Vážení a milí spoluobčané,
v době, kdy čtete tyto řádky, jsme již
společně vstoupili do roku 2022.
Je to rok očekávání dalšího vývoje
kolem koronaviru, ale také cen energií
nebo stavebních prací. Taky je to rok
plný změn, co se týče různých nařízení
a poplatků, které se Vás přímo týkají a
to je taky jeden z hlavních důvodů, proč
jsme se po delší odmlce rozhodly
vydat naše listy, kde Vás chceme o
těchto změnách informovat.
Již v prosinci jsme schválili rozpočet
obce na rok 2022, ovšem s velkými
otazníky vývoje cen. Na konci loňského
roku jsme dostávali informace o
zdražování v podstatě všeho
podstatného pro chod obce.

Již nyní je jasné, že více budeme platit
za chod a provoz školy, školky,
zdravotního střediska, obecního úřadu
a ostatních veřejných budov, kde se
zvýšily ceny energií a zejména platby
za odpadové hospodářství.

musela obec vydat zcela novou obecně
závaznou vyhlášku o místním poplatku
za komunální odpad. Změny budou
zajisté předmětem diskuze a nevole
některých spoluobčanů. Neodpustím si
podotknout, že to vše není výmysl
obce, starosty, zastupitelů či
zaměstnanců úřadu. Pokud by tak obec
neučinila, jednala by v rozporu se
zákonem.
Významnou položkou našeho
Nejdůležitější změnou je cena za
rozpočtu je odpadové hospodářství,
komunální odpad, která se pro letošní
rok schválila na částku 600 Kč za
kde na nás a také na občany navíc
dopadl nový a poměrně tvrdý zákon
občana. Stalo se tak po dvou letech,
č.541/2020 Sb. o odpadech, který platí kdy jsme dokázali držet cenu na částce
od ledna 2022 a kde nebude možné
580 Kč. Tento nový zákon klade
pokračovat ve stávajícím systému.
výrazně důraz na předcházení vzniku
V návaznosti na výše uvedené,
odpadů a zejména na snižování

množství odpadů u občanů za rok.
Jinak budeme za ukládání odpadu
výrazně připlácet. Jen pro zajímavost
jsme spočítali celkové náklady za
➢ Obec Dyjákovice má k 1. lednu
2022 celkem 850 občanů.
likvidaci odpadů v obci za rok 2021,
odečetli částku za tříděný odpad od
➢ Průměrný věk občanů je 41,1 let.
společnosti EKO-KOM a podělili
➢ V naší obci žije 695 dospělých,
z toho 346 mužů a 351 žen a 153
náklady počtem obyvatel. Skutečný
dětí z toho 81 chlapců a 72 dívek. náklad na jednoho občana byl 680 Kč.
Z tohoto je jasné, že pokud skutečně
➢ Oproti roku 2020 se počet
obyvatel zvýšil pouze o 20 občanů. všichni nezačneme množství odpadu
snižovat, poplatky za likvidaci odpadu
➢ V roce 2021 se:
mohou dále poměrně strmě růst.
○ přistěhovalo 40 občanů,
○ odstěhovalo 25 občanů,
Druhá velká změna je platba pro
○ narodilo se 19 dětí a
všechny osoby, které mají ve vlastnictví
○ zemřelo 18 občanů.
každou další stavbu určenou nebo
sloužící k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
Zde je poplatek taktéž 600 Kč za
každou další nemovitost, byt, dům,
➢ Laura Šenkeříková
rekreační objekt za rok.
➢ Eliška Rykrová
➢ Karel Strnad
Poslední významná změna
➢ Tomáš Pfeffer
v odpadovém hospodářství se týká
➢ Patrik Ptáček
právnických osob a fyzických osob
➢ Rozárie Martínková
podnikající jako původce odpadu. Ty
➢ Nicol Volná
jsou nově taktéž dle zákona 541/2020
➢ Rozárie Koňariková
Sb. o odpadech, povinni odkládat
➢ Hana Božena Navrátilová
odpady na základě uzavřené smlouvy s
➢ Artur Hamřík
oprávněnou osobou, která má povolení
➢ Adam Ambrozek
k převzetí odevzdaných odpadů (obec
➢ Anděla Cizlerová
nebo svozová firma). Nestačí tak platit
➢ Miroslav Hloužek
jen poplatek jako fyzická osoba s
➢ Valentýna Miklasová
trvalým bydlištěm v obci, ale také i jako
➢ Lukáš Kuřák
podnikatel. Mezi původce odpadu patří
➢ Eliška Kolomazníková
nejen velké firmy, ale i drobní
➢ Jakub Vrba
podnikatelé (malé obchody, kadeřnice,
➢ Viktorie Kedrová
kosmetičky, ubytovatelé, hospody,
➢ Adam Kalina
účetní, zedníci, instalatéři a další…).
Podle tohoto nového zákona, tedy
právnická osoba a fyzická podnikající
osoba nesmí odpady (vytříděné
složky) z podnikatelské činnosti
odkládat do obecních nádob
(kontejnerů) umístěných na
stanovištích sběrných nádob v katastru

obce bez toho, aniž by měla uzavřenou
smlouvu s oprávněnou osobou. Tyto
kontejnery na tříděný odpad slouží
pouze pro potřeby občanů obce
Dyjákovice.
Poslední měsíce jsme museli reagovat
na podněty občanů na neustále
naplněné kontejnery na tříděný odpad
na většině stanovišť, kde jsou umístěné
a zejména pak na neustálý nepořádek
kolem nich.
Na konci roku jsme proto pořídili
další nové kontejnery na papír a plast.
Bohužel i toto navýšení se minulo
účinkem a situace je stále stejná, ba
ještě horší. Někteří občané když vidí
prázdný kontejner, tak tam hodí třeba
celou velkou krabici, aniž by ji rozložili.
To se samozřejmě týká i plastu a nebo
bioodpadu, kde se mohou ukládat jen
větve a dřeviny o maximální velikost do
30 cm, jinak kontejner nemůže být
odvezen na kompostárnu.

Pouze správně vytříděný odpad může
snížit náklady na odpadové
hospodářství. Za posledních pět let
jsme:
➢ navýšili počty kontejnerů z deseti
na čtyřicet,
➢ pořídili jsme z dotací kompostéry
do domácností,
➢ nakoupili sady tašek na tříděný
odpad,
➢ vybudovali Sběrný dvůr na
Karlově.
Poplatek obci za vytříděný odpad je
stále stejný a za loňský rok dokonce
ještě menší, než když jsme tu měli jen
pár kontejnerů. Bohužel tímto
přístupem k tříděnému odpadu
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některých naši občanů se dalšímu a
většímu zdražování jistě nevyhneme.
Chtěl bych apelovat na Vás,
spoluobčany, abyste nejen třídili, ale
hlavně správně třídili odpad a dbali
V loňském roce jsme z důvodu
na udržování pořádku kolem
významně omezených finančních
kontejnerů.
možností realizovali za přispění
evropských dotací nové multifunkční
hřiště, které již slouží pro školu a také i
pro veřejnost. Z krajských dotací se
Další vyhláška, která prošla úpravou a realizovala výstavba nového chodníku
změnou, byla vyhláška o místním
na hřbitově, kde ještě na jaře proběhne
poplatku z pobytu, která se nově týká
výsadba nových stromů a setí trávy.
hlavně všech ubytovatelů, kteří
poskytují ubytování za úplatu v naší
Hned na začátku roku také proběhla,
obci. Částka schválená zastupitelstvem mnohými kritizována oprava cesty
byla stanovena na 15 Kč za každé lůžko kolem rybníka. Myslím si ale, že díky
a den. Tuto povinnost mají ze zákona
zdarma získanému materiálu
všichni ubytovatelé, kteří nabízejí
z předloňského roku a využitím volné
ubytování za úplatu.
kapacity techniky místní firmy se tato
akce povedla.
Poslední vyhlášku, kterou chci zmínit,
je vyhláška o užívání veřejného
prostranství. Platná a účinná je již od
1.1. 2020, ale téměř v nezměněné
podobě již platí dlouhá léta předtím.
Tato vyhláška zavádí místní poplatek
za užívání veřejného prostranství.
Znění vyhlášky, která je zveřejněna na
webových stránkách obce a koncem
roku jsme ji zveřejnily také v médiích
zejména proto, že někteří naší
spoluobčané si z obecních pozemků
začali dlouhodobě vytvářet různé
skládky materiálů, parkoviště aut,
nepovolené stavby a podobně. To
samozřejmě většinou bez povolení
vlastníka pozemku.
To stejné řeší zákon o pozemních
komunikací, kde je zakázáno parkování
na trávě a na chodníku. Pokud budeme
chtít, aby naše obec byla hezčí, budeme
muset ihned začít uplatňovat nařízení
této vyhlášky a dodržování zákona.

Konečně byla vydána i kniha o historii
Dyjákovic, která se připravovala skoro
čtyři roky a nyní se stále prodává na
obci.
Ve spolupráci s Pozemkovým úřadem
byly vybudovány z Dyjákovic až na
hranici s Rakouskem nové větrolamy,
celé financované z evropských dotací.

Byla dokončena změna územního
plánu, která měla řešit rozšíření
pozemků pro novou výstavbu, ale to
obci kraj neschválil. Co ale změna
územního plánu umožnila, je
vybudování kompostárny a parkoviště
vedle hřbitova, a také možnost
vybudování nového obecního rybníka
pro zadržování povrchové vody pod
vesnicí vedle vrbáčí.
Již potřetí v loňském roce byla podaná
žádost o dotaci na rekonstrukci a
modernizaci budovy Mateřské školy a
to zejména z důvodů navýšení kapacity
školky a opravy špatného stavu střechy.
Další žádosti o dotaci, které jsme
podávali, je dotace pro hasiče na nové
osobní požární auto, kde jsme s žádosti
uspěli.

Stále čekáme na rozhodnutí o
schválení žádosti o dotaci na
rekonstrukci kabin na fotbalovém
hřišti, z důvodů zcela nevyhovující a
zastaralé elektroinstalace
Vloni začali i přípravy na realizaci
II.etapy v Lokalitě u hřiště, kde by mělo
nově vzniknout 30 stavebních parcel.
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odpadních vod v Jaroslavicích, na
kterou jsme připojeni. Náklady se
budou pravděpodobně pohybovat mezi
30 až 40 miliony korun. Dotace na tyto
stavby jsou a budou velice omezené.
Tato čistička už bohužel nestačí
kapacitně pro všechny občany a firmy
obcí, které jsou na ní připojeny a proto
musíme provést co nejdříve její
Pokud obci budou schváleny dotace, rozšíření. Situace je už tak kritická, že
tak nejnákladnější bude již zmiňovaná byl vyhlášen ze strany provozovatele
(Vodárenská Znojmo) stop stav na
modernizace Mateřské školy a dále
také z dotací rekonstrukce kabin na
povolování k připojení pro všechny
hřišti. Zahájen byl projekčně projekt na nové stavebníky. Spolu se starosty
modernizaci učeben v Základní škole,
připojených obcí hledáme řešení jak
taktéž začneme projektovat opravu
úplně nezastavit výstavbu nových RD a
místních komunikací ve východní části s tím spojené připojování na kanalizaci
obce.
v obcích.
Historicky nevyřešené problémy s
pozemky na komunikaci kolem bývalé
Při měření přítoku do čističky
ubytovny West, nám neustále brání v
v posledních letech jde vidět enormní
zahájení rekonstrukce této
nárůst přítoku při každém větším dešti,
komunikace, zejména v úseku od
z toho je zřejmé, že někteří občané mají
Kleinového k nemovitosti paní
na kanalizační řád připojenou dešťovou
Stavinohové L. Snad se nám podaří
vodu, což není povoleno. Zde je tedy
získat dotaci aspoň na část této lokality. možná rezerva pro nové stavebníky.
Proto v letošním roce proběhne
Chceme zahájit i výstavbu chodníku
kontrola nezákonného napojení
od Růžku po firmu Rohde, kvůli
povrchových a dešťových vod do
bezpečnosti chodců.
splaškové kanalizace všech nemovitostí
V kulturním domě by měla taktéž
kouřovou zkouškou ve všech obcích.
proběhnout rozsáhlá rekonstrukce
Z měření je nyní zřejmé, že zejména
kompletní elektroinstalace.
v naší obci je velké procento
Samozřejmě jsou v plánu i drobnější a nemovitostí, které mají na kanalizaci
neméně nákladné různé opravy a
napojenou i dešťovou vodu ze dvorů a
opravy našich objektů. Plánované
z okapů. Proto Vás, kterých se to
prodeje obecních bytů se z důvodů
týká, žádám, aby jste toto připojení
komplikované legislativy stále
okamžitě odstranili, a předešly pak
posouvají, a proto si myslím, že až
případné pokutě za porušení
koncem roku bychom mohli zahájit
zákona.
jednání a nabízet přednostně tyto byty
současným nájemníkům. O prodeji
obecních bytů bylo rozhodnuto
z důvodů enormně narůstajících
Několik let plánované zdražení cen
nákladů na provoz těchto bytů.
pozemků v naší obci, které byli nižší
Zbytek finančních prostředků
než v okolních obcích jsme drželi co
budeme už letos muset odkládat na
nejdéle, abychom umožnili co
intenzifikaci (rozšíření) čističky
nejrychlejší zastavění proluk. To se jistě
Bohužel nehorázné finanční požadavky
státního pozemkového úřadu za směnu
pozemků, proti kterým jsme se již
třikrát odvolali, nás v plánované
výstavbě stále brzdí.

povedlo, protože v současné době už
obec nevlastní žádný pozemek vhodný
pro stavbu RD.
Nové ceny byly stanoveny na základě
vypracovaného znaleckého posudku a
na základě rozhodnutí zastupitelstva a
jsou zveřejněny na webových stránkách
obce: www.dyjakovice.cz.

Když jsem před několika lety
vstupoval do obecní politiky, neměl
jsem ani tušení o tom, co všechno se za
ty poslední roky změní. Co vše musí
obec pro své občany zajistit, o co vše se
postarat a co vyřešit, aby život v obci
mohl plynout zdánlivě jen tak bez
potíží a aby vše fungovalo jak má, a
hlavně jak je starostování nevděčnou
prací. Chod obce je spojen se stále
rozsáhlejší a narůstající
administrativou, vyžadující neustálé
sledování všech změn v novelách a
zákonech a pružné reakce na ně. Být
starostou totiž znamená být
čtyřiadvacet hodin na příjmu, obětovat
práci hodně svého osobního volna, mít
řadu povinností a obrovskou
odpovědnost, na kterou jsem často
sám.
V posledních letech obec postavila,
opravila a zajistila mnoho věcí, které
byly vidět. Je toho ale spousta, co
vidět není a o čem se obyvatelé
Dyjákovic dozví jen náhodou,
případně nedozví vůbec. Byl bych
proto rád, kdyby občané Dyjákovic,
kteří chtějí být včas a správně
informováni o všech záležitostech
týkajících se obce, se více účastnili
jednání zastupitelstva obce, která jsou
vždy veřejná.
Bohužel někteří místní občané jsou
čím dál agresivnější, posílají různé
stížnosti a trestní oznámení (na mou
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osobu a i na jednotlivé členy
zastupitelstva) a to opakovaně.
Samozřejmě, že všechny tyto stížnosti a
trestní oznámení museli být
kontrolními orgány (kraj, ministerstvo
vnitra, PČR) prozkoumány a
prošetřeny. Výsledky všech kontrol a
šetření prokázaly obvinění jako
nepravdivé a neopodstatněné!!
Zatěžují tím vším, ale nejen mě a nebo
zastupitele, ale taky úřednice obecního
úřadu, které místo toho, aby se
zabývaly svou prací a nebo požadavky
Vás občanů, musí chystat a
vypracovávat mnoho dokumentů pro
různé kontrolní orgány. Jsou tu také
mezi námi i spoluobčané, kteří všude
možně pomlouvají a špiní obec různými
smyšlenými pomluvami, a pak si klidně
přijdou na obec třeba s žádostí o
odkoupení nebo pronájmu pozemku,
nebo kompostéru zdarma apod.

A takových případů podobných je
více. V zimě je to mnohdy i horší. Jeden
telefonát za druhým. Každý se ptá, proč
je cesta před jeho domem ještě
zasněžená, proč se neodhrnul sníh
prvně u něho a že traktor jede třeba
dvě hodiny než se dostane k němu ho
bohužel nezajímá. Když jsem před
několika lety začínal, myslím, že měli
lidé k sobě blíž. Například, když se
svolala jakákoliv brigáda, téměř všichni
se jí zúčastnili, ne proto, že jim to
někdo nařídil, ale protože každý chtěl
mít před svým domem a v okolí čisto a
uklizeno.

akcích a jiných společenských a
kulturních aktivitách.
Josef Gajdošík
starosta obce

Dovolte nám touto cestou
poblahopřát k Vašemu životnímu
jubileu. Bohužel, stále není možné,
abychom Vás navštívili a popřáli
osobně. Přijměte, prosím tuto gratulaci
jako malou kompenzaci. Přejeme Vám
Připojuji kritiku i své osoby. Jako
všem hlavně pevné zdraví a pohodu do
zatím svou osobní prohru vidím to, že dalších let.
se mi nepodařilo sblížit starousedlíky s Jména jubilantů:
novými občany, o což se několik let
➢ Šperglová Marie
snažím. Například poslední roky před
➢ Gajdošík Josef st.
covidem jsme se všemi spolky v obci
➢ Šustek František
pořádali celkem 20 kulturních akcí pro ➢ Lučan Benedikt
Začalo se v obci více stavět a přibylo
veřejnost, což nám tolik akcí závidělo
➢ Litavská Marie
několik desítek nových obyvatel, kteří mnoho občanů z okolních obcí. Zřejmě ➢ Landová Anna
převážně přišli z větších měst, aby
až naivně jsem si představoval, že na
➢ Pražáková Ludmila
utekli před ruchem a hlukem měst, ale tyto společensko - kulturní akce budou ➢ Novotný Miloslav
ten vesnický, klidný a pohodový život si naši občané rádi a v hojném počtu
➢ Hanuláková Irena
chodit, navazovat nové kontakty a
zřejmě většina z nich představovala
➢ Bábiček Vladimír
trochu jinak. Na obecním úřadě a mně známosti mezi sousedy.
➢ Sedláčková Svatava
na telefonu se postupně začaly množit
Bohužel se tak neděje, a v dnešní
➢ Juhasová Jarmila
připomínky a stížnosti třeba na
době si cestu k nám, do Dyjákovic
➢ Coufal Jaroslav
kokrhání kohoutů, štěkání a pobíhání
najdou více přespolní návštěvníci než
➢ Gajdošíková Alžběta
domácí. Uvidíme, jaká bude situace po ➢ Kormaníková Vilemína
psů a dokonce na bzučení včel. Navíc
díky moderním technologiím, dnes
covidu. Přesto i v současnosti se u nás
➢ Mokříšová Kateřina
není žádný problém zjistit, že ten
najdou jedinci, působící téměř jako
➢ Kalinová Jindřiška
kousek pozemku před mým domem je životabudič, kteří ocení to, jak obecní
➢ Tomanová Marie
ve vlastnictví obce, a tak je
úřad pracuje, a zároveň jsou ochotni
nejjednodušší zavolat starostovi, ať se sami nezištně pro obec něco udělat.
tedy stará a pošle někoho, aby těch 10 Velice děkuji, že jste.
metrů čtverečních trávníku posekal. Na Na závěr Vám všem přeji hlavně
druhou stranu si na tento pozemek
pevné zdraví, optimismus a víru v
který je obecní, nechá dovést hromadu lepší časy. Věřím a doufám, že situace,
dříví nebo jiný materiál, které tam pak ve které se všichni už skoro dva roky
leží několik měsíců nebo zde parkuje
nacházíme, se v letošním roce obrátí
s autem. Přece si nebude dělat
k lepšímu a budeme se moci opět
nepořádek na vlastním pozemku, když společně scházet při různých obecních
to můžu dělat na obecním.
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Obvodní oddělení Policie ČR Vás
informuje o stavu veřejného pořádku
v naší obci. V obci Dyjákovice došlo
v roce 2021 ke spáchání 12 trestných
činů a 26 přestupků. Dále bylo
provedeno 9 šetření k přijatému
oznámení, ve kterém se nejednalo o
trestný čin nebo přestupek.
V roce 2021 zde Policie ČR šetřila
celkem 6 trestných činů, v dalších 6-ti
případech trestné činy šetřila Služba
kriminální policie a vyšetřování. Z toho
byly 4 případy krádeží a 2 případy
poškození cizí věci.
V roce 2021 zdejší Policie šetřila 26
přestupků , kde 5 případů na úseku
občanského soužití, 7 případů
přestupku na úseku proti majetku, 1
případ přestupku v dopravě ( Alkohol,
TOXI), 1 případ nepřepsání vozidla a 12
případů přestupku na úseku BESIP.
V současné době také není evidována
žádná osoba v celostátním pátrání,
která má hlášený trvalý pobyt v obci
Dyjákovice.

oddělení Policie ČR Hrušovany n/J. č.
515 229 164, dále na linku Anonymní
svědek č.974 641 641 a nebo osobně
na oddělení Policie ČR v Hrušovanech
n/J.

Žádná společnost, tudíž ani úřad,
nejsou dokonalí. Demokratické
zlepšení pak může spočívat v přijetí
vnější kritiky. Ta mívá více podob.
Pokud se občan oprávněně domnívá, že
úřad nekoná, nebo koná nezákonně,
může využít různé formy stížností. Až
po podání trestního oznámení. Potud je
vše v pořádku.
Naše společnost však neřeší, pokud se
do boje s úřadem pustí kverulant
(člověk, který podléhá snadno pocitu
ukřivdění, úporně se domáhá svého
domnělého práva, podává stížnosti,
soudí se, prakticky právo zneužívá, je
svárlivý, nesnášenlivý). Takto postižený
se dobrovolně nenechá vyšetřit a i
kdyby, domníval by se, že je proti němu
i lékař. A pojal by i jej do okruhu svých
domnělých nepřátel.
Kverulantství, s kterým stát zatím
Zprávu o stavu veřejného pořádku
neumí bojovat, jej ročně stojí miliony
v naší obci za rok 2021 předkládá
korun. Zahlcuje úřady, soudy, policii.
Policie ČR s možností seznámit občany Díky vyřizování neustálých domnělých,
obce. Policie ČR děkuje současně
či vymyšlených křivd se tyto instituce
občanům za vzájemnou spolupráci,
nemají čas zabývat skutečnými
zejména při poskytování potřebných
problémy. Úřady musí z lidských
informací a poznatků k odhalování
přístupů přejít na formální.
trestných činů a přestupků ale i
k samotným pachatelům těchto skutků.
Další a podobně škodlivé je, že stát
Policie ČR tímto žádá širší veřejnost o neřeší, pokud se do boje s úřadem pustí
větší zapojení v prevenci v oblasti
sociopat. Sociopaté jsou lidé, kteří trpí
páchaní a odhalování trestné činnosti antisociální poruchou osobnosti,
naprosto postrádají ohleduplnost k
a hlavně se nebát informovat o
jakémkoliv protiprávním jednání a
jiným osobám, netrpí studem ani
nebo o pohybu podezřelých osob na
území obce Dyjákovice.
Veškeré informace lze podávat buď
na tísňovou linku č.158 , nebo na linku

výčitkami svědomí, typické je pro ně
manipulativní chování. Sociopatu, na
rozdíl od kverulanta ale obvykle jde o
získání nějakých výhod. Obvykle je jeho
cílem odstranit vedení úřadu, převzít
jej, nebo je zastrašit a pak z něj těžit.
Ať kverulant, či sociopat, nejsou de
facto oznamovatelé. Oznamovateli totiž
primárně jde o nápravu stavu k
lepšímu. Těmto dvou kategoriím o
tohle vůbec nejde. Udání podávají z
nízkých pohnutek, nenávisti, msty, s
cílem poškodit oznámeného. Chtějí jej
potrestat,chtějí mu uškodit. Buď si na
něm ulevit své paranoie, nebo jej
zastrašit a díky tomu se obohatit. Jsou
to tedy v pravém slova smyslu udavači.
Věnují značnou část svého času
sháněním podkladů pro svá udání.
Když nevyjde jedno, hledají jakékoliv
další.
Je velmi smutné, že se stát nedokáže
úřadů a lidí atakovaných udavači rázně
zastat. Vypadá to pak, že mu více
vyhovuje, když se na jejich posty
dostanou sociopati s kachními žaludky.
Radní, či zastupitelé v malých
obcích obvykle pracují za
symbolickou odměnu. Když se do
nich pustí kverulant, nebo sociopat,
i případě, že policie, nebo
zastupitelství rozhodne v jejich
prospěch, zůstanou ohozeni špínou
jejich udání.
Činností udavačů navíc vzniká jejich
spoluobčanům škoda. Úřady totiž místo
své běžné agendy musí často zdlouhavě
chystat podklady pro vyšetřování
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policie. Musí odpovídat na nesmyslné
dotazy udavačů. To vše občané
financují. Zastupitelé pak ve svém
volném čase za své prostředky musí
dojíždět k výslechům. Blokuje se tak
klasická práce úřadu, opět díky
udavačům. Vše na úkor ostatních
občanů.
Tak už to prostě v té lidské společnosti
je. Žijí v městech a obcích jak slušní,
pracovití a veřejnosti užiteční lidé, tak i
kverulanti a sociopati. Díky bohu je
těch prvních mnohem více. I u nás.
Těm patří naše díky.

V naší mateřské škole je pořád živo a
veselo. Školka je zcela naplněna dětmi,
všech 40 míst je obsazeno. Děti jsou
rozděleny do dvou tříd. O mladší děti se
starají paní učitelka Kristýna
Přikrylová a pan učitel Pavel Kovář.
Starším dětem se věnuje paní
ředitelka Zdeňka Gáborová. Součástí
kolektivu je také školní asistentka
Luděk Ševčík Petra Salašová a paní uklízečka
místostarosta obce Radoslava Ambrozková.

Stále je možné si vyzvednout stolní
kalendář s historickými fotkami z
Dyjákovic zdarma .
K prodeji je stále i kniha o historii
obce Dyjákovice za cenu 500 kč.

V mateřské škole pracujeme podle
Školního vzdělávacího programu „Ze
školky do světa“. Rozvíjíme samostatné
a zdravě sebevědomé děti cestou
přirozené výchovy, učíme je základním
schopnostem a dovednostem
důležitým pro další život. Snažíme se
vytvořit každému dítěti optimální
podmínky k rozvoji jeho osobnosti a
pomoci mu, aby dosáhlo co největší
samostatnosti. Nabízíme kvalitní
pedagogickou péči a některé
nadstandardní aktivity. Mezi ně patří
logopedická péče pro děti s
nesprávnou výslovností a stimulační
program Metoda dobrého startu, kde
podporujeme přípravu dětí na vstup do
základní školy. S dětmi si užíváme
všech svátků a oslav. Od začátku
školního roku jsme vyráběli a pouštěli
draky, dlabali a zdobili dýně. O
Halloweenu jsme tvořili strašidýlka a
tancovali v maskách i bez masek.
V adventním čase za námi přišel
Mikuláš, který nás potěšil sladkostmi a
ovocem, řádili jsme jako čerti a andílci.
Mikulášskou nadílku nám přinesli také
hasiči. Připravili jsme program
básniček a písniček, který jste mohli
slyšet v místním rozhlase při rozsvícení

vánočního stromu. Potom jsme si
užívali vánoční tvoření, vyrobili jsme
přáníčka pro obyvatele Domova pro
seniory v Jevišovicích. Také jsme
zdobili vánoční stromeček a dostali od
Ježíška spoustu dárků. Byli jsme se
podívat do kostela na betlém. Nyní
připravujeme projektový den zaměřený
na polytechnické vzdělávání mateřské
škole.
Bohužel v této covidové době
nemůžeme realizovat některé akce pro
děti, například předplavecký kurz pro
děti, návštěvy znojemského divadla,
výlety, společné kulturní akce, besídky
apod. Až tato covidová omezení
pominou, bude život v naší školce zase
pestřejší o zážitky a podněty.
V mateřské škole se už šestým rokem
účastníme projektů
spolufinancovaných Evropskou unií
„šablony“. Po dvou úspěšných
projektech jsme nyní uspěli i s třetím
pod názvem „Školka dětem“. Získali
jsme finance na personální podporu a
zaměstnáváme v mateřské škole školní
asistentku, čímž se nám daří zvýšit
kvalitu péče o nejmladší děti a děti
znevýhodněné. Další finance použijeme
na pořízení nového vybavení, pomůcek
a hraček pro děti. Tím vším se snažíme
zvyšovat úroveň předškolního
vzdělávání. Chceme, aby děti byly
spokojené, aby život v naší mateřské
škole byl pro všechny příjemný, pestrý
a plný zážitků.
Děkujeme všem rodičům, přátelům,
zřizovateli Obci Dyjákovice za
dobrou spolupráci. Přejeme všem
klidný a spokojený rok prožitý ve
zdraví.
Zdeňka Gáborová
ředitelka školky
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1. 8. 2021 jsem byl jmenován
ředitelem školy v Dyjákovicích a tím
začala nová éra jak pro mne, tak pro
naši školu. Mám před sebou mnoho
výzev a plánů jak ZŠ Dyjákovice
posunout zas o krok dopředu. Naštěstí
na to nejsem sám. Mám vedle sebe
profesionální kolektiv pedagogů a
dalších zaměstnanců, na které je
spolehnutí.
Než se začnu věnovat novému
školnímu roku, rád bych poděkoval
paní zástupkyni Mgr. Marii
Tomanové za její práci na konci
školního roku minulého. Po náhlém
úmrtí bývalého pana ředitele se ocitla
v nelehké situaci, kterou zvládla a
zařídila vše tak, aby škola fungovala,
tak jak nejlépe mohla.

Práce s mikroskopy v odborné učebně
přírodopisu

Již ze začátku bylo zřejmé, že se i
nadále budeme potýkat
s komplikacemi a nepříjemnostmi
spojené s onemocněním COVID-19.
V červnu se všem honilo hlavou, aby už
nešťastný školní rok 2020/2021 byl za
námi, ale také jsme si uvědomovali, že
ovlivní ten následující, ten na jehož
prahu právě stojíme. Je jasné, že ani
nejlepší učitel nemohl při distanční
výuce probrat veškeré učivo. Doba nám
ale ukázala, že je možné učivo
zredukovat a důležité není co je na
papíře, ale to co děti umí v praxi. Mojí
vizí je, aby ZŠ Dyjákovice byla školou
s tradičními hodnotami využívající
moderních technologií, bez kterých se
1., 2. a 3. třídy při návštěvě Ekocentra
v této době neobejdeme a alespoň
Trkmanka - Cesta chleba na náš stůl
k tomu dnešní situace napomáhá.
Hned od mého příchodu jsem měl
Nový školní rok plný očekávání a
jasno v tom, že už nás případná
nadějí, že bude lepší než ten předchozí,
distanční výuka nesmí překvapit, a
jsme odstartovali tradičně nastoupeni
proto jsme učinili kroky ke zkvalitnění
na pozemku školy, kde jsme mimo jiné
této formy výuky. Všichni pedagogičtí
přivítali 15 nových prvňáků a nové
pracovníci byli proškoleni, jak moderní
členy pedagogického sboru. Školní rok
2021/2022 mohl začít.

technologie začlenit do výuky. Tento
postup se ukázal jako velice efektivní,
neboť později, kdy byly až čtyři třídy
naráz v karanténě, jsme výuku
nepřerušili a pedagogové u všech čtyř
tříd vyučovali přes kameru online.
Moderní technologie nepoužíváme ve
škole jen při distanční výuce, ale hlavně
ve výuce prezenční. Mojí snahou je
postupně vybavit všechny třídy
interaktivními tabulemi, novým
nábytkem a dalšími pomůckami.
K tomu nám pomáhají i sponzorské
dary. Tímto bych chtěl poděkovat
firmám ROHDE, spol. s r.o., M + T
Hříbek Group, s.r.o. a spolku Radost
dětem, o.s. za finanční dary, které
pomáhají tyto plány plnit. Dále
děkuji panu starostovi a
zastupitelstvu naší obce za podporu
mojí snahy čerpat finance z dotací, díky
kterým bychom mohli zrekonstruovat
odbornou učebnu chemie/fyziky a
další třídy.
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V neposlední řadě nezapomínejme i
na osobní kontakty a zkušenosti, které
žáci mohou získat z mezinárodního
projektu družby s Rakouskou školou ve
Wulzeshofenu, který bych rád obnovil.
Tento rok jsme s paní zástupkyní a
s paními učitelkami prvního stupně
projekt připravili na téma Národní park
Podyjí. Doufáme, že nám jej
epidemiologická situace dovolí
uskutečnit.
Věřím, že zbytek prvního a celé druhé
pololetí tohoto školního roku strávíme
hlavně ve škole a budou nás čekat jen
příjemná překvapení.
Mgr. Lubomír Fiala
ředitel školy

Výuka na nové interaktivní dotykové
tabuli

Žáci 6. - 9. třídy vyrazili 21. 10. 2021 za
vojenskou historií. Jejich cílem byl
pěchotní srub MJ-S 15 „Závora“, který se
nachází nedaleko Dyjákovic.
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Ferancová, Ludmila Kořénková, Edita
Procházková, Marie Manová, Marie
Hříbková.
Školní jídelna v Dyjákovicích má
dlouholetou historii působení. Několik
desetiletí se v obci vaří pro děti
předškolní i školní.
Předškolní děti se stravovali v mateřské
škole, která byla umístěna v budově
nynější ubytovny Závlah. Strava se
malým dětem dovážela z jídelny
státního statku. Umístění školní jídelny
se v průběhu let měnilo. Školní děti se
stravovali například v budově bývalé
myslivny, potom na zámečku. V roce
1981 byla školní jídelna umístěna
v budově mateřské školy, kde se
nachází dodnes. Od roku 2003 je školní
jídelna součástí mateřské školy.
Zařízení, které bylo kdysi nové, přestalo
postupně odpovídat hygienickým a
bezpečnostním předpisům. Proto byla
zřizovatelem, Obcí Dyjákovice,
provedena rekonstrukce školní jídelny
a kuchyně, která byla dokončena v roce
2016 a měla příznivý vliv na kvalitu a
efektivitu vaření.

Školní stravování se řídí platnou
legislativou (vyhláška č. 107/2005 Sb.,
o školním stravování, v platném znění),
výživovými normami a nutričními
doporučeními, hygienickými předpisy a
dalšími normami.

Hlavní činností školní jídelny je
zajišťování školního stravování. To
zahrnuje předškolní celodenní
stravování ve formě přesnídávky, oběda
a svačiny pro děti mateřské školy a
obědy pro žáky základní školy.
Doplňkovou činností školní jídelny je
vaření obědů pro cizí strávníky (občany
z obce, zaměstnance firem aj.).
V současné době vaříme téměř pro
200 strávníků, z toho více než
polovinu tvoří děti MŠ a žáci ZŠ. I
nadále přijímáme nové strávníky z
obce.
Při sestavování jídelníčku klademe
důraz na zdravé, pestré, vyvážené a
chutné jídlo. Snažíme se nakupovat
Ve školní jídelně pracuje kolektiv pěti kvalitní suroviny. Využíváme lokální
zaměstnankyň:
potraviny od místních dodavatelů,
➢ vedoucí školní jídelny Eva Jašková ovoce a zeleninu od sezónních
➢ vedoucí kuchařka Yvonne Nepraš pěstitelů.
Po celou dobu školního stravování
➢ kuchařka Jana Honková
usilujeme o spokojenost strávníků, aby
➢ kuchařka Jarmila Pekárková
jim u nás chutnalo a rádi se vraceli. To
➢ kuchařka Lenka Doležálková
je pro nás největší radostí a také
motivací.
Naše poděkování za dlouholetou
kvalitní práci patří již bývalým
Závěrem chceme poděkovat našim
kuchařkám Boženě Bódišové a Heleně strávníkům za projevenou důvěru a
Ptáčkové.
popřát především zdraví, pohodu a
úspěšný rok.
Za připomenutí stojí pracovnice
z minulých čtyřiceti let, které vedly
Zdeňka Gáborová
školní jídelnu - Marie Babišová, Jarmila
ředitelka školky
Dohnalová, Božena Sýkorová a
zaměstnankyně, které v kuchyni
Eva Jašková
pracovaly – Anna Kubátová, Anna
vedoucí školní jídelny
Farkašová, Jiřina Smítková, Františka
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Koronavirus v roce 2021 poznamenal
i činnost našeho spolku. Omezil
zejména naše setkávání. I přes tuto
situaci jsme se snažili, pokud opatření
dovolila, využít čas k aktivitám. Přispěli
jsme svou účastí i finančně, na akcích
pořádaných obcí, pro děti.
Pro seniory jsme zorganizovali dva
autobusové zájezdy. Zájezd do Lednice
a Hustopečí. Krásné prostředí
Lednického zámku, přilehlých parků s

květenou, nás na chvíli přeneslo od
běžných starostí k příjemným zážitkům.
V Hustopečích, vinařské oblasti, u
dobrého vína nebo kávy jsme zakončili
celý zájezd. Novou výzvou byla výstava
Epopej, malíře Alfonse Muchy
v Moravském Krumlově. Průvodkyně,
která nás celou výstavou provázela
umocnila, svým výkladem, zážitek
z obrovského díla. Nezapomenutelné!

V závěru roku jsme pro udržení dobré
kondice uskutečnili Bowlingovou
soutěž v Jaroslavicích u pana Gazdy.
Na rok 2022 plánujeme další kulturní
akce, na které seniory zveme. Zájezd do
Brna s prohlídkou hradu Špilberk a
ZOO Brno. A další akce dle situace s
koronavirem.
Držíme se hesla: chceme dlouho žít
a přitom nestárnout .
František Pražák
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➢ Dyjákovice – Šatov „B“ 4:1 (1:0),
Hříbek T., Havlát M., Kuřák, Zoubek
➢ Tasovice “B“ – Dyjákovice 2:4
Nový ročník, podzimní části soutěže
(2:4), Hříbek T. 2x, Havlát M. 2x
2020/2021, se sice rozehrál, ale byl
➢ Dyjákovice – Přímětice „B“ 2:8
z důvodů vládních opatření přerušen po
(0:4), Šenkeřík 2x
asi dvou třetinách zápasů. Bohužel
➢ Vrbovec-Dyjákovičky –
Dyjákovice 3:3 (0:1), Havlát M.
zbytek podzimní části sezóny se díky
2x, Zoubek
Covid-19 ani na jaře 2021 nedohrál a
ani nezačala jarní část. V květnu byla
➢ Dyjákovice – Únanov „B“ 5:0
(1:0), Havlát M. 2x, Procházka M.
celá sezóna ukončena a v tomto
2x, Zoubek
ročníku nikdo nepostoupil a ani
nesestoupil.
➢ Dyje „A“ – Dyjákovice 0:4 (0:1),
Pospíchal 2x , Sýkora, Zoubek
Avšak tato pauza ukončila činnost
několika fotbalových klubů, jako na
➢ Dyjákovice – Micmanice 6:2
(2:0), Havlát M. 3x, Zoubek,
příklad našeho rivala - TJ z Velkého
Karlova.
Šenkeřík, Hříbek T.
A ani již tradiční akce "Charita
➢ Pavlice – Dyjákovice 3:5 (1:1),
Prochy cup" se v červnu roku 2021
Hříbek T., Stránský 2x, Havlát M.,
Zoubek
nekonala. Rovněž ze stejného důvodu
nemohla proběhnout tradiční Členská
➢ Dyjákovice – Chvalovice „A“ 2:0
schůze našeho klubu. Tato snad
(0:0), Kuřák, Hříbek T.
proběhne v jarních měsících roku
2022.

V poslední den loňského roku naše
mužstvo odehrálo tradiční přátelské
utkání s TJ Sokol Hrádek, tentokrát na
hřišti v Hrádku. Toto utkání začali lépe
naši hráči, když si vytvořili náskok už
3:0, ale jak většinou na Silvestra platí,
nic, s čím nelze nic dělat. Domácí
přidali a srovnali na 3:3 a pak na 4:4,
ale v posledních minutách jsme
vítězství strhli na naši stranu.

Před startem nového ročníku z
mužstva odešel zpět do Rakouska (Laa
a.d. T.) Roman Hříbek, který ale u týmu
zůstal jako trenér. Do týmu naopak
přišel z Jevišovic-Mikulovic Jan
Pospíchal a také do branky z Tasovic
Petr Fukal.

Výsledky podzimní části:
➢ Hevlín – Dyjákovice 5:1 (2:1),
Procházka M.
➢ Dyjákovice – Štítary 4:0 (1:0),
Šenkeřík, Hříbek T., Sýkora, Zoubek
➢ Jeviš. – Mikulovice „B“ –
Dyjákovice 4:3 (4:1) ,Havlát M. 3x
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V loňském roce jsme v jarních
měsících provedli vertikutaci travnaté
plochy. Byla podána žádost o dotaci
z prostředků Národní sportovní
agentury, programu Rozvoje místních
sportovišť a zázemí - s názvem
„Kabina 2021“, kterou bychom chtěli
pokrýt náklady na rekonstrukci kabin
včetně všech elektrických rozvodů,
ohřevu vody, topení a podobně.
Na podzim proběhl sběr starého

železa po obci a byly pořízeny dvě nové
hliníkové branky pro naši přípravku.
Na základě dohody rodičů s trenéry p.
Šenkeříkem, p. Ondrejkou D. a p.
Varaďou R., ještě nedošlo k přihlášení
nově vzniklého družstva dětí do
soutěže přípravek v ročníku
2021/2022. Děti se scházely za
podpory rodičů dvakrát týdně na
našem hřišti a doufám, že v tom budou
na jaře pokračovat.

Vedení i hráči SK Ajax Dyjákovice, z.s.
děkují všem svým fanouškům,
příznivcům a sponzorům za podporu
našeho týmu v roce 2021, a za
povzbuzování při utkáních ať na
domácím nebo venkovním hřišti.
SK Ajax Dyjákovice
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Dyjákovičtí dobrovolní hasiči patřili
mezi první, kdo vyrazili na pomoc
obcím, poničeným tornádem.
V obci Hrušky pomáhali například i s
opravou střechy Mateřské školy. Jejich
práci ocenil i jihomoravský hejtman. A
oceňujeme ji i my, všichni ostatní.
Je dobře, že máme mezi sebou
obětavé lidi, kteří pracují pro druhé.
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Dne 25. 9. 2021 jsme pořádali již
16. Michalské krojované hody. Pro
nás – chasu, jsou hody něčím víc, než
jen zábavou. Je to součást našeho
života, tradice, která do našich srdcí a
obce patří. Ani v posledních letech
vzhledem k celosvětové situaci, nás nic
nezastavilo v tom, aby se hody konaly.
Ba naopak, dělali jsme vše pro to, aby
tradice v naší obci zůstala, což však
není vždy úplně lehké. Naštěstí se tu
nachází několik dobrých lidí, kteří nám
především materiálně pomáhají.
Připravit akci, na kterou se přijde
pobavit rekordních 500 osob, vyžaduje
spoustu logistiky, příprav, místa,
materiálu, pomocníků a spousty
dalšího. Díky pomoci sponzorů,
můžeme připravit hody, kde se všichni
baví.
V rámci našeho opravdového zájmu
pokračování tradice Michalských
krojovaných hodů a rozvoji hodové
kultury mezi mladistvými, jsme se
rozhodli o vznik oficiální existence
tohoto seskupení. Proto v únoru roku
2021 vznikl oficiální spolek –
„Michalské krojované hody
Dyjákovice, z.s.“ v čele s devítičlenným
organizačním výborem spolku:
➢ Hrobárovou Veronikou
➢ Kuřákem Lukášem
➢ Fedrovou Simonou
➢ Pekárkem Pavlem
➢ Hříbkem Zdeňkem
➢ Hříbkovou Terezou
➢ Hloupou Jiřinou
➢ Hrazdílkovou Nikolou
➢ Němcem Lubomírem

Loňský ročník Michalských
krojovaných hodů byl velkolepý, proto
nám dovolte Vás pozvat na ten další.
Který se bude konat 24. 9. 2022 v čele
se stárky: Kuřákovou Monikou a
Novotným Patrikem. Chystáme pro Vás
několik novinek a překvapení, které se
postupem blížících se hodů dozvíte.
Budeme se na Vás těšit.
Hrobárová Veronika
předsedkyně spolku
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