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SLOVO STAROSTY

HOSPODAŘENÍ OBCE V ROCE 2020

Vážení spoluobčané,

cesty do Horky, kde nás po každém vydatném dešti čekalo
vyplavené bahno. Pracovali jsme na drobných opravách na
našem kempu. Všechny tyto práce jsme dělali svépomocí
a tím ušetřili nemalé peníze z našeho rozpočtu. Za všechnu
práci děkuji naším obecním zaměstnancům.
Na jaře tohoto roku jsme vysadili zhruba osmdesát nových
stromů v celém katastru naší obce. V tomto trendu chceme
pokračovat i nadále.
V tomto roce jsme podpořili naše spolky z rozpočtu obce
vyššími částkami, které měli zlepšit jejich činnost a materiální vybavení.

Každý z nás si v této složité době jistě najde pár dnů na odpočinek a chvilku na přečtení našeho zpravodaje.
Letošní rok byl pro nás všechny jiný. Byl plný omezení, nařízení, zákazů a hlavně strachu před nákazou novým virem.
Spousta našich plánů byla díky těmto omezením zrušena.
Nejvíc nás mrzí, že společně s vámi se nám nepodařilo
uskutečnit oslavy našeho výročí obce. Snad rok 2021 bude
lepší a budeme moct i když opožděně tyto oslavy uskutečnit.
V letošním roce se nám podařilo získat od Ministerstva pro
místní rozvoj dotaci na výstavbu nového Dětského a workautového hřiště ve výši 2 000 000 Kč. Výstavba hřiště začne na
začátku ledna 2021 a rádi bychom na letní sezonu měli pro
naše malé i větší obyvatele obce hřiště hotové. Moc se těšíme na to, až uvidíme, že se dětem nové hřiště líbí.
Zrekonstruovali jsme pomník T.G.M. za dotační podpory Ministerstva obrany, opravili jsme kříž v centru obce, který byl
ve špatném stavu.
Začátkem roku 2021 bude zahájena také výstavba rozhledny
na rozmezí katastrů obcí Ježov, Žádovice, Hýsly. Jméno jsme
po krátké úvaze zvolili „Súsedská”. Na tuto rozhlednu jsme
společně obdrželi dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve
výši 3 600 000 Kč.
Po rozhovoru s náměstkem hejtmana JMK, kde jsme mu vylíčili naši snahu propagovat náš mikroregion, nám byl přislíben příspěvek ve výši 500 000 Kč. V témže měsíci byl tento
příspěvek na zasedání rady JMK schválen.
Rozpracovali jsme vizualizaci Kulturního domu a již brzy začneme pracovat na jeho projektu, abychom mohli požádat
o dotace.
Vypracovali jsme projekt na demolici staré stodoly na farním
dvoře. Tento objekt už chátrá spoustu let a drží jen silou vůle
a za pomoci podpěr. Na začátku roku tuto stavbu rozebereme. Na tomto místě chceme vybudovat parkovací a odpočinkovou plochu u Kulturního domu.
Dále dokončujeme projekt na zateplení všech budov Základní školy vč. opravy spojovacího krčku s jídelnou, výstavbu
nového spojovacího krčku mezi jídelnou a tělocvičnou a rekonstrukci plynové kotelny. I u tohoto projektu budeme čekat
na vhodný dotační titul.
Realizace všech jmenovaných projektů bude velmi nákladná a dle mých odhadů se bude pohybovat cca okolo 70 mil.
korun. Na všechny projekty budeme žádat nejvhodnější dotační tituly, abychom z rozpočtu obce vynaložili co nejmenší
obnos. Pracujeme na projektech, které jste si sami v dotazníku plánu rozvoje obce zvolili sami.
V tomto roce jsme kromě údržby obce opravili pódium na
Kulturním domě, které bylo v havarijním stavu, vyčistili jsme
část „Močílek“ rozšířili cestičku a tím jsme tuto část opět
zprůchodnily. Tím vznikla celkem pěkná procházková trasa po okraji obce od školy až k oboře a kolem kempu zpět
ke kostelu. Po ukončení letní sezony jsme se pustily do rekonstrukce bazénu na našem kempu. Starý bazén již svoje
nejlepší roky měl za sebou a jak místní, tak i rekreanti volali
po novém bazénu. Dále jsme vybudovali odtokový žlab okolo

V roce 2021 se budeme muset spokojit s nižším rozpočtem,
než jsme měli doposud. Balíček opatření bohužel odnese
s největší pravděpodobností každá samospráva v republice. Zaráží mě postoj vládních činitelů k této problematice,
kdy nám radí, ať zvýšíme daň z nemovitosti apod. Nechceme
a ani to neuděláme! Je to jen přenesení finančního problému
z vlády na samosprávu. Vážíme si každého občana naší obce
a nechceme nikoho zbytečně zatěžovat dalšími náklady spojené s bydlením.
Milí spoluobčané,
přeji Vám krásné a pohodové svátky vánoční, hodně štěstí
a zdraví v novém roce. Ať se vám všem jen a jen daří.
Roman Hanák, starosta

Cestovní ruch - autokempink		
355.789,38,– Kč
Ostatní záležitosti kultury		
211.097,68,– Kč
Zdravotnictví				59.671,– Kč
Rozhlas a kabelovka			
66.639,95 Kč
Sportovní činnost			
184.080,– Kč
Využití volného času
dětí a mládeže				16.346,34 Kč
Bytové hospodářství			
14.530.18 Kč
Veřejné osvětlení			
101.834,16 Kč
Nakládání s odpady			
444.361,30 Kč
Protierozní ochrana			
16.617,88 Kč
Volby do senátu				
23.234,– Kč
Zastupitelské orgány
a činnost místní správy			
3.015.373,– Kč
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
1.103.755,12 Kč

Vážený občané a teď několik informací k hospodaření obce
v roce 2020.
Rozpočet na rok 2020 byl schválen na 14.zasedání zastupitelstva obce Ježov dne 10. 02. 2020.
Do doby schválení rozpočtu na rok 2020 hospodařila obec
v rámci rozpočtového provizoria.
Rozpočtované příjmy
Rozpočtované výdaje

11.865.400,– Kč
13.663.300,– Kč

Byl schválen rozpočet schodkový, rozpočtované výdaje byly
o 1.797.900,– Kč vyšší než příjmy a byly kryty přebytkem
z roku 2019.
Rozpočet byl v souladu se zmocněním zastupitelstva obce
upravován formou rozpočtových opatření.
Byl schválen rozpočet schodkový, rozpočtované výdaje byly
o 1.797.900,– Kč vyšší než příjmy a byly kryty přebytkem
z roku 2019.
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.
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy		
Kapitálové příjmy		
Přijaté transfery		

9.615.276,05 Kč
6459.522,66 Kč
1.017.521,– Kč
2.033.722,– Kč

Péče o válečné hroby		
Dotace z Úřadu práce		
Příspěvek obcím pro rok 2020
Dotace volby do Senátu		

155.848,– Kč
120.000,– Kč
891.250,– Kč
31.000,– Kč

Příspěvky neziskovým organizacím vyplaceny
Bodlinka				10.000,– Kč
Oddíl šachy				6.000,– Kč
Oddíl stolního tenisu			
20.000,– Kč
Kyjovské Slovácko v pohybu		
14.000,– Kč
Sbor dobrovolných hasičů Ježov		
50.000,– Kč
TJ VLAST Ježov				80.000,– Kč
Český zahrádkářský svaz		
20.000,– Kč
Aerobik Kostelec			
13.000,– Kč
V roce 2021 začnou práce na dětském a workoutovou hřišti
- bude investováno 3.645.4441,– Kč.
2.000.000,– budou financovány z dotace Ministerstva pro
místní rozvoj ČR, Program 11782 Podpora rozvoje regionů
2019+. Zbývající částka bude financována z vlastních zdrojů.
Na závěr mi dovolte Vám popřát krásné Vánoce, hodně štěstí
a zdraví v novém roce 2021.
Ivona Levová, účetní

Výdaje k 30. 11. 2019
Běžné výdaje			10.076.993,68Kč
Kapitálové výdaje		
247.117,06Kč

Jednotlivé dokumenty týkající se rozpočtového
hospodaření obce jsou zveřejněny v plném rozsahu
na elektronické úřední desce www.jezov.cz.

Výběr položek výdajů k 30. 11. 2020
Základní škola
a mateřská škola		
2.824.140,40,– Kč

Rekonstrukce bazénu

Vizualizace KD
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Z EVIDENCE OBYVATEL V ROCE 2020
Vážení občané,
po roce Vám opět předkládám některé statistické údaje
z evidence obyvatel naší obce. Z uvedených čísel je patrné, že nám obyvatel více ubývá, nežli přibývá (rodí se stále
méně dětí) a z tohoto důvodu jsme se v letošním roce dostali
s počtem obyvatel pod hranici 700.

Rozdělení podle věkových skupin
muži
ženy
celkem
do 3 let
5
4
9
od 3 do 6 let
9
6
15
od 6 do 15 let
38
38
76
od 15 do 18 let
15
6
21
děti celkem
67
54
121
od 18 do 50 let
149
136
258
od 50 do 80 let
123
135
258
nad 80
10
19
29
dospělí celkem
282
290
572
k 30. 11. 2020
349
344
693
muži
50,36%
ženy
49,94%

Přeji Vám hezké prožití vánočních svátků, do nového roku
pevné zdraví, spokojenost a pohodu a aby byl o kousek lepší,
než ten letošní.
Blanka Hajdajová, matrikářka
Statistika k 30. 11. 2020

muži
k 1. 1. 2020
349
narození
3
úmrtí
4
přihlášeno
9
odhlášeno
8
k 30. 11. 2020
349
průměrný věk

ženy
360
1
8
2
11
344

celkem
709
4
12
11
19
693
43,29 let

CO SE DĚJE VE ŠKOLE

Ohlédnutí Základní školy Ježov
za rokem 2020
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zajímalo, co se už prvňáčci ve škole naučili. Na závěr si společně rozkrojili písmenkový dort, který jim upekla paní Polášek Sehnalová ze Žádovic.
Maškarní karneval organizují žáci 9. ročníku pro děti z prvního stupně.

Havárie vody ve škole
Příchod do školy ve středu 12. února 2020 byl velmi neobvyklý. Na stropech a stěnách prosakovala voda a na chodbě
prvního patra vystoupala voda do výšky několika centimetrů. Při hledání příčiny bylo zjištěno, že celou katastrofu způsobila prasklá přívodní hadička vody k umyvadlu. Přivolaní
hasiči vodu odsáli. Následně pan starosta Ježova zajistil
odsávací techniku. Nově vzniklá situace si vyžádala zvláštní
organizaci výuky. Jednotlivé třídy byly rozděleny do náhradních místností – tělocvičny, školní družiny a školní jídelny.
Na následující dva dny bylo pro žáky vyhlášeno ředitelské
volno. Po jarních prázdninách mohli žáci opět usednout do
lavic. Opravné práce pokračovaly i v dalších dnech. Chodby
a třídy se podařilo nově vymalovat v době uzavření školy
v důsledku epidemiologického opatření.

S radostí jsme přivítali nový rok 2020 a těšili se na to, co nám
přinese. Měli jsme velké plány, děti se těšily na připravované
akce - Divadelní představení Rychlé šípy ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti, Školní ples, Noc s Andersenem,
Den Země – výukové programy Expedice do Afriky a Smrtící
setkání v ZOO Hodonín. Tyto akce se bohužel z důvodu mimořádných epidemiologických opatření neuskutečnily. Naštěstí některé mimoškolní aktivity se nám přece jen podařilo
zrealizovat.
V lednu žáci 1. a 2. ročníku zahájili výuku plavání v plavecké
škole Mořinglová ve Bzenci. Celkem absolvovali devět hodin
plavání. Uzavření škol v důsledku epidemiologického opatření se bohužel vztahovalo i na poslední hodinu plavání.
Přesto byli žáci s plaveckou výukou spokojeni a odměnou
jim bylo mokré vysvědčení a keramické medaile Plaváček
2020 a Plavec 2020.

Po jarních prázdninách jsme zorganizovali Florbalový turnaj o pohár starosty obce Ježov, kde se utkaly týmy ze ZŠ
Ježov, ZŠ Žeravice a ZŠ Nenkovice. Po vyčerpávajícím utkání mezi jednotlivými týmy předal pan starosta obce Ježova
poháry a věcné odměny vítězům. Na 3. místě skončil tým ze
Žeravic, druhé místo obsadili florbalisté naší školy a vítězi
se stali žáci z Nenkovic.

Hezkou formou spolupráce mezi 1. a 9. ročníkem stále zůstává Slavnost slabikáře, při které žáci 9. ročníku předávají Slabikáře prvňáčkům. Tato slavnost proběhla 16. ledna 2020. Deváťáci četli prvňáčkům ze slabikáře, také je
4
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jekt NEPZ (Nejbohatší ekosystémy planety Země), kterým se
podílíme na ochraně tropického deštného pralesa a ohrožených druhů zvířat na Sumatře v Indonésii.
Pomerančovou a citronovou kůru odevzdáváme do Lerosu
Strážnice.

Adventní dražba
Jako každý rok, tak i letos, jsme chtěli uspořádat Adventní kavárnu, milé setkání školy, rodin i našich příznivců. Díky
neobvyklé a pro někoho i nelehké epidemiologické situaci to
nebylo možné. Přišli jsme tedy s nápadem uspořádat jakousi
Adventní dražbu pro široké okolí. Akce se podařila a měla
nebývalý úspěch.
Kontaktovala nás dokonce paní reportérka Deníku Rovnost,
kterou zaujala naše facebooková Adventní dražba a prosila
o zveřejnění článku a fotografií. Článek vyšel na webu Hodonínského deníku 29. 11. 2020 https://hodoninsky.denik.cz/
ctenar-reporter/online-drazbou-zaci-v-jezoveprispivaji-na-dobrou-vec.html a v novinách Hodonínský deník rovnost –
Slovácko 1. 12. 2020.
Celou akci organizovala a zaštiťovala paní učitelka Růžena
Vnučková.

Vzdělávací program „Veselé zoubky“ pro žáky 1. ročníku
a předškoláky. Program připravila paní Kudláčková v rámci akce DM drogerie. Ukázka správné techniky čištění zubů
proběhla ve třídě v naší škole. Nejvíce děti zaujalo čištění
zubů na velkém modelu chrupu. Děti velmi potěšila dárková
taška se zubním kartáčkem a pastou, přesýpacími hodinami
a dalšími reklamními předměty.

Vyráběli dekorace. Online dražbou v Ježově
pomohou Zoo Hodonín adopcí zvířete
Základní škola a mateřská škola je škola na okraji okresu. I když máme všech devět ročníků, řadíme se mezi
malé vesnické školy. Z toho vychází naše snaha budovat
kolem školy jakousi komunitu rodin, obce Ježov i obcí, ze
kterých k nám žáci přijíždějí.

Sportovní den – koncem června si žáci 5. ročníku připravili
pro žáky 1. stupně a děti mateřské školy sportovní dopoledne.

Každý rok organizujeme alespoň jedno společné setkání rodičů, dětí i všech příznivců naší školy. Bývá spojeno
s prodejním jarmarkem a malou školní kavárnou. Výtěžek vždy věnujeme pod záštitou školního spolku Bodlinka na nějakou bohulibou věc. Ať už na charitativní účel
nebo na pořízení nějaké inovace do školy.

Zahájení nového školního roku začalo netradičním způsobem. Žáci se sešli ve svých třídách, protože kvůli pandemii
nebylo možné je přivítat obvyklým způsobem, slavnostně
zahájit nový školní rok společně před budovou školy.

Výtvarná soutěž „Zahrada plná života“

Letos jsme s žáky začali chystat výrobky na Adventní
kavárnu. Bohužel nám to překazila covidová opatření.
A protože nám bylo líto odcházet od započaté práce, rozhodli jsme se, že uskutečníme alespoň prodej adventních
a vánočních dekorací formou facebookové dražby.

Prostřednictvím ZO ČSZ Ježov jsme se zapojili do celostátní
výtvarné soutěže „Zahrada plná života“ pořádané Českým
zahrádkářským svazem. Soutěž je určena pro děti mateřské
školy a pro žáky 1. i 2. stupně základní školy. Práce budou
odeslány do konce února 2021. Pro dvě nejlepší výtvarná
díla z každého ročníku připraví ZO ČSZ Ježov věcné odměny.

Žáci a učitelé ZŠ Ježov s rodiči odhlasovali v online anketě, že peníze z dražby věnujeme na grafický tablet
a adopci zvířátka v ZOO Hodonín. Mateřská škola za utržené peníze nakoupí dětem maňásky a kostýmy.
Do vyrábění se zapojili rodiče s dětmi z nižších ročníků,
děvčata ze šestého ročníku i paní učitelky. V jedné z rodin spolupracovaly dokonce tři generace žen. Rodičům
i dětem tímto patří velké díky, protože bez nich by se tato
akce nemohla uskutečnit.

Sběr

Mimořádné finanční prostředky na ICT Za získané mimořádné finanční prostředky na pořízení technického vybavení základních škol podle podmínek a kritérií uvedených ve Věstníku MŠMT jsme pořídili:

Ve škole se snažíme vést děti ke třídění odpadů. Zaměřujeme se na sběr papíru, baterií, drobného elektrozařízení, mobilních telefonů, víček od PET lahví, hliníkových plechovek,
pomerančové a citronové kůry.
Baterie, drobné elektrozařízení a mobilní telefony sbíráme
celoročně v rámci projektu Recyklohraní.
Víčka od PET lahví sbíráme pro Natálku Kuchynkovou.
Sběrem hliníkových plechovek pomáháme realizovat Pro-

• 13 notebooků
• bezdrátové myši
• 5 online multilicencí na výukové programy – Angličtina, Evropská unie, Lidské tělo, Hudební výchova a Zábavná čeština
v ZOO
6

Samotná dražba probíhala na školních facebookových
stránkách od pátku 20. listopadu do neděle 22. listopadu 2020. Už od samého začátku se strhl boj v přihazová-
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ní, který vyvrcholil v neděli těsně před 20. hodinou, kdy
měla být dražba ukončena. O nádherné výrobky licitovali
rodiče, učitelé i široká veřejnost.

Největší úspěch však spatřujeme v tom, že se nám podařilo podpořit naši školní komunitu aktivní účastí na školní
akci. V době omezené komunikace a odříznutí od sociálních kontaktů mezi dětmi i rodinami se spojit alespoň na
dálku a podpořit dobrou věc.
Růžena Vnučková

Naše První adventní internetová dražba nám vynesla
něco kolem 10 000 Kč.

Projekt Šablony II

zpravodaj občanů obce Ježova 2020

Adopce zvířátka ze ZOO Hodonín
Část finančního výtěžku z Adventní online dražby jsme použili na adopci klokánka rudokrkého (Macropus rufogriseus).
Adopcí klokánka jsme získali nejen adopční certifikát, ale
i poukaz na vzdělávací program pro žáky dle vlastního výběru a adopční smlouvu.
U adoptovaného zvířátka bude umístěna adopční cedulka se
jménem adoptivního rodiče (ZŠ a MŠ Ježov).

Závěrem

Od září 2019 jsme se zapojili do projektu ŠABLONY II., na
základě toho jsme získali příspěvek 747 576,– Kč. V letošním
školním roce jsme z obdržené finanční částky zajistili:
• Karetní a rodinné společenské hry - Dobble ZOO, Střelené kachny, Ligretto červené karty, Uno dos, Uno karty,
Ubongo Junior, Sabotér, Svět V kostce!, i V kostce! Česká
republika, 6 bere!, Cink! Extreme, Příběhy z kostek Výprav, Příběhy z kostek Fantazie
• 10 x sluchátka do MŠ k tabletům
• dataprojektor, notebook a wifi síť do školní družiny
• projekční tabule, interaktivní tužka a reproduktory do 1.
třídy
• vizualizér
• 22 kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
a to v oblasti čtenářská gramotnost, kariérové poradenství, osobnostně sociální rozvoj, informační a komunikační technologie zaměřené především na Microsoft
Teams
• 4 projektové dny v družině – Čteme, Třídění odpadu, Žijeme ekologicky a Staneme se atlety
• 1 projektový den v mateřské škole - Dětská jóga
• 5 šestnáctitýdenních bloků doučování

Po celý školní rok jsme se snažili budovat rodinnou a přátelskou atmosféru založenou na přátelských vztazích ve
vyučování i mimo něj. Jsme velmi rádi, že se nám daří naplňovat hlavní cíle a koncepci rozvoje školy. Nemalou roli
hraje sehraný tým vyučujících a velká podpora a spolupráce
se zřizovatelem, vedením obce, s rodiči a ostatními partnery
školy. Jen tak můžeme budovat kvalitní a moderní školu, ze
které odchází žáci, kteří dovedou nabyté znalosti a dovednosti dobře uplatňovat v běžném životě, žáci, kteří budou
cítit sounáležitost s naší školou, obcí a krajem.
Do nového roku Vám přejeme pevné zdraví, spokojenost
a pohodu.
pedagogický sbor ZŠ Ježov

Novinky ve škole
Za podpory zřizovatele jsme nakoupili a obnovili:
• podlahu v 6. třídě
• 2 lednice a krouhač zeleniny a sýrů do školní jídelny
• pračka do mateřské školy
• 3 lavice s židlemi
• 68 nových desek na školní lavice
• Nový nátěr šaten

MATEŘSKÁ ŠKOLA JEŽOV
Malé školkovské ohlédnutí
Nový rok 2020 jsme zahájili uspřádáním zimních olympijských her. Počasí nám bohužel nepřálo a tak jsme se museli přesunout do tělocvičny ZŠ. V měsíci únoru jsme pro děti
již tradičně připravili karneval. Děti přišly v krásných maskách a při zábavných aktivitách, které na ně ve třídě čekaly
se dostatečně vydováděly. Proběhlo představování masek,
promenáda v maskách a taneční rej. V březnu už jsme toho
moc nestihli. Bohužel následovalo uzavření mateřské školy
a naše naplánované akce jsme jako mnozí další museli od8

Slavnostní pasování předškoláků
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s dětmi společně uspávali „Broučky“ a zapojili jsme se do
on-line dražby. Všem, kteří nás podpořili zakoupením výrobku moc a moc děkujeme. V prosinci na nás ještě čeká
„čertovské dopoledne“ a již tradičně rozbalování dárečků se
slavnostním obědem. Ve spolupráci s obcí jsme odstartovali
projekt „Bude zima, bude mráz, kam se ptáčku, kam schováš?“ Každý z Vás tak může vyrobit ptačí budku a přinést ji
k nám do školky. Všechny budky budou rozmístěny v obci Ježov. Již nyní se velmi těšíme na výsledek. Do konce tohoto
velmi zvláštního roku zbývá jen pár dnů a my se snažíme
dětem po ten zbývající čas vynahradit odloučení od všeho,
na co byly ve školce zvyklý. Společně s dětmi si přejeme,
aby se radost ze společných her, objevování okolního života
a získávání nových zážitků opět staly běžnou součástí dětského světa.

ložit. Do školky se děti vrátily až koncem května. První dny
jsme vyhlíželi s obavami. Jak vše zabezpečit, aby děti a zaměstnanci byli v bezpečí, a přesto se mohli vrátit k běžným
aktivitám v mateřské škole. Jakmile se však začaly školkou
ozývat hlásky dětí, všichni jsme věděli, že je vše v pořádku,
a moc jsme se ze shledání radovali. Zvýšená hygiena se pro
všechny stala běžným rituálem dne. Na Den dětí jsme pro
děti na školní zahradě připravili zábavné dopoledne. Krásné počasí a dobrá nálada se nás držela po celý červen. Na
konci června jsme se společně rozloučili s předškoláčky na
slavnostním pasováním. Prázdniny uplynuly jako voda a my
jsme mohli v novém školním roce ve školce přivítat celkem
20 dětí. V měsíci září jsme si všichni vychutnávali ještě krásné slunečné počasí a čas jsme trávili především na zahradě
mateřské školy.

Za celý kolektiv mateřské školy přeji Všem hodně milých
a klidných zážitků během nadcházejícího Nového roku a především hodně zdraví.
Jana Přikrylová

Paní Bílková učila děti vyšívat kroje

SDH JEŽOV
Nový domeček pro panenky

Zimní olympijské hry

Začátkem října jsme pro děti uspořádali ukázku vyšívání lidových krojů, abychom jsme si alespoň touto cestou připomněli ježovské hody. V měsíci říjnu nastala druhá vlna epidemie a my jsme museli postupně zrušit veškerý objednaný
program, který jsme měli pro děti přichystaný. Nastala otázka, jaký program pro děti vymýšlet, abychom jim pobyt ve
školce zpříjemnili? V říjnu jsme uspořádali pro rodiče a děti
již naše tradiční „Dýňové městečko“. Rodiče s dětmi opět nezklamali a vytvořili s dětmi překrásné výrobky z dýní. V říjnu
jsme přivítali dalšího nového kamaráda a společně jsme si
užili halloweenské dopoledne. Na přání dětí jsme si s dětmi
uspořádali „pirátský den“. Celá školka se tak stala pirátskou
pevností. Nechybělo stavění pirátské lodi či hledání pokladu.
Tento den se nám všem moc líbil. Na konci listopadu jsme

Rok 2020 byl mimo rokem covidovým, pro nás také rokem
volebním. Volili jsme nový výbor SDH. Na místo starosty byl
jednohlasně zvolen Pavel Daněček, velitelem se stal Michal
Žůrek a zástupkyní starosty byla zvolena Michaela Slezáková. Bylo přijato šest členů do oddílu mladých hasičů a nový
vedoucí mládeže Lukáš Kropáček.
Následovala tříkrálová sbírka, která se konala 12. ledna. Do
té se zapojili jak naši mladší hasiči, tak i ti starší členové
sboru.
Každoročně chodíme vyhlašovat soutěž s názvem „Požární ochrana očima dětí“, ve které hodnotíme obrázky z více
věkových kategorií a ty nejvydařenější výkresy postupují do
vyšších kol. Letos se nově připojily děti z mateřské školy.
Každá snaha je oceněna drobnou odměnou.

Požární ochrana očima dětí

Pomoc při odstraňování škod na vytopení škole

V únoru byla naše zásahová jednotka povolána k odstranění
škod po vytopení základní školy v Ježově. Škoda byla způsobena technickou závadou na rozvodu vody. Na zásahu se
podílely čtyři jednotky, mimo naši přijeli hasiči z Hodonína,
Kyjova a Žeravic, které přivezly speciální techniku na vysávání vody a vysoušení zdiva.

Pirátský den ve školce

Halloweenské dopoledne
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Pravidelně si naši mladí hasiči zpestřují své tréninky návštěvou fitness center. V letošním roce stihli ovšem jen jeden a to
v LR Fit ve Bzenci. Svou snahu zúročili na prvním závodě
v Moravské Nové Vsi, kde drobná chyba odsunula náš tým
ze 4. na 8. místo. Kvůli vládnímu opatření se stal tento závod
zároveň i posledním. Tato protiepidemická opatření také zapříčinila zrušení všech závodů mužů a žen.
MDŽ jsme oslavili na Bowlingu v Kyjově. Tato akce byla zároveň poděkováním našim partnerům a partnerkám za jejich
11
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celoroční pomoc a trpělivost.
Přes naši obec projížděl cyklozávod tělesně postižených
„Handbike Žeravice“, na kterém jsme pomáhali s organizací dopravy na křižovatkách v Ježově. Pořadatelem je Dušan
Petřvalský, sám aktivní účastník.
V červnu jsme zorganizovali sportovní den pro mladé hasiče
a jejich rodiče na školním hřišti. V jednotlivých disciplínách
jsme měli možnost vyzkoušet nově zakoupené překážky,
které jsme pořídili díky dotacím z Ministerstva školství. Při
vyhodnocení soutěží jsme dětem předali ceny od nového
sponzora GS okna Kyjov, s. r.o. a soutěžní dresy od firmy Michala Žůrka, Elephant smile cz, s. r. o. Den jsme zakončili
táborákem.

MYSLIVECKÝ SPOLEK VLAST JEŽOV

Sportovní den

Sportovní den

Po částečném rozvolnění vládních opatření měli možnost
naši mladí hasiči soutěžit alespoň na závodech na 60 m
a 100 m s překážkami v Miloticích a Mistříně.
Po této nevydařené sezóně jsme v září uspořádali alespoň
celodenní soustředění na Branný závod, který nakonec také
neproběhl kvůli další pandemické vlně. Po celou dobu tohoto dne nám na kempu vyvařoval David Šrůtka. Dopoledne si
mladí hasiči osahali jednotlivé disciplíny a ve volném čase
zahráli hry. Odpoledne už proběhl závod na ostro.
Vedoucí mládeže Michaela Slezáková, teď už pravidelně,
organizuje zasílání vánočních balíčků vojákům do Afghánistánu. Kvůli letošní situaci je toto zaslání nemožné, a tak se
mladí hasiči rozhodli předat tyto balíčky našim zdravotníkům do Nemocnice Kyjov.
To je za nás pro letošní rok vše. Přejeme všem spoluobčanům hodně zdraví a úspěchů v následujícím roce!

Činnost našeho spolku byla letos stejně jako u ostatních
spolků ovlivněna různými nařízeními a zákazy, které byly
přijaty díky epidemiologické situaci. Z tohoto důvodu se neuskutečnil Myslivecký ples ani Pálení čarodějnic. V náhradním termínu se již konal Dětský den, ale byl problém sehnat
atrakce. Naštěstí se nám podařilo v době, kdy byly restrikce
zmírněny, uskutečnit dvoje zvěřinové speciality a tři taneční
zábavy. Zisk z těchto akcí tvoří podstatnou část našeho příjmu a zabezpečuje chod spolku.
V letošním roce jsme museli většinu zvěřiny nakupovat,
vzhledem k nižšímu stavu černé a vysoké zvěře v této oblasti. Nemalou částku nás také stálo protipovodňové opatření
a následná úprava po vydatných deštích, které dvakrát zaplavily areál Obory a poničily oplocení a silnici. Byly vykopány další odvodňovací kanály, které by měly svádět vodu
mimo areál chaty.
Dále byla kompletně opravena umělá nora sloužící k výcviku norníků, protože tato také skončila pod vodou. Zde byla
vybudována i pergola, která chrání před deštěm a sluncem
v průběhu pořádání zkoušek.
Kromě brigádnické činnosti se naši členové starají i o přikrmování zvěře v zimním období. Situace u bažantů a zajíců
není nijak růžová a stavy se neustále snižují. Bažanty sami
chováme a větší část z nich vypouštíme na jaře do honitby.
Pouze určitou část kohoutů musíme „ulovit“ na podzimním
honu.
Členská základna doznala určitého omlazení, kdy jsme po
úspěšně složených zkouškách přijali do svých řad 4 nové
členy a máme ještě jednoho adepta.
Za myslivecký spolek přeji všem příjemné prožití nadcházejících svátků a vše nejlepší v novém roce, který bude snad
lepší než rok 2020.
Ing. Evžen Hajdaj, hospodář MS

TJ VLAST JEŽOV Z.S., ODDÍL KOPANÁ

Za SDH Netopilová Pavlína

Sportovní den

Ocenění na výroční schůzi
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se dohodli, že 1 rok budeme hrát pod tabulkovým názvem
Ježov-Vlkoš, nicméně oganizačně pod hlavičkou TJ Vlast Ježov z.s. a pro další roky založíme nový spolek, který již bude
společným spolkem Ježova a Vlkoše. V současné době připravujeme založení tohoto spolku a převod práva k okresnímu přeboru a všech hráčů v kategorii mužů do tohoto nového
spolku. Stávající spolek TJ Vlast Ježov z.s. bude zachován,
ponechá si veškerý majetek a nadále bude provozovat oddíl
fotbalu v mládežnické kategorii a také oddíl stolního tenisu těch se uvedená změna nijak nedotkne.
V katogorii mládeže nadále pokračuje spolupráce s Žádovicemi a Žeravicemi. Starší žáci jsou v Žeravicích, které hrají
ve společném mužstvu s Těmicemi. V Ježově hraje starší
přípravka jako společné mužstvo Ježov/Žádovice za účasti i hráčů Žeravic pod vedením trenéra Stanislava Zemka,
kterého v průběhu podzimu vystřídal Jiří Benda. Na podzim
odehráli celkem 8 zápasů, získali v nich 9 bodů při skóre
44:54. Mládežnický fotbal je zejména o podpoře rodičů, na

Jarní část sezóny 2019-2020 byla z důvodů covidu zrušena, neodehrál se ani jeden zápas v žádné kategorii. Před
koncem jara nám nastaly existenční starosti s nedostatkem
hrářů v kategorii mužů a vypadalo to, že budeme muset odhlásit muže ze soutěže. Na poslední chvíli se nám povedlo
domluvit na spolupráci s Vlkošem, který naopak měl na jedno mužstvo hráčů hodně a měl zájem hrát okresní přebor, na
který jsme měli právo my.
Pro sezónu 2020-2021 jsme sestavili 2 mužstva a dohodli
jsme se že budeme používat pro účely tabuky název Ježov-Vlkoš A a Ježov-Vlkoš B. A Mužstvo hraje ve Vlkoši Okresní přebor a B mužstvo hraje v Ježově III. třídu. A mužstvo
skončilo po 10 zápasech podzimní části sezóny na 4. místě
se ziskem 17 bodů a skóre 39:23. B mužstvo rovněž po 10
zápasech skončilo na 8. místě se ziskem 11 bodů a soóre
21:24.
Spolupráce Ježov – Vlkoš funguje dobře a máme zájem na
další dlouhodobé spolupráci. Již před začátkem sezóny jsme
13
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V rámci tohoto dne piva se konal turnaj starých pánů, který
se stejně jako loni hrál ve formátu 7+1 na polovině hřiště.
Tato akce se po sportovní i společenské stránce vydařila,
a pro rok 2021 plánujeme další ročník.)

kterých je hlavní tíha dopravy na tréninky i utkání. Nicméně
stále největší bolestí jsou trenéři.
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, tentokrát však za účasti dalších pivovarů.

Mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v Novém roce přejí sportovci.

HODNOCENÍ STOLNÍHO TENISU SEZÓNA 2019 AŽ 2020
podařil, i když byla odehrána jen tři utkání, z toho dvě vítězná
a porážka s největším favoritem krajské soutěže.

Sezóna stolního tenisu v období 2019-2020 se hodnotí velmi
komplikovaně.
Výsledky obou družstev přihlášených do soutěží byly v celku uspokojivé. Oběma družstvům se podařilo splnit předsezónní plány. Družstvo „A“ se bezpečně zachránilo v krajské
soutěži a také družstvu „B“ se podařilo udržet v okresním
přeboru.
Bohužel na tyto úspěchy padá stín toho, že soutěže nebyly dohrány až do konce z důvodu pandemie Covid-19. Ještě
před přerušením soutěží však bylo podle výsledků zřejmé,
že by se obě družstva ve svých soutěžích udržela i kdyby se
bylo hrálo až do konce sezóny.
Sezóna 2020 – 2021 byla zahájena koncem září. Vzhledem
k pracovnímu vytížení Pavla Kůřila st. došlo před sezónou
k posílení družstvo „A“ o Pavla Jurase. Začátek sezóny se

Družstvo „B“ odehrálo v sezóně 2020 – 2021 čtyři utkání
a má dvě vítězství a dvě porážky. Ukázalo se, že pokud může
družstvu vypomoct Pavel Kůřil st. jsou výsledky ihned mnohem lepší. Zdá se, že bude v silách obou družstev bojovat
o pozice v prostředku tabulek.
Covid-19 však soutěže opět přerušil a je otázkou, zda se dohrají.
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

"SPORTOVNÍ KLUB" JEŽOV - SEZÓNA 2019/2020
Náš šachový oddíl hraje pod hlavičkou “Sportovní klub“ Ježov. Zimní sezónu 2019-2020 jsme opět odehráli okresní
přebor I. třídy. Bylo naplánováno odehrát 10 šachových zápasů.
Nakonec jsme to zvládli celkem dobře odehrát. Hráli jsme 9
zápasů a desátý zápas byl pro všechny oddíly vyhodnocen
jako remíza, kvůli vzniklé situaci ve státě, aby se ukončila
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
6.kolo
7.kolo
8.kolo
9.kolo
10.kolo /NEHRÁNO/

Prušánky D
Ježov
Kyjov B
Hodonín B
Ježov
Ježov
Vacenovice
Ježov
Ježov
Veselí C

-

šachová sezóna. Byl vyhlášen zákaz konání sport. událostí.
Na soupisce jsme měli jedenáct hráčů. Domácí zápasy odehrány ve velmi pěkné hrací místnosti na obecním úřadě.
Tímto děkuji za podporu.
Výsledky 10. zápasů oddílu – Okresní přebor I. třídy:

Ježov		
Vacenovice		
Ježov		
Ježov		
Veselí C		
Prušánky D		
Ježov		
Kyjov B		
Hodonín B		
Ježov		

Trošku statistiky za odehranou sezónu:
• na šachovnicích celou sezónu odehrálo 10 hráčů
• sezóna 70 partií v 10 kolech
• z toho jsme měli 15 výher, 28 remis, 27 proher

ČZS JEŽOV 2019
Po roce Vás všechny zdravíme v této nelehké době. Od ledna se naše organizace připravovala na dubnový košt vína.
Uspořádali jsme kurs degustace vína pro naše členy, zakoupili novou oplachovačku sklenic a pak se svět, zastavil“. Covid-19 nás uvěznil v našich domovech. Snad tohle všechno
brzy skončí, celá společnost se znovu nadechne a vrátí se
k životu plného společenských akcí a sešlostí.
Přejeme Vám všem hodně zdraví a doufáme, že se sejdeme
27. března na koštu vína v Ježově.
výbor ZO ČSZ Ježov

KNIHOVNA – „ČTENÍ NÁS BAVÍ“
Letošní rok nám moc nepřál, kvůli pandemii COVID-19 jsme
měli většinou zavřeno.
Ale i tak jsme stihli čtyři čtenářské akce pod názvem „ČTENÍ
NÁS BAVÍ“.
Zúčastnily se jich děti předškolního a nižšího školního věku.
Zde si děti za spolupráce slečny Míši Slezákové a paní Hany
Žůrkové poslechly pohádku a na dané téma si něco vytvořily
a nakreslily.
Akce probíhala od listopadu loňského roku do února letošního roku a to vždy 1x měsíčně.
V rámci tohoto projektu knihovnu navštívily i děti z družiny
a MŠ Ježov, které si také poslechly čtení pohádky.
Jsem ráda, že čtenáři z Ježova mají o danou službu zájem
a navštěvují místní knihovnu.
Závěrem přeji všem občanům Ježova krásné a pohodové vánoce, mnoho štěstí, zdraví a lásky v Novém roce 2021.
Slezáková Zuzana, knihovnice

5,5 : 1,5
3:4
4:3
4,5 : 2,5
1,5 : 5,5
3,5 : 3,5
4,5 : 2,5
4,5 : 2,5
3,5 : 3,5
3,5 : 3,5

Chci poděkovat všem šachistům za pěkný přístup k zápasům a ještě jednou obecnímu úřadu za podporu šachu v obci.
Jménem svým a jménem všech ježovských šachistů přeji
hodně a hodně zdraví a štěstí v novém roce 2021.

Oddíl šachu skončil hráčskou sezónu na 6 místě.
Úspěchem bylo první místo hráče Petra Doležala v celé soutěži podle získaných bodů.
Z 10 partií získal 6 vítězství a 4 remízy.

Za šachový oddíl Petr Doležal
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FOLKLÓR V JEŽOVĚ

ŽENY Z JEŽOVA
Rok 2020 byl pro nás všechny tak trochu jiný. Bývá příjemným zvykem, že se pravidelně účastníme krásných kulturních akcí a festivalů, a to jak na Kyjovsku, tak i za hranicemi
našeho okresu. Kvůli pandemii Coronaviru COVID-19 jsme
letos reprezentovaly svoji obec pouze v únoru na Festivalu
masopustních tradic v obci Strání. Zde jsme předvedly oblíbenou činnost, lidovou tradici "stlůkání másla" protkanou
zpěvem lidových písní v pracovních krojích. Pestrost pořádaných akcí, kde se hlavně věnujeme ukázce výroby másla
tradiční metodou - stlůkáním smetany v dřevěné máselnici,
měla být letos opravdu velká. Velmi jsme se těšily, že naše
ježovské lidové tradice předvedeme na kulturních akcích
na Hradě Buchlov, v Kroměříži, v Kyjově, Valticích a dalších
moravských městech, kam nás s velkou úctou pravidelně
zvou. Taktéž červnové ježovské slavnosti pro nás měly být
pomyslnou "třešničkou na dortu" naší činnosti. Bohužel....
Snad si všechno vynahradíme v příštím roce.

22. 2. 2020 jsme začali kulturu v Ježově fašaňkovým chozením po dědině za doprovodu muzikantů pod vedením pana
M. Surky.
Toto chození jsme ukončili jako vždy na kempu. Večer jsme
zakončili se spoluobčany Ježova a cimbálovou muzikou.
Účast byla hojná.
Finanční dary budou jako vždy použity na podporu Ježovských hodů.
Všem přispívajícím chasa děkuje.
Toto byla jediná akce v roce vzhledem koronavirovému opatření.
Naše krojovaná chasa se akorát zúčastnila v místním kostele 4. 10. 2020 hodové mše svaté.
Letošní rok byl ke kultuře tak nemilosrdný, že ani nás smíšený pěvecký sbor se nezúčastnil žádné kulturní akce.
Nový rok 2021 pro nás bude opět z mého hlediska krutý.
Doufám, že se uskuteční aspoň Slovácký rok v Kyjově ku
100. výročí této akce a následně budou následovat naše tradiční hody v říjnu.
Všem nám veškeré kulturní akce velice chybí.
Vážení spoluobčané, na závěr bych chtěl poděkovat všem
zúčastněným těchto akcí, Ježovské chase, obecnímu úřadu
a Vám všem za podporu.

Dovolte mi touto cestou zavzpomínat na naši zakladatelku
a kronikářku, velkou folkloristku, výbornou zpěvačku a vtipnou kamarádku, paní Aničku Kyliánovou, která naše řady
letos navždy opustila v zasloužilém a krásném věku 90. let.
Její výrazný zpěv, zábavné historky a vtipné komentáře byly
vždy neodmyslitelnou součástí našich vystoupení a byla
uznávaným člověkem s obrovským folklorním srdíčkem.

Přeji Vám všem krásné prožití vánočních svátků a do nového
roku hodně pevného zdraví v roce 2021.
Vřelý dík Vám všem.
Zdeněk Kaluža

Nikdy nezapomenou kamarádky...

Spolu to zvládneme. Ať žije Ježov.

Hodová mše

Závěrem mi dovolte jménem svým i jménem všech současných členek naší skupiny "Ženy z Ježova" popřát vám krásné
a klidné svátky vánoční a v roce 2021 buďme hlavně zdraví
a šťastní.
Naděžda Bílková, kronikářka

Hodová mše
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POZDRAVENÍ Z CHARITY
Vážení a milí spoluobčané, uživatelé našich služeb a příznivci charitního díla!

Vážení a milí farníci, spoluobčané, příznivci charitního díla!
V situaci, kdy celá společnost čelí přetrvávajícímu riziku přenosu nákazy novým typem koronaviru
Covid-19, musela i Charita Česká republika hledat způsoby, jak se s danou situací vypořádat. Tříkrálová
sbírka se za 21 let svého trvání stala zcela zásadní a nepostradatelnou pomocí pro řadu lidí, kteří by se
bez prostředků v ní získaných ocitli v neřešitelné životní situaci.
Především z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví, a abychom vyloučili riziko přenosu nákazy
z koledníků na dárce a naopak, rozhodli jsme se nadcházející ročník Tříkrálové sbírka uspořádat
bezkontaktně, virtuální formou. Pro vaši snazší orientaci přikládáme několik základních informací:
Tříkrálová sbírka ve farnostech a obcích kyjovského děkanátu proběhne jako obvykle na začátku
roku; konkrétně v 2. a 3. týdnu roku 2021.



Sbírka se bude konat bezkontaktní formou.



Od 4. do 10. ledna (nejpozději však do 17. ledna) do schránek domácností roznesou
koordinátoři, popř. dobrovolníci (nikoliv skupinky tří králů!) informační letáky s propagačními
materiály a svěcenou křídou popíšou vchody domů či bytů. Peníze do pokladniček se vybírat
nebudou!



V informačních letácích najdete informace, jakým způsobem můžete do sbírky přispět.
(bankovním převodem nebo kartou, nebo prostřednictvím dárcovské SMS). Bližší informace
najdete na https://www.trikralovasbirka.cz/.



Kromě toho chceme po domluvě v každé farnosti a obci umístit jednu fyzickou zapečetěnou
pokladničku v kostele a druhou na obecním úřadě pro ty, kterým nevyhovuje žádná z výše
uvedených platebních metod.



Upřímné poděkování patří čtyřem dobrovolnicím, které se v řádu několika týdnů průběžně stávaly
BRISK, výrobní družstvo,
nedílnou součástí týmu pečovatelek a bez jejichž nezištné pomoci bychom to skutečně nezvládli.
Ježov u Kyjova
Uznání a upřímné poděkování patří rovněž vedení Charity Kyjov, všem spolupracovníkům, vedoucím
č.p. 9, 696 48 Ježov
středisek i jim podřízeným pracovníkům, kteří za těmi „nejpotřebnějšími“ dennodenně dojíždějí;
tel.: 518 626 112
zvláště pak za vysoké pracovní nasazení v této nelehké době.
brezina@briskvd.cz
Přeji všem, abychom se pokusili čas adventního očekávání strávit skutečnou vnitřní obnovou a
- lahvičky
se závitem
vzájemnou podporou. V čase vánočním ať nás všechny narození Dítěte-Spasitele
naplní
pokojemGL44
a
(široké hrdlo)
objemu
radostí; ať tento pokoj a radost dokážeme přinášet do domovů těm nejpotřebnějším
i svýmoblízkým.
100 ml do 300 ml.
Pevné zdraví a vše dobré do nového roku!
l výroba PET lahviček od objemu 10 ml do 300 ml
Jitka Rybová
l výroba PET lahvíPR,
odCharita
objemuKyjov
0,5 do 2 litrů
l výroba PET kanystrů o objemu 3, 5, 6 a 10 litrů

A
NOVINK

Bezhotovostní platby budou vázány na poštovní směrovací číslo, které uvedete. Podle toho se
budou řídit i výsledky sbírky.

BRISK, výrobní družstvo,

11098a



Ježov u Kyjova
č.p. 9, 696 48 Ježov
tel.: 518 626 112

Děkujeme Vám předem za Vaši podporu a štědrost!
Na nadcházející „trochu jiné Tříkrálové koledování“ se těší

(sítotisk i flexotisk)
l kooperace - ruční práce, kompletace, balení

brezina@briskvd.cz

Organizátoři Tříkrálové sbírky 2021
Charity Kyjov

A
NOVINK
l
l
l
l
l
l

- lahvičky se závitem GL44
(široké hrdlo) o objemu
100 ml do 300 ml.

výroba PET lahviček od objemu 10 ml do 300 ml
výroba PET lahví od objemu 0,5 do 2 litrů
výroba PET kanystrů o objemu 3, 5, 6 a 10 litrů
výrobky potahované kartonáže
reklamní výseky
výroba expedičních kartonů včetně potisků

www.briskvd.cz

(sítotisk i flexotisk)
l kooperace - ruční práce, kompletace, balení
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l výrobky potahované kartonáže
l reklamní výseky
l výroba expedičních kartonů včetně potisků
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Letošní rok byl i pro Charitu a její pracovníky zcela odlišný. Uplynulé období bylo bez pochyby velmi
složité a náročné. Celá společnost čelila a nadále i čelí riziku nákazy novým typem koronaviru Covid-19
a ani Charitě Kyjov se nákaza nevyhnula; zasažena nákazou byla již všechna střediska s výjimkou
jediného – NZDM, klubu Bárka. Všechna nařízená opatření byla a stále jsou ze strany personálu
respektována a striktně dodržována, všechny závazky vůči všem klientům Charity Kyjov se nám
doposud daří bez omezení plnit. Jarní měsíce nás této nákazy ještě ušetřily, o podzimu už se tak mluvit
nedá. První vlna byla sice ve znamení „seznamování se“ s novou situací, ale potýkali jsme se se značným
úbytkem pracovních sil, protože především uzavření škol a přechod žáků a studentů na distanční výuku
vzaly za své. Poslední měsíce se nijak zvlášť od těch jarních neliší; snad jen tím, že jsme se doposud
nedočkali jediného týdne, kdy by nikdo z pracovníků Charity nebyl nakažen. Charitní dům pokojného
stáří v Čeložnicích neměl v jednu chvíli k dispozici žádnou kuchařku; nákaza se rozšířila jak mezi
personálem, tak mezi klienty. Díky přijatým opatřením jsme zaplať Pán Bůh překonali i toto období;
pro vedoucího zařízení to byla příležitost předvést své kuchařské umění a vše zvládli na výbornou. Se
značnými problémy se potýkala i pečovatelská a ošetřovatelská služba a personální situace na těchto
střediscích není ideální ještě ani teď, v předvánočním čase.

INFORMACE K TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE 2021
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