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Krojovaná chasa a Obec Dolní Bojanovice Vás srdečně zvou na

Svatováclavské
hody a hodky
24. 9. – 3. 10. 2021
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Ruční stavění máje
Páteční předhodová zábava v sále Obecního domu

Hraje DJ Štěpán Brück a CM Stupava
Vstupné 100 Kč

Výroční koncert
mužského pěveckého sboru VOX VINI a CM Grajcar

V areálu „Pod Zeleným“, poté bude následovat Beseda u cimbálu
Vstupné 100 Kč

Hodová neděle

Hodová mše svatá v kostele sv. Václava
Svátostné požehnání v kostele sv. Václava
Slavnostní průvod od kostela pro 2. a 1. stárka
Hodová zábava „Pod Zeleným“
Přespolní sólo
Večerní zábava „Pod Zeleným“
Půlnoční sólo
Hraje DH Legrúti a CM Lašár
Vstupné 150 Kč

Hodové pondělí

Slavnostní průvod od kostela sv. Václava „Pod Zelené“
Zábava „Pod Zeleným“
Ženáčské sólo
Večerní zábava „Pod Zeleným“
Hraje DH Lanžhotčanka
Vstupné 100 Kč

Hodové úterý

Večerní zábava „Pod Zeleným“
Hraje DH Zlaťulka
Vstupné 100 Kč

Hodky s vinobraním

Slavnostní průvod od kostela sv. Václava „Pod Zelené“
Otevírání hory
Sólo
Večerní zábava „Pod Zeleným“
Hraje DH Lanžhotčanka a CM Zádruha
Vstupné 120 Kč

Hodová permanentka – cena 250 Kč
Zahrnuje vstup na neděli, pondělí a úterý
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SLOVO STAROSTKY
Vážení přátelé,
s příchodem babího léta se chystáme na největší slavnosti v obci
Svatováclavské hody a hodky s vinobraním. Věřím, že po dvouleté
odmlce z důvodu koronavirových
opatření, se už všichni a zejména
chasa těšíme. Méně už se těší na
letošní úrodu ve vinohradech vinaři
– červnové povodně a krupobití
udělaly ve vinicích velké škody…
Věřím, že jste si během letních
prázdnin odpočinuli a načerpali
síly do dalších povinností. 1. září
jsme slavnostně před školou zahájili školní rok 2021/2022. Pevně
doufám, že žáci budou chodit do
školy po celý školní rok a nebude
potřeba z důvodu pandemie řešit
on-line výuku, které si bohatě užily
děti, pedagogové i rodiče. Chci
poděkovat panu řediteli a všem
zaměstnancům školy za zvládnutí
tohoto náročného období.
V souvislosti s živelnou pohromou „Tornádo“ poskytla naše
škola zázemí pro pomoc těmto obcím. V tělocvičně bylo ubytováno
150 vojáků, kteří byli nasazeni do
postižených obcí. Během letních
prázdnin byly vyčleněny v mateřské škole třídy pro děti z Mikulčic,
Moravské Nové Vsi a Hrušek. Od
6. září navštěvují naši školu tři třídy
dětí ze Základní školy z Moravské
Nové Vsi do doby, než bude opravena jejich škola. Obec poskytla
techniku a zaměstnance do postižených obcí. Vím, že pomáhají
mnozí z vás i místní firmy. Vyřizuji
velké poděkování.
Povodně, které jsme zažili,
napáchaly v naší obci nemalé
škody jak na soukromém, tak na
veřejném majetku. Asi po měsíci
se začaly projevovat kaverny –
poškození komunikací a kanalizací

v různých částech obce, které musíme urgentně opravovat. Škody
už přesáhly 7 mil. Kč. Zpracovala
jsem žádost na Jihomoravský kraj
o poskytnutí individuální dotace
– uvidíme, zda získáme podporu.
Opravy probíhají v ulici Za Humny
a Vídeňská, kde bychom chtěli
umístit i retardér, který by zpomalil
dopravu v zatáčce směrem k Orlovně a umožnil odvod vody do
járku a následně za garážemi až do
Prušánky. Opravovat budeme i zničený povrch v části ulice Vídeňská
kolem provozovny p. Krši. Další

opravy v souvislosti s povodněmi
řešíme v rámci akce „Křižovatky“
– jedná se o opravy v několika místech v obci – v ul. Prostřední, Zelnice, Myslivecká a Mlýnská. Obě
tyto akce provádí firma SWIETELSKY stavební s.r.o. Na zářijovém
zastupitelstvu byl schválen vzor
žádosti o poskytnutí finančního
příspěvku pro naše občany, kteří
byli postiženi povodněmi a krupobitím. Žádosti můžete podávat do
22. října 2021. Na transparentním
účtu, který byl zřízen obcí, je prozatím zůstatek ve výši 351 tis. Kč.

Oprava kanalizační šachty v ulici Okružní

Oprava kanalizace v ulici Za Humny
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Výstavba opěrné zdi

Řešení následků povodně

Žně našich předků

ZPRAVODAJ DOLNÍ BOJANOVICE
Dle počtu podaných žádostí,
rozhodne Zastupitelstvo o dalším
postupu při poskytnutí podpory.
Velmi bych chtěla poděkovat nevládní organizaci Člověk v tísni,
která provedla šetření u 138 rodin,
v první fázi podpořila 71 rodin
částkou 8,1 mil. Kč, ve 2. fázi podpořila 23 rodin částkou 1,8 mil. Kč,
a Charitě, která podpořila 16 rodin
částkou více než 1,4 mil. Kč.
V srpnu byla zahájena akce
„Novostavba opěrné zdi a terénní úpravy ve sportovním areálu v Dolních Bojanovicích“
– v prostoru za tenisovými kurty.
Stavbu provádí Robert Salajka.
Jedná se o další krok v budování
sportovního areálu v souladu se
zpracovanou studií. Letos byla vybudována 1. část komunikace v ul.
Sportovní, parkovací místa, obec
provedla také oplocení sportovního
areálu. V současné době probíhá
jednání se zástupci SK Dolní Bojanovice o dalším řešení stávající
budovy, ve které bylo v minulosti
zázemí pro fotbalisty (klubovna)
a nyní se nachází v havarijním stavu,
svým vzhledem areál rozhodně nezkrášluje. V návrhu je demolice tohoto objektu a vybudování montované stavby, která by byla v souladu
se zpracovanou studií a vyhovovala
současným potřebám.
Začátkem září jsme zahájili další
tři stavby, které by měly být dokončeny v závěru letošního roku.
„Dolní Bojanovice, ulice Pod
Ořechy – kanalizace, vodovodní
řad“, hodnota díla je 3,2 mil. Kč
a „Dolní Bojanovice, ul. Zemačka – vodovodní řad, veřejné
osvětlení“, hodnota díla činí
1,8 mil. Kč. Obě tyto zakázky
vysoutěžila firma ARTESIA, spol.
s r.o. Jedná se o doplnění chybějící
infrastruktury. Po kolaudaci bude
možné se na kanalizaci nebo vodovod napojit – ať už vinné sklepy
nebo rodinné domy. V ul. Pod

Ořechy bude vodovod vybudován
bezvýkopovou metodou. S budováním kanalizace posečkáme
až po vinobraní – asi začátkem
listopadu.
Proběhlo rovněž předání staveniště na akci „Revitalizace
zeleně v Dolních Bojanovicích“
– veřejnou zakázku získala firma
STROMMY COMPANY, s.r.o.
Bylo vytipováno 7 lokalit – ZŠ, ul.
Kravácká, ul. Hlavní, Cacardov,
V Zahradách, Dlouhá a Josefovská. Celkem bude vysazeno
80 ks stromů, 2295 ks keřů,
1562 růží a trvalek. Před realizací dojde ke kácení 4 stromů,
3 skupin přestárlých keřů a části
jedné keřové skupiny, k ošetření
stávajících dřevin – 3 ks stromů,
kdy provedením stabilizačních
zásahů dojde k prodloužení života
hodnotných stromů. Na tento projekt se obci podařilo získat dotaci
ve výši 85%.
Projekčně připravujeme řadu
dalších investičních akcí – kulturní
areál za ZUŠ, revitalizaci druhé návsi u Cyrilka, revitalizaci bytového
domu Na Hrázce 32, ul. Sportovní
2. etapa, prodloužení ul. Zvolence
– kanalizace, vodovod, komunikace, pokračování doplnění inženýrských sítí a opravy komunikací ve
vinařských uličkách.
V souvislosti s výročím 825 let
od první písemné zmínky o Dolních Bojanovicích byla provedena
ukázka historických žní. Myslím,
že je důležité připomínat mladším
generacím život našich předků,
co žňa přinášely – těžkou práci
na jedné straně a obživu na straně
druhé, naši předkové si vážili každého kousku chleba. Děkuji všem
účastníkům, zejména Muzejnímu
spolku v čele s Josefem Pospíšilem a Ludvíkem Bílíkem, teří se
na zdařilé akci podíleli. V září se
konal koncert k výročí naší obce
– přivítali jsme kapelu NO NAME,

Koncert skupiny Šroti

Circus problem

No Name
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CIRKUS PROBLEM a Šroti. V plánu máme ještě koncert v rámci
Hudebních slavností sv. Cecílie
v podání místních kapel, zpěváků
a muzikantů. Srdečně vás na tyto
akce zvu.
V srpnu odešel na věčnost
významný bojanovský rodák –
biskup Mons. ThDr. Petr Esterka,
který celoživotně naplňoval své
biskupské heslo „Jděte do celého
světa“. Pečoval o krajany v zahraničí – v USA, Kanadě a později
i v Austrálii. Získal prestižní cenu
ministerstva zahraničí Gratias
agit za šíření dobrého jména ČR
v zahraničí a já věřím, že i Dolních
Bojanovic, do kterých se tak rád
vracel.

Co nás čeká?
Velmi důležitým mezníkem jsou
parlamentní volby ve dnech
8.–9. října 2021. Každý z nás
může svou účastí ve volbách pootočit „kormidlem“ – kam bude
naše země dále směřovat? Budeme patřit mezi demokratické,
vyspělé evropské státy i do budoucna? Dejme si tu práci a vyhodnoťme si, jak tomu bylo doposud,
nečtěme pohodlně jen marketingové titulky a nedejme se lehce
„koupit“. Není nám přece lhostejný
osud dalších generací. Přeji naší
vlasti dobrou volbu.
V říjnu máme v plánu uspořádat
po dvouleté přestávce již tradiční
akci „Setkání seniorů“ – doufám,
že ji budeme moci uskutečnit
a všechny seniory zvu.
A teď už „Veselo bojanovské
hody a hodky 2021!“

Eva Rajchmanová
starostka obce

ZPRAVODAJ DOLNÍ BOJANOVICE

OBECNÍ ÚŘAD
Projekt Revitalizace zeleně v Dolních
Bojanovicích a Výsadba stromů v obci
Dolní Bojanovice
Veřejná zeleň je součástí naší
obce odjakživa, a je proto i předmětem častých dotazů, kdy jsme
jako vedení obce dotazováni na to,
proč se v naší obci nesadí víc zeleně, že se víc kácí, než sadí apod.
V současné době Obec začíná
realizovat dlouho připravovaný
projekt revitalizace veřejné zeleně v zastavěném území, který je
z 85 % financován z dotačního
programu Ministerstva životního
prostředí České republiky.
Jedná se jak o úpravu stávající
zeleně, tak především o výsadbu v lokalitách, kde buď nikdy nebyla vysazena nebo už je ve stavu, který si zaslouží obměnu. Jedná se o lokality:
park v ulici Cacardov a Spodní Pustá,
ulice Rýnská, Kravácká, U Školy,
Žabácká a další menší lokality. Nejvýznamnější obměna bude probíhat
na ulici Hlavní. Zde proběhne výměna výsadby velké části zelených
pásů mezi vozovkou a chodníkem.
V rámci projektu bude vysazeno
okolo padesátky stromů, významnější však bude vysazení keřů a květinové výsadby. Lokality, kterých se
tento projekt týká, jsou upřesněny
mapkou, která je přílohou článku.
Realizace projektu proběhne v měsících září – listopad
letošního roku a zajišťuje ji vítězná firma STROMMY COM PANY, s.r.o., Andělská Hora.
Následnou péči (údržbu) bude
firma zajišťovat ještě další rok.
Dalším projektem, který bude
ze strany Obce realizován ještě do
konce letošního roku, je projekt
s názvem „Výsadba stromů v obci
Dolní Bojanovice“ a týkat se tento-

krát bude extravilánu obce. Tento
projekt, který je podporován dotací
ze Státního fondu životního prostředí, v našem případě obnáší alejovou
výsadbu stromů přínosných pro
člověka, zvěř nebo životní prostředí.
Díky tomuto projektu bude u nás
vysazeno 50 různých druhů stromů a jejich vysazení bude formou
komunitní výsadby, do které se
budou moci zapojit občané, spolky,
škola apod. Podrobnosti o možnosti
zapojení se do výsadby budou včas
upřesněny v průběhu měsíce října.
Za posledních 7 let bylo v naší
obci vysazeno asi 120–150 stromů, což je více, než bylo pokáceno,
a to hlavně kvůli špatnému zdravotnímu stavu a rizikovosti, z menší
části pak kvůli realizaci projektů
obce, jako poslední je např. parkoviště u tělocvičny Základní školy.
Výsadba zeleně nemá však jen
své podporovatele. Největší problém bývá s vlastníky nemovitostí,
kteří v blízkosti bydlí a z většiny
by chtěli stávající stromy vykácet nebo nové ani nesázet kvůli
padajícímu listí, překážce ve výhledu, pádu na barák až vyroste
a podobným více či méně nepochopitelným argumentům. Dalším
problémem jsou všudypřítomné
inženýrské sítě.
V naší obci máme stromy rádi,
a proto je sázíme. Pevně věřím,
že tomu bude tak i do budoucna,
ale vždycky budeme moci sázet
jenom takové množství, u kterého
jsme schopni zajistit následnou
péči, ale i do této se může zapojit
kdokoliv z vás.
Tomáš Makudera
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Žádost
o poskytnutí finančního příspěvku
ZPRAVODAJ
DOLNÍ BOJANOVICE

Poskytovatel:
Obec Dolní Bojanovice
Hlavní 383, 696 17 Dolní Bojanovice
IČO: 00284858

Žadatel:
Jméno a příjmení:

………………………………….................................................................

Nar.:		

………………………………….................................................................

Bytem:		

………………………………….................................................................

Číslo účtu:

…………………………………..................................../...........................

Tel.:		

………………………………….................................................................

Tímto žádám o poskytnutí finančního příspěvku (daru či dotace) z veřejné sbírky obce Dolní Bojanovice s názvem
„Na podporu obětí povodně“, který bude využit za účelem náhrady vzniklé škody či její části způsobené živelnou
pohromou v obci Dolní Bojanovice – povodní a kroupami dne 21. 6. 2021.
Prohlašuji, že mám trvalé bydliště v obci Dolní Bojanovice
Dále prohlašuji, že jsem vlastníkem/spoluvlastníkem následující nemovité věci v k.ú. Dolní Bojanovice:
pozemek p.č. 		

...................….......……....,

jehož součástí je stavba - budova s č.p./č.e. ....................………..........

pozemek p.č. 		

………………………………….................................................................……….......................…………………………………

Prohlašuji, že v důsledku živelné pohromy – povodně a krupobití dne 21. 6. 2021 mi vznikla škoda min. ve výši:
...................….......…................…....

,- Kč na výše uvedené nemovité věci a na níže uvedených movitých věcech:

Stručný popis:
………………………………….................................................................……….......................………………………………….................................................................

ZPRAVODAJ DOLNÍ BOJANOVICE
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Příměstský tábor Tornádo
aneb pomoc rodičům dětí z obcí postižených tornádem
Červnové tornádo
za sebou zanechalo
obrovskou spoušť. Tato
nešťastná událost se
sebou přinesla silnou
vlnu solidarity lidí nejen
z celé republiky, ale i ze
zahraničí. S odklízením
škod v postižené
oblasti pomáhalo tisíce
dobrovolníků. Děkuji
vám všem, kteří jste
se jakkoli zapojili do
pomoci. Nesmírně si
toho cením.

………………………………….................................................................……….......................………………………………….................................................................
………………………………….................................................................……….......................………………………………….................................................................
………………………………….................................................................……….......................………………………………….................................................................
………………………………….................................................................……….......................………………………………….................................................................

(vyberte jednu či více možností a odpovídající variantu označte např. kolečkem)
Vzniklou škodu dokládám:
a) výše uvedeným čestným prohlášením,
b) fotodokumentací,
c) jiným způsobem: ………………………………….................................................................……….......................………………………………….........................
Prohlašuji, že škodu/část vzniklé škody ve výši ...................….......…................….... ,- Kč jsem:
a) již uhradil z vlastních finančních prostředků
b) uhradím z části či celou z finančních prostředků poskytnutých obcí Dolní Bojanovice,
kdy na tuto výše uvedou škodu/část vzniklé škody mi nebyly poskytnuty finanční prostředky či jiná forma náhrady
od jiných osob nebo subjektů.
Beru na vědomí, že případně vyhovění žádosti budou poskytnuté finanční prostředky vyplaceny z transparentního účtu
obce Dolní Bojanovice č.: 123-3115790237/0100, kde bude následně uvedeno mé jméno a příjmení. Beru dále
na vědomí, že s mými osobními údaji bude nakládáno v rozsahu mých výše uvedených osobních údajů za účelem
této žádosti a následně za účelem uzavření případné smlouvy o poskytnutí finančních prostředků s poskytovatelem.
V rámci právní jistoty rovněž uděluji obci Dolní Bojanovice také souhlas s nakládáním s mými osobními údaji ve výše
uvedeném rozsahu.
Prohlašuji, že poskytnuté finanční prostředky použiji za účelem náhrady vzniklé škody či její části způsobené živelnou
pohromou – povodní a krupobitím dne 21. 6. 2021 dle této žádosti.
V Dolních Bojanovicích dne ...................….......…................…....

Podpis žadatele: .........................................….......…................…....

Já jsem své síly soustředila primárně na pomoc rodinám s dětmi
z postižené oblasti. Tornádo v obcích poškodilo mateřské i základní
školy. Blížil se začátek prázdnin
a mnoho rodin najednou muselo
řešit opravy či demolice svých
domů a plány na prázdninové
radovánky s dětmi musely jít stranou. Naopak děti se motaly na
staveništích, což pro ně bylo
nebezpečné a mnohdy je neměl
vůbec kdo hlídat.
Ve spolupráci s metodičkou
prevence Mgr. Alenou Vlkovou
a s podporou starostů Regionu
Podluží a Mikroregionu Hodonínsko jsem pomohla zrealizovat
projekt – letní příměstský tábor
Tornádo pro děti z postižené oblasti. Rodiče měli možnost, zcela
zdarma, využít tábora libovolně
dle jejich potřeb v průběhu celých
letních prázdnin. Děti ve věku
prvního stupně byly sváženy školním autobusem z Lužic, Mikulčic,
Hrušek a Moravské Nové Vsi do

základny tábora, který první půlku
prázdnin hostil areál ZŠ Prušánky
a následně ZŠ Lanžhot. Tábora
během prázdnin využilo téměř
100 dětí v různých intervalech.
O děti se starali dobrovolníci z řad
pedagogických pracovníků z okolí.
Pro děti jsme zajistili nejen pestrý
program v místě konání, ale také
každý týden zážitkový výlet. Rodičům se podařilo odlehčit tím, že
měli možnost celodenního hlídání
až do večerních hodin během
skoro celých prázdnin.
Stejně tak byla pomoc soustředěna i na děti z mateřských školek,
kterým byl zajištěn náhradní prázdninový provoz v MŠ Prušánky a MŠ
Dolní Bojanovice. Pro děti jsme
zajistili svoz školním autobusem
a financovali stravu.
Tímto děkuji starostům, vedení
obcí a škol v Prušánkách, Lanžhotu a Dolních Bojanovicích za velmi

vstřícné a rychlé jednání o využití
jejich budov pro tábor a školky.
V hodonínské Bažantnici smetlo tornádo zázemí skautského
městečka a atletického areálu
U Červených domků. Podařilo
se mi zajistit finanční příspěvek
na příměstský tábor Liščátek, na
náhradní prostory pro letní tábor
romských dětí a také na soustředění hodonínských atletů, kteří
museli rovněž přesunout své letní
aktivity do náhradních prostor.
Než se dá život v postižené
oblasti zpět do normálu, bude
pomoc ještě dlouho potřeba. Jsem
moc ráda, že se nám podařilo
zrealizovat právě tyto projekty a že
jsme mohli dětem alespoň trochu
zlepšit prázdniny a rodičům ulevit
od části starostí.
Ing. Bc. Anna Hubáčková
senátorka za Hodonínsko
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Vandalismus v naší obci

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Dolní Bojanovice ze dne 23. června 2021

Každé město nebo
obec skýtá více či méně
skrytá zákoutí, a právě
ta některé party vybízí
k nerušenému setkávání
a někdy také veselému
popíjení, což někdy
může skončit ničením
obecního majetku. Jinak
tomu není ani u nás
v Dolních Bojanovicích.
Skupiny místních pubescentů,
často se svými přespolními kamarády, vyhledávají nejvíce prostor
„Pod Zeleným“, hřiště za Základní
uměleckou školou, okrajové lokality obce jako různá posezení
a přístřešky, například u Morovanského kříže nebo také místo
za Slováckou chalupou.
Tam často členové Muzejního
spolku nachází nedopalky a prázdné lahve od rozličných druhů
nápojů a alkoholů. V posledním
prázdninovém týdnu je však čekal
nález v podobě díry zející skrz
okenní tabulku do útrob Slovácké
chalupy. Možná šlo o nehodu nebo
úmyslné poškození za účelem
nahlédnutí do muzea rolnického
obydlí a následného vzdělávání
se v historii svého kraje – nevíme.
Víme však, že v ýměna okenní
tabulky něco stojí a je potřeba
vy vinout určité úsilí k nápravě
takové škody. Nehledě na to, že
„muzejníci“ zde musí tuto skrýš
uklízet od již zmíněného odpadu.
S nepořádkem tomu není jinak
ani na dalších zmíněných místech
v obci.
Nemá smysl psát přednášky
o škodlivosti alkoholu či kouření v nezletilém věku, o to ať se
postarají rodiče těchto výlupků.
Upozorňujeme však, že zjištění

pachatele vandalismu může mít
pro něj (nebo pro ně) nepříjemné
následky v podobě náhrady nebo
napravení škody, o ostudě nemluvě. Prosíme tedy pachatele, aby
své chování mající za následek
poškození cizí věci uvážili, případně aby ničili pouze majetek vlastní

nebo majetek svých rodičů. Pokud
rodiče o takovém chování svých
ratolestí ví, prosíme o následné
vytahání za ouško (těch ratolestí,
nikoli své) a „naklusání“ na Obecní
úřad k úhradě škody. Děkujeme.
redakční rada

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Uskuteční se
v termínu 8.–9. října
2021 v zasedací
místnosti Obecního
úřadu. Volební místnosti
budou otevřeny:
v pátek 8. 10. 2021
14.00–22.00 hod.
v sobotu 9. 10. 2021
8.00–14.00 hod.
Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky,
popřípadě státní občanství státu,
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jehož občané jsou oprávněni volit
na území ČR. Totožnost a státní
občanství prokáže volič platným
občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR, pokud
jde o cizince – průkazem o povolení k pobytu. Neprokáže-li uvedené
skutečnosti zákonem stanovenými
doklady, nebude mu hlasování
umožněno. Voliči budou dodány
nejpozději jeden den před dnem
konání voleb hlasovací lístky. V den
voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti. Volič
hlasuje osobně, zastoupení je
nepřípustné.

Veřejné zasedání Zastupitelstva
obce zahájila starostka Eva Rajchmanová v 17:10 hod. v zasedací
místnosti Obecního úřadu. Dále
byli přítomni Tomáš Makudera,
Jan Šimek, Bc. Petr Zámečník,
Ing. Mgr. Jakub Čevela, Ing. Milan
Salajka, Mgr. Marie Dvořáková,
Ing. Ondřej Kaňa, Mgr. Miroslav
Klubus, MUDr. Petr Jordán, JUDr.
Marek Šimek, Eva Herková, Bc.
Tomáš Konečný. Později přišel
Stanislav Hromek.
Zastupitelé a přítomní byli upozorněni, že z důvodu vyhlášeného
nouzového stavu je třeba dodržovat všechna nezbytná hygienická
a bezpečnostní opatření. Starostka obce poprosila přítomné, aby
s ohledem na současnou situaci
byly příspěvky, pokud možno, věcné a krátké.

Zastupitelstvo obce
projednalo tyto body
a následně rozhodlo:
Vzalo na vědomí rozpočtová
opatření v předloženém znění, tj.
č. 3/2021, které bylo přijato Radou obce 22. 3. 2021 usnesením č. RO/119/21, č. 4/2021,
které bylo přijato Radou obce
12 . 4 . 2 0 21 u s n e s e n í m
č. RO/161/21, č. 5/2021,
které bylo přijato Radou obce
10 . 5 . 2 0 21 u s n e s e n í m
č. RO/200/21, č. 6/2021,
k te ré by l o p ř i j a to R a d o u
obce 21. 6. 2021 usnesením
č. RO/292/21.
Schválilo předloženou inventarizaci majetku, účtů, závazků
a pohledávek obce Dolní Bojanovice za rok 2020.

Schválilo předložený závěrečný
účet obce Dolní Bojanovice za
rok 2020, a to bez výhrad.
Vzalo na vědomí informace
o stavu a provozování veřejného vodovodu a kanalizace
v obci Dolní Bojanovice, jak
byly prezentovány zástupci společnosti Vodovody a kanalizace
Hodonín, a. s. a starostkou
obce. Společnost VaK Hodonín,
a. s. bude vyzvána, aby navrhla
způsob řešení hospodaření
s vodohospodářským majetkem
obce Dolní Bojanovice.
Schválilo směnu pozemků ve
vlastnictví obce, a to pozemku
p.č. 46/1 ostatní plocha, jiná
plocha, o výměře 340 m2, pozemku p.č. 47/1 zahrada, ZPF,
o výměře 109 m2 za pozemek
p.č. 2322/2 orná půda, ZPF,
o výměře 449 m2, vše v k.ú.
Dolní Bojanovice ve společném
jmění manželů XXX bytem XXX
a XXX, bytem XXX s doplatkem
rozdílu cen směňovaných věcí
ve výši 314 300 Kč včetně
DPH ve prospěch obce Dolní
Bojanovice a schvaluje uzavření směnné smlouvy v této věci
v předloženém znění.
Vzalo na vědomí informace
o návrhu SK Dolní Bojanovice,
z. s. na majetkové řešení budovy č.p. 954 na pozemku p.č.
1462 v k.ú. Dolní Bojanovice
s tím, že obec nechá vypracovat
oponentní posudek na budovu
č.p. 954 na pozemku p.č.
1462 a pozemky p.č. 1461/6,
1461/7 a 1462 vše v k.ú. Dolní
Bojanovice.

Vzalo na vědomí podnět přítomného občana obce ve věci
řešení „protipovodňových“ opatření na ul. Okružní, jak bylo
uvedeno, kdy tento bude předán
Radou obce Dolní Bojanovice
Stavební komisi k prověření.
Schválilo předloženou účetní
uzávěrku obce Dolní Bojanovice
sestavenou k 31. 12. 2020, a to
bez výhrad.
Vzalo na vědomí informaci
o inventarizaci Základní školy
a mateřské školy Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková
organizace za rok 2020, která
byla schválena Radou obce
dne 15. 2. 2021, usnesením
č. RO/63c/21.
Vzalo na vědomí Účetní
uzávěrku příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Dolní Bojanovice,
okres Hodonín, příspěvková
organizace k 31. 12. 2020,
která byla schválena radou obce
dne 15. 2. 2021 usnesením
č. RO/63b/21.
Vzalo na vědomí Zprávu z revize hospodaření dobrovolného
svazku obcí Regionu Podluží
za rok 2020 ze dne 18. 5.
2021 v předneseném znění.
Vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Bojanovice za
rok 2020 zpracovanou oddělením přezkumu obcí kontrolního
a právního odboru Krajského
úřadu JMK v předloženém znění.
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Vzalo na vědomí Zprávu o činnosti příspěvkové organizace
obce Základní škola a mateřská
škola Dolní Bojanovice, okres
Hodonín, příspěvková organizace k 31. 12. 2020, která byla
schválena Radou usnesením č.
RO/63a/21 dne 15. 2. 2019.
Schválilo členy Školské rady
Základní školy a mateřské školy
Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace
zastupující obec Ing. Evu Rajchmanovou (starostka), Tomáše Makuderu (místostarosta),
MUDr. Petra Jordána.
Vzalo na vědomí informace
o podaných žádostech o dotace
a přijatých dotacích, jak je přednesla starostka obce.
Schválilo poskytnutí účelové
investiční dotace z rozpočtu obce Dolní Bojanovice na
r. 2021 Nemocnice TGM Hodonín, příspěvkové organizace
Purkyňova 11, Hodonín, IČO:
00226637 ve výši 20 000 Kč za
účelem nákupu digitálního ultrazvukového přístroje a schvaluje
uzavření Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Dolní Bojanovice v této
věci v předloženém znění.
Schválilo poskytnutí finančního
příspěvku z rozpočtu obce Dolní
Bojanovice na r. 2021 organizaci Nemocnice TGM Hodonín, příspěvkové organizace,
Purkyňova 11, Hodonín, IČO:
00226637 ve výši 20 000 Kč
do veřejné sbírky s názvem „Obměna zdravotnické techniky“.
Souhlasilo s konáním veřejné
sbírky Obcí Dolní Bojanovice
za účelem likvidace škod způsobených bleskovou povodní
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v obci Dolní Bojanovice dne
21. 6. 2021 a ukládá starostce
neprodleně zřídit transparentní
účet u Komerční banky, a. s. či
jiné obdobné bankovní instituce
a vyřídit příslušná povolení pro
konání sbírky.
Schválilo prodej pozemku ve vlastnictví obce p.č.
1814/53 ostatní plocha, o výměře 49 m2, který vznikl oddělením
z pozemku p.č. 1814/1 ostatní
plocha, o výměře 6511 m2, v k.ú.
Dolní Bojanovice, na základě GP
č. 1976-1074/2021 vypracovaného Marií Lankašovou se sídlem Dobrovolského 3, Hodonín,
panu XXX za kupní cenu 650 Kč
za m2 bez DPH, a schvaluje uzavření kupní smlouvy v této věci
v předloženém znění.
Schválilo prodej pozemku
p.č. 1804/66, o výměře 1 m2,
ostatní plocha, kter ý vznikl
oddělením z pozemku p.č.
1804/1 vše v k.ú. Dolní Bojanovice na základě GP č. 1953365/2020 vypracovaného
GEPROSTAV geodezie, s. r.
o, Horní Plesová 4375, Hodonín, manželům XXX, za kupní
cenu 500 Kč za m2 bez DPH,
a schvaluje uzavření kupní
smlouvy v této věci v předloženém znění.
Schválilo prodej pozemku
p.č. 2038/3, o výměře 77 m2,
ostatní plocha, kter ý vznikl
oddělením a následným sloučením z pozemků p.č. 2038/1,
ostatní plocha, 2038/3, ostatní
plocha, a 2103/31, ostatní
plocha vše v k.ú. Dolní Bojanovice na základě GP č.
1975-62/2021 vypracovaného
GEPROSTAV geodezie, s. r.
o, Horní Plesová 4375, Hodonín, panu XXX za nabídkovou

cenu 850 Kč za m2 bez DPH,
a schvaluje uzavření kupní
smlouvy v této věci v předloženém znění.
Schválilo předložený majetkoprávní záměr obce prodeje
části pozemků p.č 1164 a p.č.
1165 v k.ú. Dolní Bojanovice
za minimální cenu 850 Kč za
m2 bez DPH.
Schválilo prodej pozemku p.č.
2136/4, o výměře 9 m2, ostatní
plocha, který vznikl oddělením
z pozemku p.č. 2036 v k.ú.
Dolní Bojanovice na základě GP
č. 1991-120/2021 vypracovaného GEPROSTAV geodezie, s.
r. o, Horní Plesová 4375, Hodonín paní XXX, za kupní cenu
500 Kč za m2 bez DPH, a schvaluje uzavření kupní smlouvy
v této věci v předloženém znění.
Schválilo prodej nově vzniklého
pozemku p.č. 2136/4, o výměře 9 m2, ostatní plocha, který
vznikl oddělením z pozemku
p.č. 2136 v k.ú. Dolní Bojanovice na základě GP č. 1991120/2021 vypracovaného GEPROSTAV geodezie, s. r. o,
Horní Plesová 4375, Hodonín,
panu XXX, za kupní cenu 500 Kč
za m2 bez DPH, a schvaluje uzavření kupní smlouvy v této věci
v předloženém znění.
Schválilo výkup pozemku p.č.
1526/2 zahrada, ZPF, o vým.
35 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice
od paní XXX, a to za kupní cenu
300 Kč/m2 a schvaluje uzavření
kupní smlouvy v této věci v předloženém znění.
Schválilo odkup spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 od
paní XXX, dále spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 od

XXX, dále spoluvlastnického
podílu o velikosti id. 1/4 od pana
XXX, dále spoluvlastnického
podílu o velikosti id. 1/ 8 od
paní XXX a spoluvlastnického
podílu o velikosti id. 1/ 8 od
paní XXX na těchto pozemcích:
p . č . 19 37 / 1 o r n á p ů d a ,
ZPF, o výměře 1068 m2, p.č.
1937/2 orná půda, ZPF, o výměře 491 m2, p.č. 2019 orná
půda, ZPF, o výměře 1954 m2,
p.č. 2034 orná půda, ZPF,
o vým. 2213 m2 vše orná půda
v k.ú. Josefov u Hodonína, za
kupní cenu 20 Kč/m2 a schvaluje uzavření kupní smlouvy v této
věci v předloženém znění.
Schválilo majetkoprávní záměr
prodeje části pozemků v majetku obce p.č. 1646/1, a to
výměry 76 m2, zahrada a p.č.
1814/3, a to výměry 19 m 2,
ostatní plocha, vše v k.ú. Dolní Bojanovice dle situačního
výkresu.
Vzalo na vědomí žádost paní
XXX o koupi stavební parcely
pro výstavbu rodinného domu.
Obec nemá k dispozici stavební
pozemky, doporučuje sledovat
úřední desku obce a její žádost
bude zařazena mezi žádosti
ostatních žadatelů.
Schválilo předloženou Obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2021,
kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky: Obecně
závazná vyhláška č. 1/1997,
o vytvoření účelového fondu
obce Dolní Bojanovice, ze dne
18. 9. 1997, Obecně závazná
vyhláška č. 3/1998, o koeficientu růstu nájemného z bytu
v závislosti na velikosti obce,
ze dne 9. 6. 1998, Obecně
závazná vyhláška č. 3/2004,
Návštěvní řád obecních parků,
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Schválilo zapracování podnětu
obce – lokalita u myslivny při ul.
Kyjovské do Územního plánu
obce Dolní Bojanovice č. 2, jak
bylo předneseno.

Schválilo v souladu
s ustanovením § 3a zákona
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení
s ustanovením § 63 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a části páté
zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu
úkolů obecní policie v předloženém znění mezi obcí Dolní
Bojanovice a obcí Prušánky,
se sídlem Prušánky 100, IČO:
00285226, kdy na základě této
bude Obecní policie Prušánky
vykonávat úkoly při zabezpečování místních záležitostí
veřejného pořádku a plnit další
úkoly podle zákona o obecní
policii nebo zvláštního zákona,
v rozsahu vymezeném touto
smlouvou, také na katastrálním
území obce Dolní Bojanovice.

Schválilo zapracování podnětu
obce – lokalita centrum obce,
lokalita za Obecním domem
do Územního plánu obce Dolní
Bojanovice č. 2, jak bylo předneseno.

Vzalo na vědomí informace
o výběrových řízeních provedených Radou obce od posledního zasedání Zastupitelstva obce
tak, jak je přednesl místostarosta obce.

Schválilo zapracování podnětu
obce – doplnění vhodných koridorů v neurbanizovaném území
pro vedení cyklostezek a cyklotras (podpora cykloturistiky v návaznosti na území sousedních
obcí) do Územního plánu obce
Dolní Bojanovice č. 2, jak bylo
předneseno.

Vzalo na vědomí uzavření smlouvy o přeložce
č. 9090008026 – nadzemní
vedení v lokalitě p.č. 3666/3 až
3624 v k.ú. Dolní Bojanovice
mezi Obcí Dolní Bojanovice
a společností EG. D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole,
602 00 Brno, IČO: 28085400.
V souladu s právními předpisy,
žádostí o přeložení zařízení distribuční soustavy a stanoveným
technickým řešením dle této
smlouvy je výše předpokládaných nákladů na provedení
přeložky 909 265 Kč.

ze dne 7. 4. 2004, Obecně
závazná vyhláška č. 6/2005,
o umisťování reklamních, propagačních a informačních zařízení,
ze dne 14. 12. 2005.
Schválilo zapracování podnětu
změna využití území v rozsahu
pozemku p.č. 1008 v k.ú. Dolní
Bojanovice v ul. Mlýnské ze
stabilizované plochy smíšené výrobní – vinné sklepy a rekreace
(SVs) formou plochy přestavby
pro bydlení v rodinných domech
(BR) žadatele XXX.
Schválilo zapracování podnětu
obce – lokalita Díly nad Kyjovskou cestou do Územního plánu
obce Dolní Bojanovice č. 2, jak
bylo předneseno.

Schválilo informaci starostky obce o vývoji v soudních
sporech ve věci pozemků p.č.
697/6 a p.č. 708 v k. ú. Dolní
Bojanovice s paní Mgr. Ivanou
Kantkovou.
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Schválilo výkup pozemků ve
jmenované lokalitě na prodloužení ulice Zvolence.
Vyhovělo žádosti pana XXX
o vybudování veřejné dopravní
a technické infrastruktury – ul.
Zvolence k pozemkům p.č.
3629/1 a 3629/3 v k.ú. Dolní
Bojanovice za předpokladu, že
tato lokalita bude majetkoprávně
dořešena.
Vzalo na vědomí informace o zrealizovaném zateplení
a rekonstrukci kotelny bytového
domu Na Hrázce 62 v Dolních
Bojanovicích a přípravě žádosti
o dotaci na rekonstrukci bytového domu Na Hrázce 32 v Dolních Bojanovicích.
Vzalo na vědomí informace o investiční akci „Pojízdný
chodník v ul. Zahradní“, jak bylo
předneseno.

ZPRAVODAJ DOLNÍ BOJANOVICE
Vzalo na vědomí informace o investiční akci „Oprava
místní komunikace ul. Sportovní – I. etapa“, jak bylo
předneseno.
Vzalo na vědomí informace
o průběhu přípravy na akci
„Úprava veřejného prostranství
obce a prostranství za ZUŠ“, jak
bylo předneseno.
Vzalo na vědomí informace
o vývoji projektové dokumentace na „Úpravy veřejného prostranství druhé návsi v Dolních
Bojanovicích“.
Vzalo na vědomí informace
o investici ZŠ Dolní Bojanovice
– venkovní okenní žaluzie.

cyklostezku Dolní Bojanovice
– Josefov.
Vzalo na vědomí informace
o zpracované projektové dokumentaci „Rekonstrukce části
ulice Vinařská“ a o zaměření
další části vinných sklepů zasahujících pod komunikaci v ulici
Vinařská.
Vzalo na vědomí informace
o připravovaných kulturních
akcích v obci.
Vzalo na vědomí informace
o povodňové situaci v obci Dolní
Bojanovice a jejím řešení.
Starostka obce ukončila zasedání
Zastupitelstva obce v 23.42 hod.

Vzalo na vědomí informace
o proběhlém jednání se zástupci obce Josefov a schválilo
řešení návrhu několika tras na

Důležitá data školního roku

Prázdniny
Podzimní
27. + 29. 10. 2021
(středa + pátek)

Vánoční
23. 12. 2021 – 2. 1. 2022
Pololetní
4. 2. 2022 (pátek)
Jarní
7. – 13. 3. 2022
Velikonoční
14. 4. 2022 (čtvrtek)
Hlavní
1. 7. – 31. 8. 2022
Dny ředitelského volna (změna
vyhrazena)
27. 9. 2021 (hodové pondělí)
19. 4. 2022 (velikonoční úterý)
Třídní schůzky
2. 9. 2021, 18. 11. 2021, 21. 4.
2022 (čtvrtky)

přeji hodně zdaru v nelehké, ale
krásné práci a věřím, že se stanou
kvalitními posilami naší školy.
Od 6. září se budou v naší škole
na přechodnou dobu vzdělávat
i tři třídy 1. stupně ze ZŠ Moravská Nová Ves, která využila naší
nabídky k dočasnému azylu, než
bude jejich škola uvedena do provozuschopného stavu po tornádu.

Všem aktérům vzdělávání (žákům, učitelům, provozním zaměstnancům, rodičům) přeji úspěšný
a covidem co nejméně omezený
školní rok 2021/2022!
Martin Maňas
ředitel školy

Prázdniny v ZŠ a MŠ

ZŠ A MŠ DOLNÍ BOJANOVICE
Zahájení vyučování MŠ, ZŠ
a školní družiny
1. 9. 2021 (středa)
Zahájení školního stravování
pro přihlášené
1. 9. 2021 (středa)
Konec 1. pololetí, vydání výpisu z vysvědčení
31. 1. 2022 (pondělí)
Konec 2. pololetí, vydání
vysvědčení
30. 6. 2022 (čtvrtek)

ho Poddvorova. Mateřskou školu
bude navštěvovat celkem 112 dětí,
z toho 28 předškoláků. V ZŠ a MŠ
pracuje celkem 62 zaměstnanců.
O žáky se specifickými poruchami
se budou starat 2 asistentky pedagoga v MŠ a 7 asistentek v ZŠ.
Na konci loňského školního
roku odešla z MŠ do důchodu
paní učitelka Růžena Komlošová.
Za všechny děti, rodiče i kolegyně
jí chci poděkovat za její obětavou
a kvalitní práci a popřát do dalších
let hlavně zdraví a pohodu. Na její
místo nastoupila bývalá absolventka naší školy Alena Zahnašová
(rozená Janů). Na ZŠ nově nastoupila na zkrácený úvazek Mgr.
Pavlína Salajková (výuka AJ) a paní
asistentka Iva Švanygová k žákovi
do 6. B. Novým zaměstnankyním
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Ples školy
19. 2. 2022 (sobota)
Zápis do 1. ročníku ZŠ
2022/2023
28. 4. 2022 (čtvrtek)
Zápis do MŠ 2022/2023
5. 5. 2022 (čtvrtek)

Nový školní rok
v ZŠ a MŠ
V základní škole se bude letos
v 18 třídách vzdělávat 358 žáků.
V čer v nu z na š í š kol y v y š lo
44 deváťáků, 3 žáci se odstěhovali a 2 žáci přestoupili na základní
školy se sportovním zaměřením
(Brno, Přerov). Nově bylo přijato
30 prvňáčků a 6 šesťáků ze Staré-

Po dlouhých letech
nebyla ve škole na
prázdniny naplánována
žádná rozsáhlejší
stavební rekonstrukce.
Přesto i letos došlo ve
škole během prázdnin
k několika stavebním
úpravám.
Po čer vnovém krupobití jsme
museli v yměnit pár střešních
tašek a zasklít dvě střešní okna.
Ve 12 třídách ZŠ byly z rozpočtu
zřizovatele vybudovány venkovní
žaluzie, které sníží teplotu v letních
měsících a zlepší kvalitu zatemnění
při výuce s dataprojektorem. Ve
čtyřech kmenových třídách byly
zrekonstruovány předokenní parapety (železné konstrukce, dřevěné
obložení). Pan školník vydláždil
nový chodník k venkovnímu altánu.
Obecní úřad svépomocí zajistil
v MŠ obnovu příchozího chodní-

ku, který byl špatně vyspádován,
byl hrbolatý a držela se v něm
voda. Jako vždy byly vymalovány
nejpotřebnější úseky školy, kterých ovšem díky covid omezením
bylo méně než obvykle. Děkuji
zaměstnancům obce a všem řemeslníkům, kteří ve škole během
prázdnin pracovali a odvedli velký

kus práce. Těší nás, když mezi brigádníky či řemeslníky poznáváme
i naše bývalé absolventy.
Velké poděkování patří paním
uklízečkám ZŠ a MŠ, které jako
každoročně trpělivě po řemeslnících opakovaně uklízely a škola
je jako vždy čistá a pěkná. Děkuji
i panu školníkovi, který v podstatě
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sám udržuje naši obrovskou školní
budovu včetně venkovního areálu
na požadované úrovni.
Uvedené prázdninové práce
opět zv ýšily materiální kvalitu
školy pro vzdělávání našich dětí
a žáků. Děkuji zřizovateli školy
– vedení obce, Radě a Zastupitelstvu, že tak každoročně činí.
Věřím, že se k pěknému školnímu
prostředí budou adekvátně chovat
i všichni naši žáci a společně

ZPRAVODAJ DOLNÍ BOJANOVICE
s učiteli ho využijí k co nejlepšímu
vzdělávání.
Během prázdnin jsme nezaháleli
ani s pomocí po červnovém tornádu. Mezi zaměstnanci školy jsme
vybrali finanční obnos pro naši bývalou kolegyni paní asistentku z Lužic, jejíž dům byl určen k demolici.
V červenci jsme na týden poskytli
tělocvičnu jako zázemí pro 150 příslušníků armády ČR, kteří pomáhali
v poničených obcích. Školní jídelna

14 dnů vařila denně 100 obědů pro
pracující dobrovolníky v Moravské
Nové Vsi. Mateřská škola poskytla
na prázdniny své třídy dětem z MŠ
Mikulčice, Moravské Nové Vsi
a Hrušek. Děkuji zaměstnancům
naší školy, kteří se do jakékoliv
pomoci zapojili!
Přeji všem úspěšný školní rok.
Martin Maňas
ředitel školy

ZAJÍMAVOSTI
Inspirace Masarykem
Vědec, filozof, sociolog
a první československý
prezident Tomáš
Garrigue Masaryk je
jednou z nejvýraznějších
osobností české
i světové historie. Spolu
s Karlem IV. nebo
svatým Václavem se
řadí k nejopěvovanějším
vladařům v dějinách
lidstva. Čím si však
náš první prezident
získal takový ohlas až
světového rozsahu?
O Masarykových osudech toho
ví spousta z nás opravdu hodně,
a právě proto není cílem této eseje
zaměřit se na jeho život, byť tak zajímavý, nýbrž pohlédnout na tohoto
člověka s přelomovým myšlením
z trochu jiné strany. Společně se
pokusme zjistit, čím nám může být
tento vskutku hodnotný člověk vzorem a inspirací, a ovlivnit tak naše
smýšlení a jednání v každodenním
životě.
Pokud bychom měli shrnout celoživotní snažení prezidenta Masa-

ryka pod jeden jediný pojem, byla
by to humanita. Jeho životní filozofií
byla láska k člověku, kterou zakládal na evangelijním výroku Ježíše
Krista, jenž prohlásil slavnou větu:
„‚Miluj Pána, svého Boha, celým
svým srdcem, celou svou duší
a celou svou myslí.‘ To je největší
a první přikázání. Druhé je podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám
sebe.‘ Na těch dvou přikázáních
spočívá celý Zákon i Proroci. (Mt
22, 37-40).“ Masaryk o Ježíšovi
dokonce sám prohlásil, že stanovil životní pravidla takové úrovně,
kterou ještě nikdo nepředčil.
To, že Masaryk miloval bez výhrady všechny lidi, ať už byli z jakýchkoliv společenských vrstev, dokazuje
také soudní proces z roku 1899,
kdy se zastal židovského mladíka
Leopolda Hilsnera, jenž byl obviněn
z rituální vraždy mladé křesťanské
dívky Anežky Hrůzové. Tehdy se
Masaryk, ještě jako vysokoškolský profesor, rozhodl i přes silné
antisemitské předsudky mladého
žida obhájit a prokázat jeho nevinu.
Věděl přitom, že tímto činem vůči
sobě popudí značnou část národa.
Proti Masarykovi začali vystupovat
také jeho vlastní studenti Filozofické

fakulty Univerzity Karlovy. Ti napsali
16. listopadu na tabuli v posluchárně Klementina jako součást demonstrace proti Masarykovi následující
slova: „Máme proti Masarykovi to,
že v dobách tak pohnutých, kdy je
třeba, aby národ stál co jeden muž
proti nepřátelské vládě, chce on
pro žida rozštěpit celý národ, a tím
jej zeslabit. Pracuje rozpínajícímu
se Němectvu do rukou! Máme proti
němu dále to, že tvrdí: Já musím mít
pravdu, byť i to, co tvrdím, pravda
nebyla. Na něm české krve by se
ani Hilsner nedořezal.“ (In: Černý B.
Justiční omyl: hilsneriáda. Praha:
Magnet-Press; 1990. 125 s. ISBN

80-85110-46-6. S. 60). Již dle
názvu uvedené knihy pana Bohumila Černého v oblých závorkách
výše a také z poznatků dějepisných
hodin dobře víme, že mínění vzbouřených studentů i široké veřejnosti
představovalo přesný opak reality,
což se výrazným způsobem projevilo v časech budování nové republiky o necelých dvacet let později.
Tomáš Garrigue Masaryk mohl na
svůj národ za útoky na svou osobu
i rodinu, které někdy hraničily až
s útoky fyzickými, pročež si dokonce pořídil i osobní revolver, klidně
zanevřít. On však namísto toho
vzal na svá bedra odpovědnost za
všechny své spoluobčany a vynaložil největší úsilí do vzniku nové první
Československé republiky.
V souvislosti se vším, o čem
jsme právě přemítali, nás mohou
napadnout do filozofických sfér
sahající otázky: Kde čerpal tento
úctyhodný muž tolik lásky? Co bylo
jeho hnacím motorem? Odpověď
na tyto úvahové otázky nechávám
záměrně otevřené. Zkusme se
každý opravdu hluboce zamyslet
a dosadit si své vlastní myšlenky.
Závěrem bych rád dodal podnět
pro nás všechny, který stručně,
ale zato velmi přesně vystihuje
Masarykův život a odkaz. Vynaložení lásky není nikdy zbytečné.
I když to tak někdy nevypadá,
láska přinese vždy své ovoce.
Někdy to trvá dlouhou dobu
a někdy se toho během našeho
pozemského života ani nedočkáme. Jistojisté však je, že láska nikdy nezůstane bez odezvy
a jedině s ní člověk může měnit
svět k lepšímu. Život „prezidenta Osvoboditele“ je toho skvělým důkazem a také obrovskou
motivací k tomu, abychom tento
Masarykův odkaz nejen ctili, ale
také z něho žili.
Sebastian Esterka
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Mons. ThDr. Petr Esterka
Zpráva o odchodu našeho rodáka O. biskupa Petra
Esterky se roznesla do celého světa po úmrtí
10. srpna 2021. A když řekneme, že opravdu do
celého světa, tak to není nadsázka, neboť byl
papežem Janem Pavlem II. pověřený péčí o české
katolíky v zahraničí, nejvíce v USA a v Austrálii.
Abychom si připomněli jeho život, otiskujeme
upravený článek, který sepsala Andrea Červenková
pro publikaci o obci Dolní Bojanovice.
Významnou osobou, která se
prosadila v cizině, je biskup Petr
Esterka. Narodil se 14. listopadu
1935 v Dolních Bojanovicích jako
prvorozený ze tří dětí Pavla Esterky
a Anežky, rozené Sládkové.
Po absolvování Obecné školy
v Dolních Bojanovicích studoval
v letech 1948 až 1950 na biskupském gymnáziu v Brně. V roce
1950, kdy gymnázium převzali
komunisté, se Petr Esterka vrátil
do bojanovské školy. Další studium
mu nebylo umožněno, nastoupil
do učení v oboru elektrotechniky
a byl umístěn v internátu v Přílepech u Holešovic. Pro neshody
s ředitelem především v otázkách
církevních opustil školu. Výuční list
získal jako lisovač dřevitých hmot
pro Lignum Hodonín, kde nějakou
dobu také pracoval. Poté se přihlásil na gymnázium v Hodoníně,
které díky podpoře třídní učitelky
Kubánkové v roce 1956 ukončil
maturitní zkouškou. Byl přijat na
strojírenskou fakultu v Brně, studia
však záhy ukončil kvůli rozhodnutí
emigrovat. Krátce před emigrací
pracoval ještě jako instruktor na
hodonínském internátu pro Lignum
Hodonín.
Petr Esterka byl velmi chytrý
student, výborný sportovec (vynikal především ve sprintovém běhu
a fotbale), hrál ochotnické divadlo,
chodil v kroji. Od druhé třídy byl

aktivním ministrantem. Ve víře byl
vychován. Smysl evangelia s ním
často probíral především tatínek.
Kněžským vzorem mu byli také
bojanovští kněží: „Otec Jaromír
Pořízek mi připadal jako pevná
skála. Byl velice dobrý kazatel a při
promluvách dosáhl i na nás děti,
protože používal srozumitelné
příklady. Bylo o něm známé, že
je nejen výborným knězem, kazatelem a učitelem, ale pomáhá i lidem: za války rozdal třeba vlastní
boty a chodil pak jen v galoších,“
vzpomíná Petr Esterka v knize Rozhodni se pro risk. Dalšími vzory mu
byli také kaplani Josef Dvořáček
a Miloslav Perout, kteří v Bojanovicích působili.
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Petr Esterka s bojanovskými farníky v Římě v roce 1989

Primiční mše O. biskupa v Dolních Bojanovicích

Dne 14. června 1957 emigroval
spolu se svými kamarády Josefem
Šupou a Vladislavem Syrovátkou do
Rakouska, hranice překročili v Mikulově. Od devíti hodin až do svítání
se plížili, aby nevzbudili podezření.
„O seschlé stvoly jateliny jsme
si rozedřeli lokty a kolena. Jak
rádi jsme se konečně dostali do
řepného pole – tady se dalo ukrýt
v řádcích, porost byl celkově vyšší
a snadněji se tu plížilo,“ vzpomíná
Petr Esterka. „Proplížili jsme se
pod náspem a ponořili jsme se
do obilí. Když jsme byli asi v polovině, ozval se blízko nás výstřel.
Přirozeně jsme ztuhli. Nedaleko
nás se rozzářila světelná raketa.
Uslyšeli jsme hlasy a přibližující se
kroky. Jak rychle se kroky blížily,
tak se ale začaly také vzdalovat,“

líčí zážitky osudné noci Petr Esterka. „Dodnes vlastně nevím, co
ta raketa znamenala a proč přišli
vojáci tak blízko k nám.“ Společně s kamarády překonal trojici
ostnatých drátů, které byly pod
napětím. Přitom Esterka ztratil pytel
s osobními doklady. V sobotu ráno
byli všichni tři uprchlíci v bezpečí
rakouského Drassenhofenu.
Po určitém čase, který Petr
Esterka strávil v rakouském uprchlickém táboře Glassenbach poblíž
Salcburku, byl přijat do kněžského
semináře – papežské koleje Nepomucenum v Římě. Dne 9. března
1963 přijal z rukou kardinála Traglia
svátost kněžství a odešel pečovat
o své krajany v Texasu (USA). V roce
1967 obhájil v Římě doktorskou
práci.

Po návratu do USA zahájil
Petr Esterka své akademické
působení, vyučoval na dívčí koleji
sv. Kateřiny v Saint Paul v Minnesotě. Současně působil také v letech
1974–1995 v americkém letectvu
jako kaplan v Air Force na základně
v Minneapolis.
V roce 1984 spoluzaložil Severoamerické pastorační centrum
pro české katolíky v USA a v roce
1986 byl jmenován generálním
vikářem pro krajany v Severní
Americe. Titul monsignora mu udělil
papež v roce 1987. V roce 1992 byl
jmenován čestným papežským
prelátem. Od roku 1994 rozšířil
své působení na krajany v Austrálii
a v roce 1999 mu byla papežem
Janem Pavlem II. udělena titulární
diecéze čefalenská s odpovědností
za duchovní péči o české katolíky,
stal se tak světícím biskupem brněnské diecéze.
O životě Petra Esterky vyšly dvě
knihy. Osobní vzpomínky v knižní
podobě pod názvem Never say
comrade sepsal Esterka v rámci
výuky angličtiny (v anglickém originálu vyšla v roce 1967, vydalo
nakladatelství Vantage Press),
druhá kniha Rozhodni se pro risk
je sepsaná formou rozhovoru, který
s biskupem vedl Aleš Palán a vyšla
v roce 2007.
Celožitovnímu poslání sloužil až
do pozdního věku. Dne 9. prosince
2013 bylo oznámeno, že papež
František přijal jeho rezignaci (podal ji v r. 2010 po dosažení kanonického věku 75 let). Od té chvíle
byl emeritním pomocným biskupem
brněnským. V r. 2013 dostal prestižní cenu Ministerstva zahraničních
věcí Gratias agit za šíření dobrého
jména České republiky v zahraničí.
Dožil na odpočinku mezi svými
krajany v Kalifornii.
redakční rada
a Andrea Červenková
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Návraty Otce biskupa
Na otce biskupa Petra
Esterku můžeme
vzpomenout i výňatkem
kapitoly z knihy Mizející
svět Františka F. Krši,
která vzpomíná právě na
jeho návraty domů.
Neuvěřitelných dvacet šest let se
nesměl Otec biskup Esterka vrátit
do rodné vesnice, kterou miloval
a kterou se, jak sám přiznává, rád
ve světě chlubil. A přece lidské srdce toužívá po cestě k domovu, ať už
vede do dědiny nebo k městskému
činžáku.
Návraty jeho byly vždy nenápadné a tiché a chlapecky radostné.
Jako chlapec z vesnice odešel
a jako chlapec se do ní vrátil a stále
se vrací. I ten chlapecký úsměv mu

zůstal. Z jeho chování a jednání
nepoznat doktora teologie, monsignora, preláta nebo profesora či
kaplana amerického letectva. A tak
nejen jeho nejbližší, třicet pět bratranců a sestřenic, vlastníky nepočítaje, přátelé, rovníci, spolužáci, ale
snad kdekdo ve vesnici jej oslovuje
jeho chlapeckým jménem Peťa.
Myslím, že v nás ve všech pořádně zatrnulo (i když radostně), když
jej Svatý Otec jmenoval světícím
biskupem brněnským. Co teď? Vracíval se a vracívá v různých ročních
obdobích, nejraději však vzpomínáme na jeho návraty kolem letního
slunovratu. Teplé letní a hvězdnaté
večery lákají k posezení u vína venku nebo ve vinném sklepě. A bylo
jich za ta léta požehnaně. Kolik jen
to bylo povídání vážného i humorného, propadání se do vzpomínek,

ale hlavně kolik písní jsme přezpívali
a jedna krásnější druhé. Někdy,
Bůh nám odpusť, nad ránem zdálo
se nám, že i Velký vůz na nebi
vrže pod tíhou jejich. A všechny to
byly písně našeho mládí, které my
i Otec biskup nosíme s sebou jako
drobné mince po kapsách a nikdy
je neztratíme. Ne všech písní jsme
vzpomněli, ale na jednu jsme nezapomněli při loučení nikdy:
S Pánem Bohem idem od vás,
neublížil jsem,
neuškodil jsem
žádnému z vás...
Kdo ví? Třeba si ji ještě někdy
s Otcem biskupem zazpíváme.
Nekonečné jsou návraty lidského
srdce.
František F. Krša

KRÁTKÉ I DELŠÍ ZPRÁVY
Letní kino
Letní kino je jedna z mála akcí,
která probíhala nepřetržitě i přes
období pandemie, neboť její umístění a snad i termín letního období
dovoloval akci uspořádat. Tradičně lákala množství místních
i přespolních diváků, navíc byly
do obcí postižených tornádem
rozděleny lístky v celkové hodnotě
15.000 Kč. Největším tahákem
byla česká komedie Matky, která
byla uvedena v našem kině jen pár
dní po celostátní premiéře. Vidět
film v době jeho premiéry ve vel-

kých sálech v našem Letním kině
využilo přes 500 diváků. Divácky
úspěšné byly i filmy Šarlatán, Bábovky a pohádka Princezna zakletá v čase. Zajímavým testem bylo
zařazení legendárního filmu Jiřího
Menzela Postřižiny, které jsme
divákům představili v restaurované
verzi uzpůsobené pro projekce
na velkých plátnech. Děkujeme
všem sponzorům, kteří nám svým
přispěním formou reklamy pomohli
takto nákladnou akci uspořádat.

Žně našich předků
Obec s Muzejním spolkem již dlouho plánovala znovu ukázat na poli
historické žně tak, jak je prováděli
naši předkové. Naposled taková
ukázka proběhla v roce 2013 na

poli za Myslivnou u kaple sv. Cyrila
a Metoděje. Ukázka historické
žňové technik y pak proběhla
v roce 2016 u Slovácké chalupy
v rámci III. Sjezdu rodáků. Žně byly
tedy naplánované na loňské léto
a tam jsme museli akci zrušit v návaznosti na přísné podmínky při
pořádání veřejných akcí v souvislostí s pandemií nemoci Covid-19.
Ani letos nebyly přípravy a pořádání akce jednoduché, protože
v původním termínu 1. srpna
2021 pršelo tak, že se akce nemohla uskutečnit. Nakonec ukázka proběhla v posunutém termínu
v neděli 8. srpna. Krátce po třetí
hodině odpoledne přijeli na pole
u Morovanského kříže ženci na
voze taženém koňmi a spolu s nimi
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a Divadelnímu spolku za přípravu
a uskutečnění scénky, Muzejnímu
spolku za přípravu rekvizit, krojů
a strojů k ukázce a účinkování,
místní krojované chase, dětskému
folklornímu souboru Slunéčko,
ženskému sboru a mužskému
sboru Vox Vini za účinkování a cimbálové muzice Malina za hudební
doprovod, všem mužům a ženám,
kteří se účastnili ukázky a všech
náročných zkoušek, statku Hrabínka za provedení ukázky s koňským
spřežením a ukázky s husopaskami, Vinařskému spolku za zajištění
stánku s vínem, pomocníkům za
zajištění stánku s občerstvením,
paní Ireně Šindarové a kolektivu kuchařek ze ZŠ a MŠ Dolní
Bojanovice za upečení buchet,
Tonstudiu Rajchman za nazvučení
akce a obecním pracovníkům za
přípravu areálu a všem dalším,
kteří k dobrému průběhu akce
jakkoli přispěli. Děkujeme.

Zarážání hory

Žně našich předků

chasa, ženy a děti v dobových
krojích. Hospodář s děvečkou
v podání Ludvíka Bílíka a Jaroslavy
Halabrinové provedli diváky celou
ukázkou průběhu historických žní
a k práci žencům zpíval ženský
a mužský sbor. Po dožnutí bylo obilí naskládáno na vůz a průvodem
se všichni účinkující přesunuli ke
Slovácké chalupě, kde pokračovala ukázka variant výmlatů obilí
i historického fugaru na odplevování zrn a funkční mlátičky. Do této
druhé části programu vtáhli diváky
členové Divadelního spolku, kteří

sehráli scénku o čekání na kombajn. V průběhu programu a následně po něm až do večerních
hodin hrála CM Malina.
Tato v ydařená kulturní akce
by se nemohla uskutečnit bez
zapojení lidí, kteří věnovali svůj
čas přípravě techniky, shromažďování exponátů nebo zkouškám.
Jménem Obecního úřadu chceme
poděkovat:
Ludvíku Bílíkovi za moderování a scénář ukázky, Jaroslavě
Halabrinové za spolumoderování ukázky, Markétě Maláníkové

Další povedenou akcí bylo Zarážání hory. Starodávná ceremonie,
při níž se uzavírají vinohrady, aby
v nich mohly hrozny dozrát až do
doby, než začne vinobraní, se
uskutečnila v neděli 22. srpna. Vše
se odehrálo v areálu vinných sklepů a samotnou ceremonii uváděl
předseda Vinařského spolku Pavel
Líčeník. Při ní hotaři s obecním
polecajtem Pavlem Kaňou zarazili horu a třikrát pozvedli – za ty,
kteří horu „zarážali“ před nima,
za ně samotné a za ty, kteří ji
budou „zarážat“ po nich. Obecní
polecajt přečetl horenské právo,
které určovalo, kdo a za jakých
podmínek může do vinohradu, jaké
postihy jsou za krádeže a také, kdy
bude možné horu „otevřít“ a začít
vinobraní. Dále byly okolo hory
zatlučeny kolky symbolizující jednotlivé vinařské tratě. Kolky zarazili
právě vinaři, kteří na těchto tratích
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hospodaří. Závěr patřil modlitbě za
zemřelé vinaře a vinařky, kterou
vedl duchovní správce farnosti
o. Petr Karas. Ceremonii doprovázela místní cimbálová muzika
Zádruha. Návštěvníci si pak mohli
v prostoru mezi sklepy užít zbytek
odpoledne. Buď zajít „na pohárek“ k některému z vinařů nebo
ochutnat víno, které ve stánku nabízeli členové Vinařského spolku.
Stánek s občerstvením měla také
krojovaná chasa, která nabízela
pivo, nealkoholické nápoje nebo
něco drobného k jídlu.
redakční rada

Otevřené sklepy
Letošní Otevřené sklepy se kvůli
nejasné situaci kolem pandemie
na jaře tohoto roku konaly v náhradním termínu 21. srpna.
I tento termín se nezdál příliš
šťastně zvolený, protože kromě
tradičních Mikulčic se s otevřenými
sklepy přidaly i Mutěnice a Ratíškovice tady v okolí. Nicméně,
i přesto se nám podařilo v tak silné
konkurenci vinařsky vyspělejších
obcí protlačit a solidní návštěvnost si zajistit tak, aby byla akce
rentabilní.
Nakonec, měli jsme hodně
co nabídnout. Kromě 26 vinařů
s výborným vínem, jehož kvalita
a úroveň byla velmi pozitivně hodnocena, byla možnost se mezi
sklepy dopravovat dvěma koňskými povozy ze statku Hrabínka,
které byly vytíženy až do samého
večera. Jak se na Bojanovice patří,
k vínu a dobrému jídlu, zajištěnému
dvěma pojízdnými občerstveními,
se dostalo návštěvníkům plnými
doušky také muziky.
Nejdříve během odpoledne
hrála na třech místech kytarová
kapela složená z místních muzikantů, která svým nadšeným projevem
vyloženě strhávala okolí a večer
pak až do půlnoci k poslechu

Zarážání hory

Otevřené sklepy

i tanci vyhrávala cimbálová muzika
Malina.
Tento víkend byl pro vinaře celkově velmi náročný, protože již na
druhý den ráno následoval úklid
a demontáž velkého stanu a přípravy se přesunuly do areálu Pod Ořechy, kde pak odpoledne probíhal
tradiční ceremoniál Zarážání hory.
Veškerá energie vložená do tohoto víkendu však nesla své ovoce.
Někteří návštěvníci mluvili o jedné
z nejlepších akcí tohoto druhu, co
navštívili, a hned na místě přislíbili
účast na příštím ročníku.

Velmi pozitivní je pro nás i fakt,
že mezi sklepy dorazilo hodně
místních, na což jsme již dříve
apelovali. Navštívit své kamarády,
známé a spoluobčany z řad vinařů
přímo v jejich sklepech a s jejich
víny je možnost, která se tu vyskytne jen jednou za rok.
Je to pro nás velký příslib do
budoucna a již teď se těšíme na
příští rok, kdy sklepy otevřeme
„v našem“ červnovém termínu,
konkrétně v sobotu 4. 6. 2022.
Pavel Líčeník
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SPOLKY

Letní stanový tábor – Břestek 2021
Tak jako všechno i náš tábor byl letos poznamenán
COVIDem. Přihlašování dětí probíhalo za přísných
bezpečnostních opatření nařízených vládou a každý
rodič byl upozorněn, že není jisté, zda se tábor
uskuteční. A stejně jako v předcházejících letech
nikdo nechce psát článek o tom, co jsme prožili
a jak to celé dopadlo. Tak jsme to vzali letos na sebe
a rozhodli se, že napíšeme dlouhý článek o tom, jak to
opravdu bylo. Ale pěkně popořádku.
Vzhledem k pandemické situaci
jsme si dali termín pro finální rozhodnutí, zda tábor uspořádáme,
či nikoliv. Tím termínem byla polovina května. Doufali jsme, že už
bude jasno ze strany vlády, zda
a za jakých podmínek povolí, aby
se zotavovací akce pro děti uskutečnily. No, nedočkali jsme se.
Posunuli jsme proto termín finálního
rozhodnutí na konec května. A zase
jsme na vládní stanovisko čekali
marně. Asi v půlce června jsme se
dočkali. Série nejasných podmínek
(ty byly schválené a následně zase
zrušené/změněné), za kterých budeme moci tábor uskutečnit a děti
se zúčastnit. Následovaly telefony
rodičů, kteří po zveřejněných informacích volali a dotazovali se na to,
zda mají děti přihlásit k testování
v nějakém testovacím centru, a jak
to vůbec bude s táborem. Rozhodli
jsme se kontaktovat krajskou hygi-

enickou stanici s očekáváním, že
snad bude mít více informací než
to, co jsme se dozvěděli z médií.
Bohužel, i hygiena vycházela pouze
z informací, které byly prezentované v médiích, a neměla žádný metodický pokyn ze strany ministerstva.
Tak to už jsme si opravdu říkali,
že obvoláme rodiče a tábor zrušíme.
14 dní do odjezdu a my neznáme
podmínky, za kterých můžeme tábor
zrealizovat. Nakonec jsme se přece
jenom dozvěděli tu (pro nás) nejdůležitější informaci, a to, že je potřeba
děti otestovat před odjezdem na
tábor a pak ještě jednou po sedmi
dnech, tzn. v průběhu tábora. Objednali jsme firmu, která nám testy
a veškerou administrativu zajistila,
a mohli jsme svou pozornost věnovat
zase samotnému táboru.
Dne 6. července 2021 se skupina 40 dětí a jejich vedoucích,
po absolvovaném testování, na-

lodila do autobusu a vyrazila na
již tradiční tábořiště v Břestku
u Buchlovic. Program, připravený
skupinou našich „mladých“ vedoucích, zaměstnával děti po všechny
táborové dny a nakonec se všichni
stali STRÁ ŽCI SEVERU (téma
celotáborové hry).
Navštívila nás i kontrola z hygieny, kterou zajímalo úplně všechno,
ale hlavně podmínky, ve kterých
děti žijí (stany), jak je zajištěná
strava (kuchyně) a jak funguje
zdravotnice. Prošli jsme! (Jsme
rádi, že ještě pořád existují lidi,
kteří se zaměřují na podstatné věci
a netrestají nás za administrativní
chyby ve formulářích).
Díky COVIDu nemohly být na
táboře tradiční návštěvy rodičů
a příbuzných. Musíme říct, že
toto je snad jediná výhoda, kterou
COVID měl. Nerozbilo nám to
táborový řád (rodiče, neberte to
osobně, prosíme), a v neděli tak
mohl být běžný den.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem těm, kteří si udělali čas
a podíleli se na realizaci tábora:
Vedoucím, kteří už několik let
připravují program (a nebáli se
změnit jeho zajeté koleje).
Kuchařkám, které se celou
dobu svědomitě staraly o to, abychom měli všeho dostatek.

Zásobovačům, pro které nebyl
problém nic sehnat.
Speciální poděkování patří
Krtkovi (restaurace U Krtka) za
to, že nás nikdy neodmítl a od
samého začátku nám poskytu-

je zázemí a také velké množství vody potřebné pro chod
tábora... a to zdarma. A také
dělá výborné klobásky. Peťo,
děkujeme.
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Fotky z tábora si můžete prohlédnout na: www.oreldb.unas.cz
Jiří Pink a Stanislav Salajka
Orel jednota Dolní Bojanovice

Orelský Příměstský tábor a Letní KEMP
Orelský Příměstský
tábor
Koncem letošního července obsadilo Orlovnu v Dolních Bojanovicích 24 hledačů a hledaček
pokladů. Tito společně s Evou,
Sokolím okem, Vilémem Telem
a panem Auťákem pátrali po starých tajemných listinách, které
je měly dovést k nálezu bájného
pokladu řádu Templářů. Někteří
z vás si mohli všimnout, že nebyli
jediní, kteří po pokladu pátrali.
Zákeřný pan Malinovski nebo pan
Kozlowski na motorce se snažili
také poklad nalézt a byli při tom
schopni čehokoliv, aby se jim to
podařilo.
Dojít k pokladu však nebylo
snadné. Při hledání templářských
znaků v temných sklepeních museli být všichni trpěliví, ostražití
a stateční. Při pátrání v tajemných
sklepních uličkách museli být
rychlí, hbití a přitom pozorní. Naopak při pozorování cizích osob
v hluboké cestě zase prokázali,
jak dokážou být tiší, neviditelní
a přitom bystří. To vše a mnohem
víc děti musely prokazovat a na
oplátku toho při všech hrách, ať
to bylo v lese, na hřišti, v uličkách
či jinde, zažily spoustu zábavy,
dobrodružství či legrace.
A co poklad – našli ho hledači?
Já myslím, že ano.
KDE POKLAD TVŮJ, TAM SRDCE TVÉ.
Ten pravý poklad totiž nebylo ani
zlato, stříbro či drahé kameny…

Letní KEMP

Děkujeme Orlovně Dolní Bojanovice i všem ostatním, kteří
tábor jakkoli podpořili.
Za vedoucí Příměstského tábora
Jaroslav Straka

Orelský Letní KEMP –
Vykoupení z věznice
Vísky
Na kemp letos odjelo 28 dětí,
o které se staralo 8 vedoucích. Táborníci se již první noc ocitli v kůži
odsouzeného Andyho ve vísecké
věznici, kde si hned od začátku
museli osvojit zvláštní pravidla
a získat dobré kontakty. V začátcích jim velmi pomohl velice schopný a již zkušený trestanec Red.
Vězni byli rozděleni do čtyř gangů, ve kterých měl každý z nich určité „povolání“. Díky tomu pro sebe
a svou bandu mohli získávat různé
výhody a do jisté míry ovlivňovat
chod věznice. Díky zkušenostem

nabytým při táborových hrách
během týdne se jim nakonec z věznice podařilo zdárně uprchnout!
Děti si během týdne vyzkoušely
různé aktivity s tématikou spojenou
s vězením, zažily válku gangů,
chytaly uprchlé vězně, ale také
si zahrály paintball a jely na raft
k nedaleké vodní nádrži. Letošní
kemp byl pr vní, na kterém se
ani minutu nehrál florbal. Ten byl
v rámci změny a jiného pojetí kempu v posledních letech na ústupu.
Tento rok uplynulo 10 let od
prvního KEMPU! Za tuto dobu
strávilo více než 200 dětí, o které
se staralo 88 vedoucích a vařilo
jim 27 kuchařů a kuchařek, 96 dnů
v krásném areálu ve Vískách
u Letovic (nebo vedle něj). Proto
bychom chtěli poděkovat všem,
kteří se za tuto dobu jakkoli podíleli
na pořádání nebo věcech s tím
spojených!
Vedoucí Letního KEMPU
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Rodičovské centrum Sluníčko
Bohužel díky covidovým opatřením
jsme se mohli začít scházet ve Sluníčku až od června. Naše setkání
se konají v pondělí a čtvrtek od
9 do 12 hodin v klubovně na Orlovně. V tomto příjemném prostředí
si s dětmi hrajeme, modelujeme,
malujeme (třeba i na kamínky)
nebo si zpíváme za doprovodu celé
škály hudebních nástrojů.
Ve Sluníčku se i vzděláváme.
Během léta jsme zvládli tři přednášky, a to na téma: Vliv prarodičů
na výchovu dítěte, Role otce ve
výchově a Kyberšikana.
Společně podnikáme výlety.
Asi nejvíce se dětem líbila cesta
autobusem do nedalekých Čejkovic. Tam se potom vyřádily na

hřišti plném rozmanitých průlezek
a v Sonnentoru si pochutnaly na
výborné zmrzlině. Taky jsme už
podpořili naší společnou návštěvou po tornádu opět otevřenou
hodonínskou ZOO.

Tímto zveme vás, všechny maminky i tatínky nebo babičky i dědečky, příjďte mezi nás, rádi vás
mezi námi přivítáme. Těšíme se na
nové tváře i tvářičky.
Radka Chromečková

PRAVDA VÍTĚZÍ?
IV. díl – Vaše emoce ve službách manipulátorů
Propaganda
psychologicky správnou
formou nalézá cestu
k získání pozornosti
a následně srdcí masy.
Tuto myšlenku najdete
v knize Můj boj, jejímž
autorem je Adolf Hitler.
O její uvedení do praxe
se v minulém
století postaral Joseph
Goebbels. Pod jeho
vedením se z propagandy
stal podstatný nástroj
pro šíření zla nacismu.
Nebudu přehánět ani
v nejmenším, pokud
napíšu, že uvedená
myšlenka
je platná i dnes.

Tvůrci moderní propagandy, populisté, demagogové, manipulátoři,
reklamní experti i politici, ti všichni
usilují o získání našich srdcí. I když
se jejich cíle liší, tak v jádru technik
a nástrojů, které používají, najdeme
ve většině případů snahu působit
na emoce. Díky tomu pak mohou
účinně ovlivňovat myšlení a chování
těch, na které cílí.
Emoce totiž v myslích nás všech
suverénně válcují racionální přístup. To, proč tomu tak je, jsem
popisoval v minulých dvou dílech
tohoto seriálu. V tomto díle se proto
zaměřím na techniky, které na naše
emoce působí.

Jednoduché a účinné
Čím více jsme pod vlivem emocí,
tím spíše změníme své myšlení
nebo se necháme strhnout k akci.
Kvůli emotivnímu náboji sdělení

je pro nás velmi těžké odstoupit
a zprávu kriticky zpochybnit. A to
je přesně ten důvod, proč emoce
fungují.
Manipulátor může zneužít jakoukoli emoci – strach, hněv, stud, závist, solidaritu, ukřivděnost, lítost,
pýchu i radost. Čím častěji se mu
podaří, aby vás jeho zprávy zasáhly,
tím větší dopad na vás budou mít.
Použije k tomu celou řadu kanálů,
ale o těch se budeme bavit až jindy.

Strach jako trumf
V současné době je jednou z nejvíce zneužívaných emocí strach.
Pokud se bojíme o svůj život či
zdraví nás a našich blízkých nebo
například o svůj majetek, tak hledáme automaticky řešení. Manipulátor se potom postará o to, aby vám
nabídnul řešení, které je v souladu
s jeho cílem.

Konkrétní příklad? Vodní kámen je velká hrozba pro většinu
praček v ČR. Kupte si náš nový
úžasný produkt, abyste ochránili
vaši pračku. Nebo – vakcína je
výrazem globálního spiknutí na
snižování populace, volte mě
a zastavte očkovací teror. Příklady
jsou zjednodušené, mechanismus
fungování však vysvětlují dobře.
Další příklady můžete nalézt v aktuálních programech řady politických stran.
Ještě jedna poznámka ke strachu – rád bych upozornil na to, že
uvedený mechanismus funguje bez
ohledu na to, zda je hrozba skutečně reálná, nebo nikoli. Stačí, aby se
jako reálná jevila. Jen si vzpomeňme na hysterii, která v ČR zavládla
v souvislosti s uprchlickou krizí.
Uprchlíků samotných k nám moc
nepřišlo, zato populistické strany
posílily svou pozici a náš vlastní občan spáchal v důsledku svých obav
teroristický útok (důchodce, který
pokácel stromy na železniční trať).

Techniky, které
dostávají emoce do hry
Kromě přímé snahy vyvolat konkrétní emoce, existují také méně
zřetelné, avšak o to zákeřnější techniky. Pokud bychom si představili
faktické sdělení jako plechovku
s bílou barvou, tak tyto techniky
umožňují do plechovky přidat určité
množství barvy jiné. V důsledku
toho už budeme obsah plechovky
vnímat jinak, pravděpodobně dle
záměru toho, kdo jej pozměnil.
Pojďme si ukázat některé konkrétní příklady.
 Sdělení se tváří jako zpravodajství, ale obsahuje názory a komentáře autora. Zpravodajství má
být ze své podstaty nepředpojaté
a objektivní. Samozřejmě, že i novináři dělají chyby, pokud se však
reportáž/článek evidentně přiklání

na jednu či druhou stranu, tak bychom měli zpozornět.
 Přirovnání a metafory určují celkové emoční vyznění. Konkrétně
si představte například příspěvek
o některém politikovi. Je rozdíl,
pokud v něm bude přirovnaný ke
lvu nebo k hyeně. Jiným příkladem
je kampaň na rozšíření cigaret
mezi ženy v minulém století v USA.
Tehdy totiž bylo kouření výhradně
mužskou záležitostí. V rámci reklamní komunikace byly cigarety
prezentovány jako symbol ženské
emancipace, doslova byly přirovnávány k „pochodním svobody“.
Pokud bychom měli jiné cíle, tak
je můžeme přirovnat třeba k „hřebíčkům do rakve“. Stejná věc, jiná
přirovnání, jiné emoce.
 Příběhy jsou velmi mocné a přímo napojené na emoce a myšlení,
proto se využívají ve všech komunikačních odvětvích. Je dobré si
však uvědomit, že to, kde bude
příběh začínat, kde končit, kdo
bude kladný hrdina a kdo nepřítel,
je na vypravěči. O stejné události
tak můžeme vytvořit různé příběhy.
Silný příběh nás ovlivní mnohem
víc než solidní data. Tato technika
má například silný dopad v dezinformačních operacích namířených
proti očkování.
 Negativní slova jako jsou vražda,
znásilnění, manipulace, teror, totalita a jejich užití v přeneseném významu – znásilnění Ústavy, vražda
demokracie, bruselský teror apod.
 A obecně volba slov velmi ovlivňuje celkové vyznění. Srovnejte
například to, jak na vás působí: Auta
se srazila. VS Auta do sebe vletěla.
Nebo: Irán oznámil, že pokračuje
ve svém jaderném programu. VS
Irán se přiznal, že pokračuje ve
svém jaderném programu. Zdá se
to samozřejmé, ale ruku na srdce,
málokdo si toto uvědomuje ve chvíli, kdy přijímá sdělení v médiích či
na sociálních sítích.
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Co s tím?
1. Staňte se citlivými na sdělení
(příspěvky na Facebooku, mediální reportáže, články na internetu
apod.), která ve vás vyvolávají emoce. Nejvíce citliví buďte na sdělení,
která ve vás vyvolávají obavy.
2. Když se s takovým sdělením
setkáte, tak se zastavte a uvědomte
si, že jde pravděpodobně o úmysl,
jehož cílem je vaše ovlivnění.
3. Přemýšlejte o tom, na čem je
sdělení založeno kromě toho, že
apeluje na emoce. A také o tom,
k čemu se vás snaží dovést.
Postupným učením si lze vypěstovat na tento typ sdělení zvýšenou
citlivost. Předvolební čas nabízí
spoustu možností k tréninku.

Chcete se dozvědět víc?
 NUTIL, Petr. Média, lži a příliš
rychlý mozek: průvodce postpravdivým světem. Praha: Grada,
2018.
 GREGOR, Miloš a Petra VEJVODOVÁ. Nejlepší kniha o fake
news, dezinformacích a manipulacích!!!. [Brno]: CPress, 2019.
 TÁBORSKÝ, Jiří. V síti (dez)informací: proč věříme alternativním
faktům. Praha: Grada Publishing,
2020.
 ALVAROVÁ, Alexandra. Průmysl
lži: propaganda, konspirace a dezinformační válka. 2., rozšířené
vydání. Praha: Stanislav Juhaňák
– Triton, 2019.
 FTOREK, Jozef. Manipulace
a propaganda: na pozadí současné informační války. Praha: Grada,
2017.
Martin Horák

26
3/2021

ZPRAVODAJ DOLNÍ BOJANOVICE

ZPRAVODAJ DOLNÍ BOJANOVICE

BOJANOVSKÁ KUCHYNĚ, RADY
Játrová omáčka
Suroviny
1
/2 kg
1
1
/2 l

3 kuličky
2 kuličky

kuřecích jater
cibule
vývaru
kelímek smetany
mouka
na zahuštění
bobkový list
pepře
nového koření
sádlo nebo olej
sůl

Postup
Drůbeží játra naškrábeme. Na oleji nebo na sádle opražíme na drobno
nakrájenou cibuli, přidáme játra, která krátce restujeme, a zaprášíme
hladkou moukou (2 lžíce). Následně zalijeme vývarem. Přidáme koření,
osolíme a provaříme. Zahustíme smetanou s rozkvedlanou moukou.
Podáváme s pečeným kuřetem a knedlíkem nebo s rýží.
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Co všechno umí sůl
Zjemní chuť kávy
Pokud pijete kávu bez cukru, zkuste do ní přidat malou špetku soli.

namočené v následujícím roztoku.
Tři šálky vody smícháme se dvěma
lžícemi soli. Sýr vydrží déle.

Posílí slabé nebo lámavé nehty
Smícháme lžičku soli, lžičku jedlé
sody, lžičku citronové šťávy a půl
hrnku horké vody. Namočíme špičky prstů do směsi a necháme je
tam 10 minut. Pak opláchneme
vlažnou vodou.

Otestujte kvalitu vajec
Do hrnku dáme vodu a přidáme
trochu soli. Do roztoku vložíme
vejce. Plave-li po hladině, je prošlé.
To, které kleslo ke dnu, je v pořádku.

Konzervuje potraviny
Např. při koupi většího množství
sýru jej zabalte do papírové utěrky

Zabrání, aby kapal vosk ze
svíček
Vložíme svíčky na 24 hodin do
nálevu ze dvou hrnků vody a dvou

lžiček soli. Osušené při zapálení
neprskají a neroztékají se.
Vyčistí znečištěnou vázu
Naplníme nádobu silným roztokem
soli a jemně vydrhneme starším
kartáčkem na zuby.
Osvěží proutěný nábytek
Abychom zachovali jeho původní
barvu, udělíme mu slanou kúru.
Smícháme vodu se solí a roztokem
vydrhneme proutěný nábytek. Pak
je necháme na slunci oschnout.
Zdislava Michnová

INZERCE

Rychlý moučník z listového těsta
Suroviny
1 balíček
4
2
500 ml

listového těsta
větší jablka
cukr, skořice,
rozinky
vanilkové pudinky
mléka
piškoty

Postup
Nejdříve si uvaříme pudink a dáme jej vychladit. Z listového těsta vyválíme dva pláty o velikosti plechu. Jeden plát položíme na plech vyložený
pečicím papírem a pokryjeme na hrubo nastrouhanými jablky s cukrem,
skořicí a rozinkami. Rozložíme piškoty a zalijeme studeným pudinkem.
Zakryjeme druhým plátem těsta a upečeme ve vyhřáté troubě na 200 °C.

PRODÁVÁTE NEMOVITOST?
BEZPEČNÝ PRODEJ VAŠÍ NEMOVITOSTI
POMOCÍ PROFESIONÁLNÍCH VIDEOPROHLÍDEK
Jan Vystoupil
jan.vystoupil@finrealinvest.cz
www.janvystoupil.cz

+420 774 999 016
POZEMKY

BYTY

DOMY

SKLEPY

PRO SVÉ KLIENTY AKTUÁLNĚ HLEDÁM:
›
›
›
›
›
›

Rodinný dům, ideálně s větším pozemkem
Stavební pozemky různých velikostí
Vinný sklep nejlépe s vlastním vinohradem
Starší rodinný dům k rekonstrukci
Rekreační objekty (apartmány, vinné sklepy, chaty a chalupy)
Ornou půdu pro hospodaření
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Devadesátiny se blíží…

MATRIKA
Narození

Jakub Pavel Sieroń		
Stela Blahová			
Tobias Fízik			
Inna Šindarová			
Václav Janů			
Zorka Kaňová			
Jakub Mayer			
Amálie Celestýna Herková		
Izidor Doležal			
Adam Pospíšil			
Matyáš Zdražil			

13. 3. 2021			
29. 4. 2021			
19. 6. 2021			
24. 6. 2021			
5. 7. 2021			
18. 7. 2021			
18. 7. 2021			
22. 7. 2021			
3. 8. 2021			
10. 8. 2021			
12. 8. 2021			

Hodonínská 927
Na Hrázce 36
Vinařská 324
V Zahradách 1100
Na Dílech 619
Pustá 1143
Hlavní 439
Zelnice 590
Prostřední 126
Hlavní 338
Hlavní 142

Konskie (Polsko)			
5. 6. 2021			

Svatava Klubusová		
Jan Sieroń			

Dolní Bojanovice
Konskie (Polsko)

Dolní Bojanovice			
10. 7. 2021			

Kateřina Komosná		
Jiří Bílek				

Dolní Bojanovice
Josefov

Stará Břeclav			
28. 7. 2021			

Ivana Kolibová			
Martin Vaculík			

Dolní Bojanovice
Dolní Bojanovice

Dolní Bojanovice			
7. 8. 2021			

Lenka Kopečková		
Štěpán Červenka			

Dolní Bojanovice
Dolní Bojanovice

Dolní Bojanovice			
28. 8. 2021			

Slavomíra Oujezdská		
Pavel Janů			

Dolní Bojanovice
Dolní Bojanovice

Dolní Bojanovice			
28. 8. 2021			

Pavla Svobodová			
Jiří Šimek			

Ústí nad Orlicí
Dolní Bojanovice

72 let				
80 let				
85 let				
86 let				
47 let				
71 let				

Josefovská 8
U Penzionu 431
Hlavní 385
Kalifornie
Cacardov 170
Zvolence 823

Sňatky

Úmrtí

Slavomil Šottl			
Jiří Crlík				
Anna Bílková			
Mons. ThDr. Petr Esterka		
Eva Veronika Zavoralová		
Lubomír Trefilík			
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Dne 25. října 2021 se dožívá devadesáti let jeden
z prvních porevolučních zastupitelů obce a také první
radní pan František Blaha.
Narodil se rodičům Janovi
a Anděle Blahovým jako první dítě
25. října 1931 v ulici Zelnice v čísle
600. Měl tři další sourozence –
Jana, Víta a Vladimíra. Do školy
začal chodit v r. 1938, měšťanku
(dnešní druhý stupeň) absolvoval
v r. 1942 v Hodoníně. Do Hodonína jel někdy autobusem, někdy na
kole a někdy i pěšky.
Ve škole byl i 20. listopadu
1944, kdy začalo po poledni
bombardování Hodonína, ale to
už byli i s mladším bratrem v lese
na cestě domů.
Po ukončení školy v letech
1946–1949 se vyučil obchodním příručím. Dva roky pracoval
jako prodavač v obchodě, v roce
1951 byl na půlroční uhelné brigádě v Ostravě na dole Trojice.
Pak pracoval jako dělník v továrně Tatra a v r. 1952–1954 vykonával vojenskou prezenční službu
v Opavě.

Po vojně pracoval jako vedoucí
prodejen u Jednoty, obchodního
družstva v Dolních Bojanovicích,
ve Starém Poddvorově, opět v Bojanovicích na „obchodním domě“
LSD (Lidové spotřební družstvo),
a to až do důchodu v roce 1992.
V r. 1956 se žení s Marií rozenou Šindarovou a mají spolu syny
Františka, Josefa, dceru Ludmilu
a syna Petra.
S postupujícím stářím se mu
zhoršuje fyzické zdraví, má problémy hlavně s dolními končetinami,
musí používat francouzské hole.
Před necelými dvěma lety jej
„potkala“ mozková příhoda, při
cestě do kostela, při cestě z kostela mu pomáhaly dojít domů dvě
ženy. Odvezla jej záchranná služba do nemocnice v Hodoníně,
pak do Brna, kde mu odstranili
následky mozkové příhody. Žel,
letos 6. května 2021 mu zemřela manželka Marie, a tak zůstal

sám v péči dcery Ludmily a syna
Petra.
Vít Blaha
Redakční rada se připojuje
k přání pevného zdraví a Božího
požehnání do dalších let.

POZVÁNKY, ZPRÁVY, INZERCE
Co nás čeká
24. 9.

Předhodová zábava

25. 9.

Večer u cimbálu „Pod Zeleným“

26. 9. - 28. 9.
3. 10.

Svatováclavské hody
Hodky s vinobraním

13. 10.

Den seniorů

21. 11.

Slavnosti sv. Cecílie

28. 11. – 5. 12

Vánoční výstava
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Kuchyně DPS
nabízí obědy,
tři druhy jídel
po 85 Kč.

Tel.: 518 372 098
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vám přeje
příjemné prožití hodů

ZPRAVODAJ DOLNÍ BOJANOVICE
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KOMINICTVÍ

KOLAJA
PAVEL

Dolní
Bojanovice
poslouchají

724 411 236

Hlavní 321
Dolní Bojanovice

BOTEKO
VINAŘSKÉ
POTŘEBY

děkuje všem
zákazníkům za
přízeň a přeje
příjemné prožití
hodů a hodek
s vinobraním

Jsme 1.
v regionu.
Děkujeme :-)
www.radiojih.cz
Obchodní zastoupení:
obchod@radiojih.cz
tel.: 518 344 132
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MÁ TO SMYSL, TŘIĎTE ODPAD!
Třídění
v domácnosti

Svoz
odpadu

Více informací o třídění a recyklaci
odpadů najdete na stránkách
jaktridit.cz. O konkrétních
podmínkách třídění odpadů
ve vašem městě nebo obci
se dozvíte v obecní vyhlášce
nebo na obecním úřadě.
Děkujeme všem, kteří odpady třídí!

Nákup
zboží

Dotřiďování
odpadu
Recyklace
na nové
výrobky

jaktridit.cz
samosebou.cz
DO PAPÍRU PATŘÍ:

DO SKLA PATŘÍ:

• noviny, časopisy
• kancelářský papír
• reklamní letáky
• knihy, sešity, krabice
• lepenka, kartón
• papírové obaly (např. sáčky)
• nevadí papír s kancelářskými
sponkami
• není ani nutné odstraňovat
foliové okénko z obálek

• láhve od nápojů
• skleněné střepy
• tabulové sklo
• není nutné rozbíjet
• nemusí se odstaňovat
etikety a víčka
• do zeleného kontejneru patří
barevné sklo a do bílého
čiré sklo. Pokud máte v obci
zelený kontejner, patří tam
jak barevné, tak čiré sklo

Prosím, nevhazujte:
• mokrý, mastný, nebo jinak
znečištěný papír
• uhlovaný a voskovaný papír
• použité plenky a hygienické
potřeby

Prosím, nevhazujte:
• keramiku
• porcelán
• autosklo
• drátěné sklo
• zrcadla

DO NÁPOJOVÝCH
KARTONŮ PATŘÍ:
• nápojové „krabice“ od
džusů, mléka a mléčných
výrobků, vín, rajského
protlaku, hotových omáček,
apod.

Prosím, nevhazujte:
• nápojové kartony
znečištěné zbytky potravin
(pokud je vypláchnete
vodou a zmáčknete,
pak je můžete vhodit do
kontejneru na nápojové
kartony)

DO PLASTŮ PATŘÍ:
• PET láhve od nápojů
(prosím, nezapomeňte
je sešlápnout!)
• kelímky, sáčky, fólie
• výrobky a obaly z plastů
• polystyren

Prosím, nevhazujte:
• novodurové trubky
• obaly od nebezpečných
látek (motorové oleje,
chemikálie, barvy, apod.)
Další informace o třídění
a recyklaci na jaktridit.cz

37
3/2021

38
3/2021

ZPRAVODAJ DOLNÍ BOJANOVICE

ZPRAVODAJ DOLNÍ BOJANOVICE

LUCIE
BAČOVÁ
lucie@accbacova.cz
+420 723 205 534

vedení účetnictví
reporting
zastupování před úřady
vedení mezd
poradenství
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