zdraví, štěstí, pohody a úspěchů v nadcházejícím
roce 2019.
Roman Hanák, starosta

HOSPODAŘENÍ OBCE V ROCE 2018
Rozpočet na rok 2018 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce 13.03.2018.
Do doby schválení rozpočtu na rok 2018 hospodařila obec v rámci rozpočtového
provizoria.
Rozpočtované příjmy:		
9 665 200 Kč
		
výdaje:		
9 992 900 Kč
Byl schválen rozpočet schodkový, rozpočtované výdaje byly o 327 700 Kč vyšší než příjmy a byly kryty přebytkem z roku 2017. Pokračovalo se ve stavebních
úpravách okolí budovy č. p. 22 a vnitřních dokončovacích pracích jako byly přeložky
veškerých sítí, vybavování nábytkem apod.
Dále byla provedena oprava schodů a chodníku k základní škole a mateřské
škole. Rozpočet byl v souladu se zmocněním zastupitelstva obce upravován formou rozpočtových opatření.
Jednotlivé dokumenty týkající se rozpočtového hospodaření obce jsou zveřejněny v plném rozsahu na elektronické úřední desce www.jezov.cz.

K 30.11.2018 bylo provedeno 13 rozpočtových opatření.
Úprava příjmů o 1 642 600 Kč;
Úprava výdajů o 1 071 000 Kč;
Rozpočet po úpravách:

Příjmy
Výdaje

Celkové příjmy k 30.11.2018 celkem
Výdaje k 30.11.2018
		

11 307 800 Kč
11 063 900 Kč
10 875 418,42 Kč
8 319 213,61 Kč

Výběr položek příjmů k 30.11.2018
Daňové příjmy				9 521 429,31 Kč
					
srovnání s rokem 2017
					
nárůst o 1 012 857 Kč
					
(nejvyšší podíl navýšení daň ze závislé
					
činnosti o 281 815 Kč, daň z přidané
					
hodnoty o 703 105 Kč, daň z kapitálo					
vých výnosů fyzických osob 25 063 Kč);
Nedaňové příjmy				
601 141,11 Kč
Kapitálové příjmy				
1 225 Kč (prodej pozemků)
Dotace						751 623 Kč
Z toho: - Dotace Krajský úřad			
365 420 Kč
- Dotace na údržbu CHKÚ Losky		
6 000 Kč
- Dotace na volbu prezidenta		
26 237 Kč
- Dotace na Volby do ZO			
30 000 Kč
- Dotace z Úřadu práce
na veřejně prospěšné práce		
75 000 Kč
- Dotace pro příspěvkovou organizaci
248 966 Kč
Základní školu a mateřskou školu Ježov
Výdaje k 30.11.2018
Běžné výdaje					7 856 259,61 Kč
Kapitálové výdaje				462 954 Kč
Kapitálové výdaje se týkají:
- Stavebních úprav okolí budovy č. p. 22
a dokončovacích vnitřních prací 		
440 199 Kč
- Místní komunikace
122 75 Kč
- Nákup pozemků – cesta mezi
k. ú. Ježov a k. ú. Skalka
10 480 Kč
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Výběr položek výdajů k 30.11.2018
Základní škola a mateřská škola				
V tom: - Opravy (schody, chodníky ZŠ)
- Neinvestiční transfer na provoz PO		
- Neinvestiční transfer MŠMT			
Místní komunikace
Cestovní ruch/autokempink
Zdravotnictví
Kultura
Kulturní dům
				
Knihovna
				
Jubilea občanů
				
Rozhlas + kabelovka
Územní rozvoj včetně rekostrukce budovy č. p. 22
a venkovních úprav
Dětské hřiště + klubovna skautů

2 757 773 Kč
518 807 Kč
1 990 000 Kč
248 966 Kč
68 408 Kč
232 664 Kč
68 750 Kč
190 763 Kč
96 679 Kč
81 387 Kč
12 697 Kč
42 384 Kč

Příspěvky neziskovým organizacím
- Tělovýchovná jednota Ježov
		
- Oddíl šachu
		
- Oddíl stolního tenisu
		
- Svaz měst a obcí ČR
			
- Omega plus Kyjov
		
- Aerobik Kostelec
		
- Svaz nevidomých SONS Kyjov
		
- Myslivecké sdružení/Dětský den
		
- Na kole dětem
		
- Handbike
		

80 171,60 Kč
50 000 Kč
5 576 Kč
2 114 Kč
3 481,60 Kč
1 000 Kč
10 000 Kč
1 000 Kč
3 000 Kč
1 000 Kč
3 000 Kč

Úroky z úvěru ČOV a kanalizace
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
(včetně 3. splátky na výměnu těles veřejného osvětlení
ve výši 229 246 Kč);
Pohřebnictví včetně opravy hřbitovní zdi
Čistírna
Nakládání s odpady
Protierozní ochrana

35 508,97 Kč
26 029 Kč
297 223 Kč

Péče o veřejné prostranství, zeleň
Požární ochrana
Přenesená působnost Město Kyjov
(přestupky, veřejnoprávní ochrana dětí, sociální služby)

535 169 Kč
62 624 Kč
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506 836 Kč
29 908 Kč

223 955 Kč
75 877 Kč
342 267 Kč
15 592 Kč

41 100 Kč
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DSO Mikroregionu Podchřibí
Služby peněžních ústavů
Volby prezidenta, zastupitelstva obce
Zastupitelské orgány + činnost místní správy

21 420 Kč
7 501 Kč
42 722 Kč
2 595 208 Kč

Do konce roku 2018 bude provedena předposlední splátka úvěru na Kanalizaci
a ČOV ve výši 620 000.00 Kč, zůstatek úvěru k 31.12.2018 660 000 Kč.
Přeji příjemné prožití vánoc a vše nejlepší do nového roku 2019.
Anna Exelová – účetní

SPOLEČENSKÁ KRONIKA V ROCE 2018
Vážení občané,
obvykle jste na těchto stránkách mohli číst rubriku „Společenská kronika“, kde
byli uvedeni narození, zemřelí a nejstarší občané a ti, kteří dosáhli významného životního jubilea.
Dne 25. května 2018 vstoupilo v účinnost tzv. Obecné nařízení o ochraně osobních
údajů (nařízení EU 2016/679, obecně známé pod zkratkou GDPR). Tato nová právní
úprava se vztahuje na zvýšení ochrany osobních dat občanů. Osobními údaji jsou
podle GDPR jakákoliv data, která lze použít pro identifikaci konkrétní fyzické osoby,
tedy např. jméno, věk, datum narození, pohlaví, stav, adresa…
Z tohoto důvodu již nebudeme zveřejňovat žádné informace, týkající se osobních
údajů našich občanů. Můžeme Vám pouze sdělit některé statistické údaje z evidence
obyvatel.
Veselé vánoce plné sněhu, klid a mír, lásku a něhu, pohodové prožití svátečních
chvil a aby ten nový rok o moc lepší byl
Vám přeje Blanka Hajdajová, matrikářka

muži
k 1.1.2018
354
narození
úmrtí
6
přihlášeno
6
odhlášeno
4
k 30.11.2018
350
průměrný věk

ženy
360
3
13
4
366
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celkem
714
9
19
8
716
42,86 let
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Rozdělení podle věkových skupin
statistika k 30.11.2018
muži
ženy
celkem
do 3 let
6
6
12
od 3 do 6 let
14
13
27
od 6 do 15 let
38
33
71
od 15 do 18 let
8
6
14
děti celkem
66
58
124
od 18 do 50 let
155
146
301
od 50 do 80 let
121
136
257
nad 80
8
26
34
dospělí celkem
284
308
592
k 30.11.2018
350
366
716
muži
49%
ženy
51%

CO SE DĚJE VE ŠKOLE
Ve škole se nikdy nenudíme, každý den je jiný, o což se starají hlavně naši žáci :-)
Během školního roku se snažíme organizovat několik akcí pro naše žáky i děti
z mateřské školy. Jde o tradiční události, ale také přemýšlíme a uskutečňujeme
i akce, které souvisí s důležitými událostmi naší historie. Tou byla oslava stoletého
výročí založení republiky, která proběhla v říjnu pod názvem 100 let republiky
v ježovské škole. Zde je krátká reportáž.
Ku příležitosti oslav stoletého výročí vzniku Československé republiky proběhla
u nás ve škole akce s názvem „100 let republiky v ježovské škole“. Pozvánku
dostaly okolní malotřídní školy z Moravan, Bohuslavic u Kyjova a Kostelce. V úterý
23. 10. 2018 žáky čekal den plný zábavy a nových poznatků. Při příchodu byly děti
slavnostně přivítány tradičně, postaru, chlebem a solí. Učitelé školy v Ježově spolu
se svými žáky přichystali pro děti spoustu aktivit. Na prvním stanovišti si vyzkoušely
prvorepublikové kostýmy, ve kterých se také fotily. Dále skládaly vědomostní test
o prezidentech, také se učily základní sokolskou sestavu a atmosféru dokreslovaly
staré šlágry, které poslouchaly naše babičky. Povedená akce byla korunována
společnou výsadbou památné Lípy u areálu školy. Na závěr děti vytvořily živý obraz –
8

zpravodaj občanů obce Ježova 2018
vlajku složenou z modrých, červených a bílých papírových čtvrtek a společně všichni
zúčastnění, žáci, učitelé a starostové z okolních obcí zazpívali hymnu. Díky této akci
se naše škola připomněla jako malá, leč důležitá instituce v našem regionu, která
nejen vzdělává, ale také vychovává děti od předškolního věku až do deváté třídy.

Kluci připravili

ii republiky

tor
prezentaci o his

Hosté - starostové obcí regionu

tní deska

Lípa 2018 pamě

Krojovaní vítali hosty chlebem a solí
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Předškoláci z MŠ

Ježov

Sokolská sestava

liky

Móda první repub

Stylová svačinka

Živá vlajka

MATEŘSKÁ ŠKOLA
V mateřské škole klademe důraz na to, aby každé dítě do školky chodilo rádo.
S tím souvisí i akce, terých se děti každoročně účastní. V červnu uspořádala paní
účitelka akci s názvem „Spaní ve školce“, kterou si děti velmi užily. V říjnu děti z
MŠ spolu s prvním stupněm ZŠ navštívili kinosál v Žeravicích, kde zhlédli pohádku
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divadla Jana Přeučila a Evy Hruškové. V listopadu proběhla v areálu MŠ brigáda,
které se zúčastnila řada rodičů a jejím účelem bylo zvelebení školní zahrady a okolí
budovy mateřské školy. Všem zúčastněným pratří velké poděkování.
V prosinci navštívil děti ve školce Mikuláš, dále se děti se svými učitelkami vydali
do místní knihovny, a uskutečnila se také vánoční besídka, kde děti předvedly svá
vystoupení.

Co nás čeká
Ve škole opět chystáme tradiční školní ples, který proběhne 12. ledna 2019
v kulturním domě v Žádovicích. Na jaře, před Velikonoci, plánujeme v kulturním domě
v Ježově velikonoční kavárnu s jarmarkem. V březnu se uskuteční již tradiční akce
pro děti z prvního stupně „Noc s Andersenem.“ Pro předškoláky chystáme také již
tradiční „Miniškoličku“, kam děti dochází a seznamují se s prostředím školy a s učiteli
dříve, než nastoupí do první třídy. Proběhne také vystoupení žáků ke dni dětí na Oboře
v Ježově, podobně jako v minulém školním roce uspořádáme den dětí pro mateřské
školy Ježov, Žádovice, Vřesovice a Žeravice.
Od tohoto školního roku funguje při ZŠ a MŠ zapsaný spolek Bodlinka z. s.,
se kterým úzce spolupracujeme, a který zaštiťuje naše akce, především školní ples,
a podílí se na jejich organizaci. Všem členům spolku patří velký dík, za čas a energii,
kterou této činnosti věnují.
Realizujeme kroužky keramiky, pěvecký kroužek, hru na kytaru, florbalový
kroužek, či kroužek anglického jazyka. Děti vedeme k odpovědnosti a k vědomí, že
se mohou podílet na rozhodování, mohou uplatňovat svá práva, ale vedeme je také
k nutnosti plnit své povinnosti. V tomto ohledu pracují především žáci, kteří jsou
členy školního parlamentu. Děti jsou tvůrci téměř veškeré výzdoby školy, podíleli
se také na ozdobné malbě některých stěn na chodbách. Dlouhodobě podporujeme
handicapovanou dívenku, pro kterou sbíráme plastová víčka.
Žáci vylepšili chodbu

Interaktivní projektor
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Postupně školu vybavujeme a obnovujeme technikou. V rámci modernizace těchto
zařízení se v dalším školním roce zapojíme do projektu „Šablony II“. Za finančního
přispění rodičů jsme mohli zakoupit, a přes letní prázdniny ve třídách nainstalovat,
čtyři interaktivní projektory. Projektory mají všestranné využití. Umožňují názornou
a pestrou výuku, plnou činností. Z prostředků výše zmíněného projektu budeme
financovat interaktivní programy, které obohatí vyučování na prvním i druhém stupni.
V minulém školním roce se naši žáci zapojili do soutěží, testování
a vzdělávacích akcí:
• Přírodovědný klokan (8. a 9. ročník)
• Příběhy bezpráví (9. ročník) – seznamujeme žáky s československými
dějinami
• Dopravní výchova pro 4. ročník – cyklista – během celého školního roku
• Dopravní výchova pro 2. ročník – chodec
• TestovánÍ ČŠI – čtenářská gramotnost
• Turnaj ve florbale – DDM Kyjov 2. místo
• Plavání 1., 2., 3. ročník
• Sraz školních parlamentů
• Anglické divadlo II. stupeň
• Turnaj ve florbale pořádaný v naší škole – přijeli žáci ze škol ve Bzenci,
Žeravicích a Veselí nad Moravou
• Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 8. a 9. ročníku
• Noc s Andersenem I. stupeň
• Den Země – Záchrana deštného pralesa – vzdělávací program
• Exkurze pro 9. ročník – Osvětim, Březinka
• Turnaj ve florbale DDM Kyjov – 1. místo – výběr žáků prvního stupně
• Školní výlet I. stupeň – Hvězdárna Brno
• Školní výlet II. stupeň – hrad Bouzov, Javoříčské jeskyně
Ve školním roce 2017/2018 bylo celkem 12 absolventů. Žáci složili přijímací
zkoušky na následující školy:
• Klvaňovo gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov
– obor Gymnázium,
• Klvaňovo gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov
– obor Zdravotnictví,
• Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Hodonín – obor Obchodní akademie,
• Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká – obor Mechanik
elektrotechnik,
• Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice – obor Silnoproud,
• Střední škola Brno, Charbudova – obor Hotelnictví,
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•
•
•
•
•
•

Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště – obor Design obuvi,
Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou – obor
Obráběč kovů,
MESIT střední škola, Uherské Hradiště – obor Silnoproud,
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město – obor Mechanik opravář
motorových vozidel,
Integrovaná střední škola Hodonín – obor Kadeřnice,
Střední odborné učiliště Kyjov, Havlíčkova – obor Pečovatelské služby.

Gratulujeme!
Za Základní školu a mateřskou školu, Ježov, příspěvkovou organizaci přeji všem
do nového roku pevné zdraví, spokojenost a pohodu.
Mgr. Jana Kristová

Již čtvrtým rokem úspěšně pokračujeme v činnosti pohybově-rytmizačního
kroužku pro děti v obci Ježov, od letošního září nově pod názvem Ježovjánek, spolek.
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Tento rok byl náročný hlavně pro vedoucí kroužku, jelikož se museli poprat hned
s několika komplikacemi. Vše jsme však zvládli a tak se můžeme nadále věnovat
tomu, co nás baví.
Již tradičně jsme si nenechali ujít „Vítání Jara“ a „Klepačování“. Tyto již několik
let zapomenuté tradice jsme obnovovali s dětmi již třetím rokem. Je to příjemné
zpestření jak pro děti, tak pro místní starousedlíky, kteří děti vždy hojně obdarují
nějakou tou sladkostí či milým pohoštěním. A možná i zavzpomínají na doby, kdy oni
sami takle chodívali po dědině. A právě o tohle nám jde. Seznamovat děti s lidovými
tradicemi, místními zvyky, které byly kdysi naprostou samozřejmostí. Snažíme se tak
alespoň v malé míře děti s těmito zvyky seznamovat. No uznejte sami, není to lepší
než zapnout dítěti televizi či počítač? My myslíme, že rozhodně ano!

Další naší velkou akcí bylo taneční vystoupení na Oboře, kdy jsme přijali pozvání
od místních myslivců a vystoupili s dětmi na „Dnu dětí“. Vystoupení se dětem moc
povedlo. Jde vidět, že jim nedělá problém vystupovat již před větším publikem,
což není samozřejmostí.
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Dalším pro nás milým překvapením bylo pozvání od ježovských zahrádkářů,
pro které jsme také velice rádi vystupovali, tentokrát v sále místního autokempu.

Prázdniny uplynuly jako voda a my jsme se hned od září pustili do práce. Ručičky
a nožičky nám po prázdninách trošičku zlenivěly, tak jsme se museli pořádně
protáhnout. Od října jsme začali s nácvikem vánočního vystoupení, které nese název
„Vzpomínání“.
Vystoupení je pro nás velkou premiérou, neboť poprvé pořádáme vlastní odpolední
vystoupení. Zatím jsme vždy vystupovali jako hosté. Děti si zde vyzkouší nejen své
taneční dovednosti, ale také hereckou improvizaci a procvičí svou paměť krásnými
básničkami.
V prosinci Vás potěšíme ještě krátkým vystoupením pod Vánočním stromem
a rozloučíme se s Vámi na první svátek vánoční v kostele při mši svaté, kam jsme
byly panem farářem s dětmi pozváni. Toto pozvání jsme velmi rádi přijali.

15

zpravodaj občanů obce Ježova 2018
Na závěr bychom chtěli poděkovat rodičům dětí, kteří je každý týden do kroužku
dovádějí, podporují jak nás, tak především své děti a podílejí se tím společně s námi
na tom, aby se v naší obci i nadále udržovaly tradice a u dětí rozvíjel vztah k rodnému
kraji, což je velmi důležité. Dále děkujeme bývalému panu starostovi Ladislavu
Pantlíkovi za to, že nás celé uplynulé tři roky podporoval a pomáhal nám v realizaci
našich nápadů. No a v neposlední řadě děkujeme všem dobrým a hodným lidem,
kteří nám fandí a pomáhají nám s organizací našich akcí.
Do nového roku 2019 přejeme všem hlavně zdraví, štěstí a na další setkání s Vámi
se těší
Ježovjánek, spolek

SDH JEŽOV
Rok se s rokem sešel a my Vás opět informujeme o činnosti SDH za rok 2018.
Tu jsme zahájili Výroční valnou hromadou sboru, na které jsme zhodnotili loňský rok
a naplánovali činnost na rok následující.
Stejně jako minulý rok, zástupci našich členů ocenili na základní škole úspěchy
dětí v soutěži "Požární ochrana očima dětí".
Největší událostí tohoto roku bylo pro náš sbor výročí - 90 let od založení SDH
Ježov. Už při přípravě byli zapojeni mladí hasiči s rodiči, kteří nám vyblýskali hasičku
i s novým vozem. Oslavy započaly mší svatou, na kterou byli pozvaní i SDH z okolních
obcí. Výročí pokračovalo vysvěcením hasičského automobilu a krátkým proslovem
ke zrekonstruované hasičce. Dopolední program byl zakončen společným obědem,
na kterém byli mimo jiné oceněni jubilanti.
Odpolední program byl uskutečněn v prostorách kulturního domu a před ním. Byly
připraveny ukázky a aktivity pro malé i velké. Veteráni z Nenkovic hasili hořící domek
za pomocí dnes již historické techniky. Vyproštění z osobního automobilu předvedli
profesionální hasiči z Kyjova. Svoji techniku přivezli hasiči z Těmic, Žeravic, Nenkovic,
16
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Kyjova a Hodonína, ta byla dostupná k prohlédnutí. Do programu se zapojili i mladí
hasiči z Ježova, kteří předvedli ukázku požárního útoku. V kulturním domě byla po
celou dobu volně přístupná výstava historických fotografií. Oslavy se zúčastnilo
i hodně našich spoluobčanů, za což jim děkujeme!

90 let SDH

26. června pořádala obec Čeložnice okrskovou soutěž spojenou s oslavami 80 let
od založení sboru. Týmu žen se povedlo získat 1. místo, které vybojovaly nad týmem
z Čeložnic a nově nad týmem z Labut. Muži skončili na nepříjemné bramborové
příčce (navíc se štěstím, protože jim hned po změření času praskla přívodní hadice
k rozdělovači). Družstvo mladších žáků předvedlo na této soutěži ukázku požárního
útoku.
ice

ožn
Okrsková soutěž Čel

Obora Ježov
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V květnu byla naše zásahová jednotka povolána k zásahu po přívalových deštích
na Oboře v Ježově. Pomáhali jsme s úklidem a odstraněním nánosu bláta.
Ve dnech 7. 8. - 30. 8. jsme vyjeli celkem devětkrát k provzdušňování vody
v místním rybníku, ve kterém hrozil úhyn ryb kvůli nadměrným teplotám.
Oblíbenou akci „Pyžamový ples“, kterou pravidelně pořádáme, provázela po celý
večer skupina Madusong. Scénku si připravily skupiny Berušky (Miss) a Džambulky
(Romeo a Julii). Své taneční číslo předvedly i aerobičky z Kostelce.
Spolupracovali jsme s OÚ a jinými ježovskými spolky na akcích: fašaňku, hodech
a petanguovém turnaji a na oslavách Dne dětí.

Dětský den na oboře

Mladí hasiči pod vedením svých vedoucích Petra Netopila, Míši Slezákové
a Sáry Hajné zahájili soutěžní sezónu již v březnu na halových závodech ve Velké nad
Veličkou a Vracově.

Vracovská hala
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Nejprestižnějším závodem sezóny byl závod "Plamen v Ratiškovicích", kde se
soutěžilo v disciplínách: požární útok, štafeta 4*60, štafeta požárních dvojic, štafeta
CTIF a požární útok CTIF. Mladší žáci se umístili na 20. místě a starší žáci na 18. místě.
Letos se poprvé zúčastnili čtyřkolového závodu 60 m a 100 m s překážkami
„O pohár starosty OSH“. Závodů se zúčastnilo 6 dětí. Nejlepší celkové umístění měl ve
své kategorii: Bronislav Bábík (9. místo) a Lucie Veselá (4. místo). Její druhé místo na
závodě ve Vracově je velkým příslibem do budoucna.

100 m překážek

100 m překážek 2. místo

Nejtěžším závodem v požárním sportu mladých hasičů jsou závody TFA. Tyto
závody probíhají na krajské úrovni a účastní se závodníci i z velkých měst. Na
závodě v Brně obsadila Lucie Veselá 22. místo. Na závodě v Hodoníně se umístila na
8. místě a Doubravka Maděrová na 12. místě, Bronislav Bábík obsadil ve své kategorii
15. místo. Za toto umístění v tak opravdu náročných závodech blahopřejeme!
Posledním závodem letošní sezony byl „Závod požární všestrannosti v Hodoníně“,
kde došlo k velkému zlepšení našich týmů. Mladší žáci obsadili 14. místo a starší se
umístili na 11. místě.

Fitnes příprava Kyjov
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Mladí hasiči se přes rok účastní mnoha akcí a jsou velmi aktivní. Sezónu zahájili
společným táborákem, sbírali kaštany na Oboře. Účastnili se exkurze u HZS Kyjov
a pracovali na sobě ve fitness centru v Kyjově. Plno her a dovednostních soutěží si
užili na "Mikulášském soutěžení", na které byli pozvaní i mladí hasiči ze Žeravic. Letos
poslaly děti vánoční balíčky vojákům na základny Bagram a Kábul do Afgánistánu.

Mikulášské soustředění

Na závěr patří velké poděkování všem, kteří se aktivně podílí a jsou nápomocní na
činnostech po celou dobu roku.
Našim spoluobčanům přejeme do nového roku 2019 všechno nejlepší, hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti!
Pavlína Netopilová

Soustředění Žeravice

Závod Žeravice
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MYSLIVECKÝ SPOLEK VLAST JEŽOV
Náš spolek obhospodařuje 1392 ha na katastru Ježov, Skalka, Labuty a Vřesovice.
V současné době máme 24 členů, z toho 7 v důchodovém věku. Průměrný věk je
55 let.
I když je nás poměrně málo, každoročně děláme několik kulturních akcí.
Začínáme plesem, který bude již potřetí v Žádovicích. Následuje Pálení čarodějnic,
Dětský den, 2x ročně zvěřinové hody, 2x taneční zábavy a mnoho brigád….. Přestože
jsou členové-důchodci od brigád oproštěni, stále se aktivně těchto akcí zúčastňují.
Průměrný počet hodin na člena je kolem 100 brigádnických hodin a nejaktivnější
členové mají přes 200 hodin. K těmto patří Novák J., Trlida M., Frelich S. a Kuchař V.
Nejvíce práce představuje příprava zvěřinek a dalších kulturních akcí. Ostatní práce
jsou na zvelebování a udržování areálu chaty a obory.
Výtěžek z kulturních akcí plně pokryje tyto náklady a tak nemusíme žádat obecní
úřad o příspěvek na naši činnost.
Z těchto prostředků také každoročně platíme autobus pro místní školu na výstavu
trofejí a v letošním roce ještě autobus na svoz dětí z okolních škol do Ježova na
oslavu 100 let vzniku republiky.
Každou zimu také přikrmujeme zvěř, které neustále ubývá. Bez vypouštění uměle
odchované zvěře by v honitbě již asi nic nebylo. Odchovu bažantů se zhostil Vladislav
Kuchař a Stanislav Frelich v areálu bývalého Stavexu. Na honech jsou loveni pouze
bažanti kohouti a slepice se nechávají, aby se začlenily ke zbytkům divoké populace.
Zajíce již několik let nestřílíme i přes to, že vypouštíme nakoupené kusy do přírody.
I tak se z důvodu nadměrného používání postřiků jeho stavy nezvedají. Budeme se
však i v následujících letech snažit o zvýšení jejich počtu v honitbě.
Jménem mysliveckého spolku Vám přeji hezké prožití vánočních svátků a vše
nejlepší v novém roce.
Ing. Evžen Hajdaj, hospodář MS
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TJ VLAST JEŽOV Z.S., ODDÍL KOPANÁ
Když po neúspěšné sezóně 2015-16 přišel k mužstvu mužů jako trenér Josef
Dolan a představil nám svou vizi v sezóně 2016-17 konsolidovat mužstvo a v sezóně
2017-18 postoupit do okresního přeboru, většina z nás viděla tuto vizi jako utopii.
Nicméně na jeho slova došlo a v roce 2018 se po pěti letech ve třetí třídě mužům
povedlo postoupit do okresního přeboru. V roce 2013 jsme z okresního přeboru
sestoupili, v následujících letech jsme ve třetí třídě skončili na 12., 11., 13. a 5. místě,
a letos jsme skončili s desetibodovým náskokem na 1. místě s 64 body a skóre
92:24. Doma jsme za celou sezónu neprohráli a jenom jednou remizovali. Celkově
naše domácí neporazitelnost trvala skoro 2 roky, kdy jsme naposledy doma prohráli
v hodovou sobotu 1.10.2016 (Bukovany) a pak jme prohráli až 23.9.2018 (Mikulčice).
Celkově tedy domácí neporazitelnost mužů trvala 23 zápasů. Za tyto skvělé výsledky
patří velký dík všem hráčům a realizačnímu týmu, kteří se na tomto postupu podíleli:
Habáň Aleš, Otrusina Ondřej, Prágr Michal, Zelinka Josef, Kůřil Pavel (kapitán), Budík
Jiří, Kůřil Radim, Ingr David, Exel David, Vajgara Ondřej, Hromada Miroslav, Chvátal
Jiří, Kozák Libor, Machala Leoš, Juřena Jaroslav, Dobrovský Petr, Hlavinka Michal,
Chlustina Robert, Janča Zbyněk, Guth Pavel ml., Kuběna Michal, Krátký Adam, Šrůtka
Josef, Dolan Josef (trenér), Ryba Martin (vedoucí mužstva). Stejně tak patří dík
výkonnému výboru, všem členům a fanouškům, kteří pomáhali a fandili.

Mužstvo mužů

Po skončení sezóny z rodinných důvodů u mužstva skončil trenér Josef Dolan,
novým trenérem mužů od podzimu 2018 je Ivan Hégr. Z postupu do okresního
přeboru panovala velká obava a před začátkem soutěže jsme řešili, jestli postup
nepřepustíme jinému a nezůstaneme ve třetí třídě. Nakonec jsme se rozhodli pro
okresní přebor. Začátek sezóny vyšel výborně, po 4 zápasech jsme měli krásných
8 bodů a když se nám v 6. zápase podařilo porazit do té doby suverénní Ždánice,
vypadalo vše nádherně. Pak se ale naplnily obavy, které jsme zvažovali před začátkem
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sezóny, zejména úzký kádr. Přišlo pár zranění, absencí, ztráty formy a přišly porážky.
Nakonec se ale podařilo splnit cíl, což je místo v horní polovině tabulky. Po podzimní
části sezóny jsme se 17 body a skóre 17:29 na dobrém 7 místě.

Mužstvo mužů

Starší žáci pod hlavičkou Ježova, jako společné mužstvo Ježov/Žeravice za účasti
i hráčů Žádovic hráli v této generaci poslední rok, protože významná část žáků dovršila
věkový limit a v dalším ročníku již za starší žáky hrát nemůže. V tomto posledním roce
2017-18 se umístnili na 6. místě z 10 účastníků soutěže se ziskem 12 bodů a skóre
24:27. Celou dobu tuto generaci hráčů jako trenér provázel Aleš Procházka, který
v roce 2014 byl hlavním iniciátorem toho, že se v Ježově obnovil mládežnický fotbal.
Díky Aleši. Ještě hráli soutěž mladší žáci jako společné mužstvo Žeravice/Ježov pod
hlavičkou Žeravic za účasti i hráčů Žádovic. Mladší žáci skončili na 7. místě s 10 body
a skóre 12:31. V současné sozóně spolupráce uvedených obcí v oblasti mládeže
stále pokračuje. Starší i mlaší žáci hrají soutěž pod hlavičkou Žeravic jako společné
mužstvo Žeravice/Ježov. Tento model se neukázal jako vhodný, protože díky tomu že
pod jednou hlavičkou hrají starší i mladší žáci, nebyli zařazeni do okresní soutěže ale
do okresního přeboru. Hrají tedy s mužstvy které jsou na výrazně vyšší úrovni a tomu
odpovídají i výsledky. Starší žáci nezískali ani bod a stejně tak mladší žáci. Takový
fotbal přirozeně nebaví ani hráče, ani rodiče, trenéry, fanoušky. Nicméně je nutné to
ještě jarní část sezóny vydržet a příště se takové chyby nedopustit.
Další kapitolu mládeže začala psát mladší přípravka, která hraje po hlavičkou
Žádovic jako společné mužstvo Žádovice/Ježov za účasti i hráčů Žeravic pod vedením
trenéra Stanislava Zemka. Mladší přípravka odehrála celkem 11 utkání, z toho
6 vítězných a 5x prohráli. Nejlepším střelcem je Stanislav Zemek (syn trenéra)
s 85 vstřelenými góly, což ho řadí na 2. místo v rámci celého okresu Hodonín.
Mládežnický fotbal je zejména o podpoře rodičů, na kterých je hlavní tíha dopravy
na tréninky i utkání. Nicméně stále největší bolestí jsou strenéři. Věřím, že se
postupně podaří k trénování mládeže získat další ochotné a obětavé trenéry.
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Mladší přípravka

Naše brigádnická činnost se omezuje na nejnutnější údržbu a přípravu na utkání.
Nejvíce času jsme letos věnovali boji s krtky a krtci stále vyhrávají. Naší hlavní letní
akcí je již tradičně Den piva, který jsme uspořádali pod hlavičkou a s významnou
organizační a finanční podporou skupiny Moravsko Slezských pivovarů – Litovel,
Holba, Zubr. V rámci tohoto dne piva se konal turnaj starých pánů, který se stejně jako
loni hrál ve formátu 7+1 na polovině hřiště. Turnaje se zúčastnily mužstva Buchlovic,
Ježova, Kostelce, Kyjova, Pelhřimova, Svatobořic, Vlkoše a Žádovic a vítězem turnaje
se staly Buchlovice. Tato akce se po sportovní i společenské stránce i díky příznivému
počasí vydařila a pro rok 2019 plánujeme opakování v termínu 13.7.2019. I pro tento
ročník máme přislíbenu finanční i organizační spolupráci uvedené pivovarnické
skupiny.

Turnaj starých pánů
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Každoročně se opakuji v tom, že na činnosti se podílí velmi úzký okruh lidí, nedaří
se do činnosti získat a zapojit další lidi. V letošním roce se i v tomto situace posunula
k lepšímu, aktivní funkcionářské a brigádnické činnosti se věnuje více lidí než
v minulosti. Přesto jsme stále více odkázáni na pomoc obecního úřadu a jsme rádi,
že spolupráce s obecním úřadem pod vedením starosty Ladislava Pantlíka fungovala
výborně, za což velmi děkujeme a věřím, že stejně dobře bude fungovat i s novým
starostou Romanem Hanákem.
Mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v Novém roce přejí sportovci.

STOLNÍ TENIS - SEZÓNA 2017/2018
Sezóna 2017-2018 se dá hodnotit jako velmi dobrá. Obě družstva, která
reprezentují Ježov dosáhla krásných výsledků. Především úspěch družstva „A“
v okresní lize je nutno hodnotit jako velmi dobrý. V konkurenci družstev celého
okresu obsadilo druhé místo a předběhlo i družstva, která mají daleko větší hráčskou
základnu. Soupisku družstva“A“ tvoří Ingr David, Kůřil Pavel st., Kůřil Pavel ml.
a Kůřil Radim.
Družstvo „B“ splnilo svůj cíl. Bez porážky vyhrálo okresní základ a postoupilo
do okresního soutěže. V průběhu celé sezóny nenastal žádný kritický moment
a postup byl naprosto zasloužený.
Sezónu 2018 - 2019 zahájilo družstvo „A“ v okresní lize ve stejné sestavě.
Doposud se daří navázat na úspěch předchozího roku a družstvo je po 10 kolech
na druhém místě se stejným počtem bodů jako vedoucí družstvo Vacenovic. Lze
kvitovat, že výsledky nejsou již závislé v takovém rozsahu na jednom hráči, ale tým
těží ze své vyrovnanosti. Družstvo „B“ po 10 kolech vede okresní soutěž. Opírá se
především o velmi dobré výsledky Ladislava Pantlíka.
Jako největší problém se jeví úzká hráčská základna. Výkonnost hráčů družstva
„A“ je vcelku vyrovnaná, ale pokud někdo vypadne, nemá je kdo nahradit. Problémem
družstva „B“ je pak počet hráčů. Na začátku sezóny bylo na soupisce 8 hráčů, což
by bylo dobré. Bohužel tři hráči z různých důvodů zatím do sezóny nezasáhli a není
zřejmé, zda vůbec zasáhnou.
Nakonec dovolte abych tradičně poděkoval za podporu stolního tenisu
Tělovýchovné jednotě Ježov, Obecnímu úřadu Ježov a všem, kteří jakkoliv pomáhají
či alespoň fandí stolnímu tenisu.
Za oddíl stolního tenisu Stanislav Kostelanský
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"SPORTOVNÍ KLUB" JEŽOV - SEZÓNA 2017/2018
Náš šachový oddíl hraje pod hlavičkou “Sportovní klub“ Ježov.

Výsledky 10. zápasů oddílu – Okresní přebor I. třídy:
1.kolo		
Ježov		
Ratíškovice
2.kolo		
Hodonín B
Ježov
3.kolo		
Ježov		
Kyjov B
4.kolo		
Vacenovice
Ježov
5.kolo		
Ježov
Strážnice
6.kolo		
Ježov
Prušánky C
7.kolo		
Veselí n/Mor
Ježov
8.kolo		
Prušánky C
Ježov
9.kolo		
Strážnice
Ježov
10.kolo
Ježov
Ratíškovice

3,5 : 3,5
4,5 : 2,5		
0,5 : 6,5
4 : 3		
3,5 : 3,5
2 :5
5,5 : 2,5
5 :2
4 :3
4,5 : 2,5

Družstvo Ježova se umístilo na 8.místě.
Chci velmi poděkovat obecnímu úřadu za podporu šachu v obci.
Jménem svým a jménem všech ježovských šachistů přeji hodně a hodně zdraví
a štěstí v novém roce 2019.
Za šachový oddíl Petr Doležal
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ČZS JEŽOV 2018
Rok 2018 se nesl v duchu oslav 40. VÝROČÍ založení naší základní organizace.
Naše základní organizace v letošním roce uspořádala místní výstavu vín
v Kulturním domě v Ježově – 21. 4. 2018.
Na výstavě bylo 323 vzorků bílých a červených vín od našich vinařů a vinařů
z okolních obcí. Nejlépe hodnocená vína našich vinařů :
• Valenta Štěpán 19,0 bodu – M. Thurgau
• Straka Josef 18,7 bodu – Mor. Muškát
• Habáň Robin 19,0 bodu – Sylvanské zelené
• Gottwald Slavomír 19,1 bodu – André

Výstava vín

V červnu proběhla oslava u příležitosti 40. Výročí založení naší základní organizace
v Autokempu Ježov.
V programu bylo velmi hezké vystoupení našich nejmenších spoluobčánků
„JEŽOVJÁNEK“ pod vedením p. M. Jančové.
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Následovala přednáška o pěstování zeleniny, kterou přednesla Mgr. Jaroslava
Zajdáková (zástupce výboru Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu
Hodonín).
Mgr. J. Zajdáková také předala „ČESTNÁ UZNÁNÍ“ REPUBLIKOVÉ RADY ČZS těmto
zakládajícím členům: Pan Hlaváč František, Sukop Josef, Valenta Štěpán, Netopil
František, Daněček Štěpán, ing. Fric Jaroslav a Březina Drahomír.
závěru roku přejeme všem hezké a krásné Vánoce a spokojený rok 2019.
Výbor ČZS Ježov

FOLKLÓR V JEŽOVĚ
Tak jako každý rok i letos se brzy v předjaří konal „náš fašank“. Do ulic jako vždy
vyšla hezká řádka různých masek. Je to náročná cesta, ale je protkaná různými
dobrotami a lákavými nápoji. Vybralo se 8 750,- korun. Děkujeme všem, kteří přispěli
a pomáhají tímto udržet naši největší slavnost a to jsou hody. V tomto roce jsme
zakoupili turecké šátky v hodnotě 4 000,- kč pro naše stárky. 2x červený a 2x hnědý,
aby obě děvčata byla vždy krásně a stejně nastrojená. Zůstatek činí 10 489,-.

Fašank

Fašank
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A tímto se dostáváme k hodům. I letos se nám vydařily. Počasí nám přálo a sešla se
opět hezká spousta krojovaných i 2 jiných obcí. V počtu krojovaných jsme nezklamali
a našich 200 znovu padlo. Je to úctyhodné číslo a doufáme, že vydrží i nadále. A naši
stárci, někteří zapůjčení, byli prostě vynikající. Děkujeme Nikole Hlavinkové, Karin
Sukopové, Lukášovi Jestřábovi, Michalovi Prágrovi a hlavně jejich rodičům. Tak snad
se příští rok opět sejdeme v tak hojném počtu.
Všem vám, ať už krojovaným nebo civilistům, přejeme krásné Vánoce a šťastný
nový rok.
Ivana Daněčková Blažková

Hody

Hodový průvod

„ŽENY Z JEŽOVA“
Přesto, že většina z nich už odešla … a za to jim patří velké poděkování při
udržování folklorních tradic. Jen díky nim stále pokračuje další generace žen, aby
nezanikly staré písničky a tradice.
Poděkování patří p. Kyliánové, Rajsiglové a Krejčířové, které už se nechtějí
v pokročilém věku náročných vystoupení zúčastňovat.
A dnešní „Ženy z Ježova“ pokračují dál v stlůkání másla, zpěvech a zúčastňují se
významných akcí.
V únoru to bylo na festivalu „Masopustních tradic“ ve Strání, kde nás navštívil
pan Čunek a ochutnal naše máslo. Pak to byl na velikonoce hrad Buchlov, dožínkové
slavnosti v Kyjově a vystoupení na Skaláku, kde byla mezinárodní sešlost z celého
světa.
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zka pro cizince

Skalák 31.7.2018, uká

Skalák 31.7.2018, ukázka pro cizince

Strání, festival masopustních tradic

Dožínky v Kyjově

Také předvádění stlůkání másla u paní Štěpánové, kde byli lidé z Anglie, Německa,
Francie, Kanady a USA. Zde musím podotknout, že nejsilnější zážitek měla Eulanda
z USA, kterou nejvíce zaujalo „juchání“ při písničce. Ochutnat naše máslo nemohla,
protože je silná alergička.

Ukázka pro zahraniční hosty na JM

Pak bylo stlůkání v Mikulově na festivalu sýrů.
Všem patří velké poděkování za pokračování lidových tradic.
Naděžda Bílková, kronikářka
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BRISK, výrobní družstvo,
Ježov u Kyjova
č.p. 9, 696 48 Ježov
tel.: 518 626 112,
fax: 518 626 503
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brezina@briskvd.cz
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výroba PET lahviček od objemu 10 ml do 300 ml
výroba PET lahví od objemu 0,25 - 2 litry
výroba PET kanystrů o objemu 3, 5, 6 a 10 litrů
výrobky potahované kartonáže
reklamní výseky
Přejeme všem
výroba expedičních kartonů krásné Vánoce
včetně potisků
(sítotisk i flexotisk)

l kooperace
- ruční práce, kompletace, balení

a šťastný
nový rok
2019.

PET LAHVE VHODNÉ
I NA POSTŘIKY !!!

www.briskvd.cz
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ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM
se uskuteční na návsi v Ježově
22. prosince 2018 v 18.00 hod.
Vystoupí místní smíšený sbor mužů a žen
za doprovodu dechovky, žáci ZŠ a Ježovjánek.
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