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Dne 22.6.2019 se uskutečnil druhý ročník Charity
Prochy Cup, turnaj v malé kopané za účasti ligových a
bývalých hráčů a kamarádů Tomáše Procházky. Bylo
přichystáno bohaté občerstvení, degustace vína a kávy
a doprovodný program, vystoupení Petra Bende Band,
hudební skupiny Stone a Tereza Holubová, cimbálovka,
a také vystoupily naše děti v krojích. Navíc touto akcí
jsme podpořili nadaci Debra, které byl věnován výtěžek
dobrovolného vstupné. Všem, kteří přispěli na tuto
dobrou věc děkujeme. A samozřejmě děkujeme všem
sponzorům. Po polovině soutěže se naši muži nacházejí
v horní polovině tabulky a to na pátém místě, se ztrátou
tří bodů na druhé Pavlice. Prohráli jsme jen s
Micmanicemi 2:6, Příměticemi 3:4 a Pavlicemi 2:8.
Remízou skončili utkání s Chvalovicemi 2:2,
Jevišovicemi 2:2, a Šatovem 4:4. Výhrou našeho týmu
skončili utkání se Slupem 11:1, se Starým Petřínem 4:2,
Únanovem kontumačně 3:0, s Vrbovcem 6:3, se Štítary
7:2, s Dyjí 7:1 a 5:0 s Blížkovicemi. Poslední přátelské
utkání tohoto roku je naplánováno na Silvestra,
tentokrát na našem hřišti v Dyjákovicích, kde ale
nepůjde až tak o výsledek, jako o nutný pohyb po
svátcích. Čas výkopu bude ještě upřesněn. V zimní
přestávce čeká na naše hráče od ledna „oblíbená“
příprava v místní tělocvičně a také běh v případě
dobrého počasí. Během přestávky se budeme snažit o
doplnění týmu novými hráči, abychom mohli využít
možnosti střídání až pěti hráčů. Výroční členská schůze
se bude konat 18.1.2020 od 18:00 hodin v restauraci
Dyje.Vedení i hráči SK Ajax Dyjákovice, z.s. děkují všem
svým fanouškům, příznivcům a sponzorům za podporu
našeho týmu v roce 2019, a za povzbuzování při
utkáních ať doma nebo venku. Vedení také děkuje
všem hráčům za odvedené výkony a přeje hodně zdraví
a co nejlepších výsledků ve zbytku sezóny.

AKCE TJ DYJÁKOVICE
Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY:

Evropské unie jsme zakoupili moderní technologie pro
děti. Předškoláci mají možnost využít ke svému rozvoji
tablety a přenosné počítače. Další finance jsme použili
na nové vybavení mateřské školy, na pořízení pomůcek
a hraček pro děti. Pedagogové mateřské školy
absolvovali řadu školení a seminářů, jejichž poznatky
uplatňují v práci s dětmi. Rodiči a odborníky je kladně
hodnocena hlavně logopedická prevence v naší
mateřské škole a práce s dětmi ohroženými školním
neúspěchem. Nyní jsme začali poslední čtvrtý rok se
„šablonami“. Zapojením do těchto dotačních projektů
jsme zvýšili kvalitu vzdělávací, materiální a personální
oblasti v naší mateřské škole. „Šablony“ jsou pro nás
velkým přínosem. Zdeňka Gáborová ředitelka
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DĚTSKÝ DEN 2019

Mateřská škola hodnotí třetí rok se „šablonami“
V Mateřské škole Dyjákovice jsme využili příležitost
účastnit se dvou dotačních projektů
spolufinancovaných Evropskou unií. V projektu
„Šablony pro MŠ a ZŠ I“ jsme uspěli s
vlastním projektem nazvaným „Inkluzivní vzdělávání
v MŠ Dyjákovice“. Nyní realizujeme v rámci dotačního
projektu „Šablony pro MŠ a ZŠ II“ projekt „ Moderní
formy vzdělávání v MŠ Dyjákovice.“ Realizací těchto
projektů jsme získali finanční prostředky na zkvalitnění
předškolního vzdělávání a na další rozvoj mateřské
školy. Hlavním přínosem je, že jsme zvýšili kvalitu péče
o nejmladší děti a děti znevýhodněné. Využili jsme totiž
personální podporu a zaměstnáváme v mateřské škole
chůvu a školního asistenta. Z finančních prostředků
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