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SVATOVÁCLAVSKÉ HODY
HODKY S VINOBRANÍM
Pátek 26. září 2014
19.00 hod. Předhodová zábava Pod Zeleným s kapelou JAMA
Sobota 27. září 2014
19.00 hod. Předhodová Oldies párty na hřišti TJ, hraje DJ Tom Blecha a Větší Polovina
Neděle 28. září 2014
10.00 hod. Václav Kafka – Missa in honorem sancti Venceslai; Chorál: Svatý Václave
Účinkuje: Svatováclavský sbor a orchestr se svými sólisty
Diriguje: BcA. Lucie Škrháková

Beseda u cimbálu, 2. 8. 2014

14.30 hod. Krojovaný průvod pro stárky a Stárka Podluží
Průvod vyjde od kostela ulicí Hlavní do ulice U Penzionu ke Slovácké
chalupě pro Stárka Podluží Martina Vaculíka, poté pokračuje ulicemi
Lipová a Okružní pro druhého stárka Ladislava Lekavého a ulicemi
Cacardov, Hlavní, Kravácká a Dlouhá pro prvního stárka Jiřího Robka,
odkud pokračuje do ulice Hodonínská a Hlavní, Pod Zelené.
16.00 hod. Hodové veselení pod májů
18.30 hod. Přespolní sólo
21.00 hod. Večerní zábava
Hraje DH SOKOLKA a CM LÁLIA.
Vstupné 120,- Kč
Pondělí 29. září 2014
15.00 hod. Krojovaný průvod od kostela sv. Václava Pod Zelené
15.30 hod. Hodové veselení pod májů
21.00 hod. Večerní zábava
Hraje DH LANŽHOTČANKA
Vstupné 80,- Kč

Svatohubertská mše, 7. 9. 2014

Úterý 30. září 2014
19.00 hod. Hodové veselení pod májů
Hraje DH SKALIČANÉ

Vstupné 80,- Kč

Hodky s vinobraním – Neděle 5. října 2014
14.30 hod. Krojovaný průvod od kostela sv. Václava Pod Zelené
16.00 hod. Otevírání hory s vinobraním
Hraje DH ROMANA HORŇÁČKA
Vstupné 80,- Kč

Zahrávání hodů a Zárážání hory, 24. 8. 2014

SRDEČNĚ ZVE BOJANOVSKÁ CHASA
Stárci: Jiří Robek, Ladislav Lekavý, Šimon Bača, Sebastian Geschwandtner
Stárky: Markéta Netopilíková a Kristína Pazderková
Dolní Bojanovice
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s lo v o s t ar o s t y
A léta běží…
Co je rok proti věčnosti, co je kapka v moři,
co jeden člověk z miliónů… A přesto záleží
na každém dni, z kapek vody oceány bouří,
jedinečný a neopakovatelný je každý z nás…
Tak se pokusím ohlédnout proti proudu
času, co přidali občané – zastupitelé – kapek
k dílu ve správě věcí společných… Od roku
2006…
Co tedy bylo? Základem všeho bylo
zmapování oblastí správy naší obce. Dále
vyhodnocení potřeb a problémů dle naléhavosti k řešení. Mezi nejdůležitější patřila
příprava projektů pro dotační období, také
bylo nutné doplnit personální a odbornou
způsobilost pracovníků obce. Zaměřili jsme
pozornost na strategické dokumenty obce,
z nichž nejdůležitější byly změny územního
plánu. Vyřešili jsme letitý problém rozvoje
bydlení v obci. Máme vyřešeno odpadové
hospodářství. Byly provedeny významné
stavby sportovišť, úpravy ve škole základní
i mateřské a významně bylo investováno do
téměř všech obecních objektů, včetně infrastruktury… Na většinu staveb se nám podařilo
získat z dotací celkem asi 120 mil. Kč. V nejtěžším období finanční krize v roce 2009 jsme
„uhájili“ téměř všechny finanční prostředky…
Pro rozvoj místní ekonomiky je připravena lokalita mezi tiskárnou a obcí. V cestě k realizaci
stojí vynětí z půdního fondu. Na půdě Svazu
měst a obcí tento legislativní paskvil řešíme,
ale v současné době poslanecká sněmovna
připravuje další zhoršení situace. V návrhu je
totiž zpoplatnění vynětí i pro rodinné domky.
Stavebníci tak mají přispět k dostatku financí
ve státním rozpočtu…
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A co dál? Je nezbytné podporovat místní
ekonomiku, především živnostenské projekty – obnovující např. vinařství, zelinářství,
ovocnářství, dále živočišnou výrobu atd. Celý
náš katastr potřebuje komplexní pozemkové
úpravy. V oblasti životního prostředí je vhodné
pokračovat v projektu obnovy „Rybníčků“
a čištění a rekultivaci Prušánky. Také vinařské
uličky potřebují obnovu cest a do další úpravy
územního plánu zakotvit regulativy pro zachování jejich účelu a rázu. Pro podporu kultury je
potřeba dát prostor občanům pro vyjádření se
k dobudování komplexního kulturního zázemí
v centru obce, včetně rekonstrukce ZUŠ a doplnění zázemí k Obecnímu domu. Na rekonstrukci čeká zdravotní středisko – po vyřešení
umístění lékárny. Pro zdraví dětí i dospělých je
vhodné dále doplňovat cvičební a herní prvky
v obci. Dalším úkolem je získat vinaře pro větší
spolupráci na „otevírání sklepů“ v souvislosti
s již připraveným pokračováním cyklostezky
směr Starý Poddvorov. Obdobně je velkým
počinem více zapojovat spolkovou činnost
všech místních zájmových složek. K rozvoji
občanské společnosti je dobré pokračovat
v pořádání „kulatých stolů“ nad problematikou
správy věcí společných…, neb zatím se více
„brble“ na poměry, než hledají se skutečné
cesty…
Co se právě děje? Propojení ulice Hlavní
a Dlouhá provedeme až po hodech – důvodem je pozdní získání potřebného povolení
a riziko, že bychom stavbu nestihli do hodů.
Vyklizené prostranství za Penzionem Václav
před stavbou nám ale umožní umístění větších
atrakcí. Poslední ZO v tomto volebním období
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má rozhodnout o stavbě ulice Tramínová. Na
tomto jednání je na pořadu i řešení postupu
obnovy ZUŠ. Dále je připraveno vybudování dětského hřiště v areálu ZŠ za více než
2,5 mil. Kč, kde jsme získali asi 90% dotaci.
Téměř 1 mil. Kč jsme získali i pro vybudování
chodníku směrem k tiskárně – hotov bude
do hodů.
Co se nám nepodařilo – zatím… Z věcí
viditelných mezi naléhavé, ale rozpracované
patří řešení vodního toku Prušánka. Před
pár lety jsme získali i finanční podporu na
projekty z JMK, kde donedávna působila
jako vedoucí odboru životního prostředí paní
Anna Hubáčková. Nyní nám externě vypomáhá pokračovat v započatém projektu, ale
další kroky necháme na novém zastupitelstvu. Velmi složitá je problematika zvýšené
hladiny podzemních vod, kdy nastupuje voda
v některých obecních objektech (viz vinárna), zatím jsme nenašli udržitelné řešení…
Určitým problémem je obecní podpora pro
výstavbu rodinných domů. Obecní investice
významně zvyšují hodnotu parcel k výstavbě
a legislativa tuto oblast zatím řeší naprosto
nedostatečně. Tedy mám za to, že se nám
nepodařilo některým občanům vysvětlit, že
je namístě alespoň minimální spoluúčast
na rozvoji infrastruktury… Také omezení –
regulace výstavby ve vinařských uličkách
není věc jednoduchá. V poslední době jsme
prováděli úpravy územního plánu, kam nebylo
možné tyto regulativy začlenit, ale nejbližší
změna územního plánu by měla toto citlivé
téma otevřít… Určitě to není vše, ale vím
jistě, že naši zastupitelé mají zájem věci řešit
a mnohokráte jsme se neshodli, neb spousta
problémů nemá černobílé řešení. Zpravidla
až po vyřešení se ukazuje, „jak sa to mělo“.
A pak jsou věci neviditelné – např. mezilidské vztahy. I zde je práce pro každého a obec
má kus zodpovědnosti za to, jaká je atmosféra
v obci. Kdysi jsem psal, že Dolní Bojanovice

mají svého nezaměnitelného ducha „genius
loci“. Duchovní a kulturní hodnoty po generace formovaly místní obyvatele. Možná se
někomu zdá, že tyto „tradiční“ (tedy předávané) hodnoty pro něj nejsou a někdy bývají
i dehonestovány – zesměšňovány… Přitom
právě vkořeněné hodnoty u nás lidé zdaleka
uznávají a někdy tzv. závidí… Je ale pravdou,
že předávaná tradice, duchovní hodnoty,
folklor nejsou všelékem. Ale jsme jenom lidé
se svou velikostí i malostí, se vznešeností od
„Autora“ i hříchem „odpůrce“…
Závěrem se pokusím o poděkování za osm
let působení na naší Obci. Je to docela krátká
doba pro získání skutečných kamarádů či přátel. A je to podstatně delší čas pro zrod závisti
a její sestry nenávisti. Děkuji za všechna kamarádství a přátelství. A ke komu jsem cestu
nenašel, jdeme životem dál a uvidíme… Děkuji nejbližšímu parťákovi – parťačce – paní
místostarostce, všem spolupracovníkům na
obci, zastupitelům a všem, kteří kdy pro naši
obec přiložili ruku k dílu. Zvláště děkuji své
ženě a dětem – za vše… Duchovní správce
Otec Petr jednou na mši řekl, že se nemáme
ostýchat „být blíže požehnání“, že je to „zadarmo“… A víte, proč to „musí“ být zadarmo?
Protože je to k nezaplacení… Je mi ctí za vámi
klopýtat, Otče Petře.
A nakonec děkuji tomu, kdo je v první řadě
- děkuji Pánu našich osudů…
Dolní Bojanovice 8. 9. L. P. 2014

Dolní Bojanovice
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obecní úř ad
Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce ze dne 24. 6. 2014
Zastupitelstvo schválilo:
• Inventarizaci majetku, účtů, závazků a pohledávek za rok 2013.
• Účetní uzávěrku Obce Dolní Bojanovice za
rok 2013 a vyslovuje souhlas s celoročním
hospodařením obce za hospodářský rok
2013, a to bez výhrad.
• Odpis nedokončených investic do nákladů
obce:
042 001 – Úspora energií – víceúčelové
zařízení – Kulturní dům Dolní Bojanovice
a Základní umělecká škola Dolní Bojanovice – jedná se o projektové a předprojektové
práce. Bylo požádáno o dotaci na tuto akci
z programu OPŽP. Na základě usnesení ZO
č. 56 ze dne 27. 3. 2013 bylo rozhodnuto
o ukončení projektu, profinancované náklady činí 172.800,- Kč.
042 002 – Infocentrum – prodejní stánky
– záměr z roku 2006, profinancované náklady činí 34.326,- Kč za projektové práce.
042018 – Záliv autobusové zastávky
ul. Hodonínská, profinancované náklady
činí 29.512,- Kč za projektové práce.
042028 – Komunikace Rybníčky – záměr
z roku 2006, který z důvodu nevyřešení
majetkoprávních vztahů nebyl realizován,
profinancované náklady činí 148.543,- Kč
za projektové práce a geometrický plán.
042022 – Ocelový přístřešek – byl pořízen v r. 2006 za 95.200,- Kč + náklady za
demontáž a přepravu přístřešku (84.466,Kč), v roce 2011 byl tento přístřešek
odprodán Stavební firmě Plus, účetně
vyřazen v hodnotě 95.200,- Kč, na účtu
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042022 zůstávají práce za demontáž přístřešku ve výši 84.466,- Kč.
• Odpis dlužných částek:
26.040,- Kč – dlužník na základě Darovací
smlouvy, dárce však dar neposkytl.
26.530,- Kč – dlužník na základě Dohody
o finanční spoluúčasti na budování inženýrských sítí v lokalitě Díly pod Vinohrady,
finanční spoluúčast nebyla ani po opakovaných výzvách uhrazena.
51.450,- Kč – dlužník na základě Dohody
o finanční spoluúčasti na budování inženýrských sítí v lokalitě Díly pod Vinohrady,
finanční spoluúčast nebyla ani po opakovaných výzvách uhrazena.
• Prominutí dlužné částky pohledávky ve výši
14.500,- Kč za vybudování vodovodní přípojky na základě Smlouvy o právu provést
stavbu kanalizační a vodovodní přípojky
z roku 2012 a částky 24.000,- Kč za finanční spoluúčast na budování inženýrských
sítí v lokalitě Neoveská na základě Dohody
o finanční spoluúčasti na vybudování inženýrských sítí z roku 2011.
• Účetní odpisový plán pro rok 2014.
• Obec Dolní Bojanovice bude uplatňovat
vůči Mgr. Ivaně Kantkové sankční poplatky,
vyplývající ze smlouvy k realizaci projektu
(Kupní smlouva se zřízením věcného práva
předkupního ze dne 15. 10. 2009, vč.
Dodatku č. 1 ze dne 7. 11. 2011), a to
v případě, že do 31. 7. 2014 neposkytne
Mgr. Ivana Kantková součinnost nezbytnou
pro dořešení odstranění kanalizace na
p.č. 708 a p.č. 697/6 v k.ú. Dolní Bojanovice, spočívající ve vydání souhlasu

Zpravodaj

se vstupem na pozemky p.č. 708 a p.č.
697/6 v k.ú. Dolní Bojanovice a uzavření
Smlouvy o provedení stavby spočívající
v odstranění nalezené, neprovozované
a neevidované stavby kanalizace na p.č.
708 a p.č. 697/6 v k.ú. Dolní Bojanovice.
• Bezúplatný převod pozemků p.č. 3689/12,
3691/6 a 3713/10 v k.ú. Dolní Bojanovice
od ČR – Státního pozemkového fondu.
• Smlouvu o zřízení věcného břemene
č.: HO-014330027421/003 na akci „Dolní
Bojanovice, roz. kNN, Obec“ – povinný –
Obec Dolní Bojanovice – vlastník pozemků:
p.č. 1219/1, 1809/1, 3688/7, 3689/11,
3691/4, 3716/1, 3715/1, 3715/2, 3714/3,
3714/5, 3713/3, 3713/4, 3713/11,
3713/12, 3713/13, 3713/14 v k.ú. Dolní
Bojanovice. Oprávněný E.ON Distribuce,
a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice (oprávněný) za účelem umístění
distribuční soustavy – el. kabel NN, el.
kabelové skříně NN. Rozsah věcného břemene vymezuje GP č. 1582-109/2014, za
jednorázovou náhradu 9.000,- Kč bez DPH.
• Smlouvu o zřízení věcného břemene
č.: HO-014330027222/001 na akci „Dolní
Bojanovice, úprava NN, Obec“ – povinný – Obec Dolní Bojanovice – vlastník
pozemků p.č. – 1804/1, 699/1, 699/2,
700/1, 702/4, 705 v k.ú. Dolní Bojanovice. Oprávněný E.ON Distribuce, a.s.,
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice
(oprávněný) za účelem umístění distribuční
soustavy – venkovní vedení NN, stožár NN.
Rozsah vymezuje GP č. 1581-110/2014, za
jednorázovou úhradu 2.500,- Kč bez DPH.
• Odkup parcel 1848/5 o výměře 45 m2,
1848/119 o výměře 24 m2 v k.ú. Dolní
Bojanovice, za cenu 100,- Kč/1m2.
• Prodej pozemku dle geometrického plánu
č. 1595-55/2014 p.č. 1804/56 o výměře
46 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice, a to za 300,Kč /1m2.

• Záměr směny pozemků p.č. 1935/35 o výměře 296 m2 a část pozemku p.č 1939/34 ve
vlastnictví obce Dolní Bojanovice za část
pozemku p.č. 1939/1. Rozsah parcel
1939/34 a 1939/1 bude stanoven geometrickým plánem.
• Prodej pozemku p.č. 3716/10 v k.ú. Dolní
Bojanovice za 650,-Kč/1m2, dle schválených pravidel prodeje stavebních pozemků
v lokalitě „Za Řadovkami“ včetně vratné
kauce 50.000,- Kč.
• Prodej pozemku p.č. 2106/12 o výměře
72 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice, dle geometrického plánu č. 1604-1069/2014 vyhotoveného Ing. Jiřím Hubáčkem, Humna 1385,
Ratíškovice, a to za cenu 300,- Kč/1m2.
• Prodej pozemku p.č. 2106/16 o výměře
154 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice dle geometrického plánu č. 1604-1069/2014 vyhotoveného Ing. Jiřím Hubáčkem, Humna
1385, Ratíškovice, a to za 300,- Kč/1m2.
• Prodej pozemku dle geometrického plánu
č. 1603-111/2014 vyhotoveného firmou
GEPROSTAV geodesie s.r.o., Ing. Helískem – p.č. 2105/13 o výměře 68 m2 v k.ú.
Dolní Bojanovice za 650,- Kč/1m2.
• Prodej pozemku dle geometrického plánu
č. 1603-111/2014 vyhotoveným firmou GEPROSTAV geodesie s.r.o., Ing. Helískem
p.č. 2105/14 o výměře 65 m2 v k.ú. Dolní
Bojanovice, a to za cenu 650,- Kč/1m2.
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - E.ON Distribuce, a.s., F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice jako budoucí oprávněný a Obec Dolní Bojanovice (budoucí povinný). Obec je vlastník
pozemků p.č. 3715/1 a 3715/2 v k.ú. D.
Bojanovice. Jedná se o stavbu „Dolní Bojanovice, Myslivecká, příp. k NN“ – umístění
distribuční soustavy – kabelu NN 1 m, za
jednorázovou náhradu 500,- Kč bez DPH.
• Majetkoprávní záměr na prodej pozemku
p.č. 2103/37 v k.ú. Dolní Bojanovice.

Dolní Bojanovice
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•Smlouvu o smlouvě budoucí
č. 1030016459/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni - na pozemku
p.č. 2108/4 v k.ú. Dolní Bojanovice, pro
stavbu „Dolní Bojanovice, příp. k NN“
uzavřenou mezi E.ON Distribuce, a.s.,
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice jako budoucí oprávněný a Obec
Dolní Bojanovice (budoucí povinný), a to za
úplatu 500,- Kč bez DPH.
• Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Obce Dolní Bojanovice ze
dne 3. 9. 2009 Základní školy a mateřské
školy Dolní Bojanovice, okres Hodonín,
příspěvková organizace – mění se článek
III. Zřizovací listiny „Hlavní účel a předmět
činnosti“ příspěvkové organizace tak, že se
ruší odst. 5 tohoto článku (zrušení činnosti
školního klubu).
• Členství v Místní akční skupině Dolní Morava, z.s., IČ: 26667401 a pověřuje starostu
obce podpisem Přihlášky člena spolku.
• Úhradu neinvestičního příspěvku ve výši
1.000,- Kč Regionu Podluží, Náměstí
177, Lanžhot, na pokrytí podílu naší obce
na nákladech na technické a organizační
zajištění cyklovýletu zástupců obcí RP
a Mikroregionu Hodonínsko „Otvírání jara
na Podluží a Hodonínsku 2014“.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• Zprávu nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za účetní
období roku 2013.
• Rozpočtové opatření – rozpočtovou změnu č. 5, schválené Radou obce dne 4. 6.
2014 usnesením č. 232/2014:
Rozpočtové opatření – rozpočtová změna
č. 5:
Úprava příjmů:
+ 49.700,- Kč
Úprava výdajů:
824.800,- Kč
Financování:
775.100,- Kč
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Rozpočet po úpravě:
Příjmy:
48.192.500,- Kč
Výdaje:
55.703.400,- Kč
Financování:
- 7.510.900,- Kč
• Rozpočtové opatření – rozpočtovou změnu
č. 6:
Rozpočtové opatření – rozpočtová změna
č. 6:
Navýšení příjmů:
132.000,- Kč
Navýšení výdajů:
308.600,- Kč
Financování:
176.600,- Kč
Rozpočet po úpravě:
Příjmy:
48.324.500,- Kč
Výdaje:
56.012.000,- Kč
Schodek:
- 7. 687.500,- Kč
Schodek rozpočtu je dostatečně krytý
finančními prostředky na BÚ uspořenými
z minulých let.
• Vyhotovení GP na odkup části pozemku
p.č. 1702 v k.ú. Dolní Bojanovice (dle GP
č. 1607-135/2014 se jedná o pozemek
1702/4 o výměře 58 m2). Bude dořešeno
na příštím zasedání ZO.
• Žádost manželů o odprodej části pozemku
p.č. 643. Stavební komise za účasti žadatelů vymezí koridor pro veřejnou infrastrukturu
a bude vyhotovený geometrický plán, který
stanoví rozsah oddělení předmětné části
pozemku p.č. 1804/1.
• Ž á d o s t o b č a n a o p r o d ej p oze m k u
p.č. 734 v k.ú. Dolní Bojanovice a z důvodu
nedořešení lokality doporučuje překvalifikovat žadateli žádost o pronájem části
uvedeného pozemku.
• Návrh smlouv y Telefónica O2 Czech
Republic, a.s., Praha 4, o zřízení práva
služebnosti inženýrské sítě – vodovodní
přípojky na pozemku p.č. 1804/1 v k.ú.
Dolní Bojanovice od Telefónica O2 Czech
Republic, a.s., Praha 4 s tím, že bude projednáno na dalším zasedání ZO z důvodu
projednání výše úplaty.
• Informace o dokončení investiční akce

Zpravodaj

„Rozšíření tělocvičny ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice“.
• Informace o přípravě investiční akce „Výměna otvorových prvků, řešení rampy a stříšek
ZUŠ, Obecní dům“.
• Informace o postupu prací investiční akce
„V Zahradách“.
• Postup prací investiční akce „Vestavba
půldenní třídy MŠ Dolní Bojanovice“.
• Informace o schváleném příspěvku a výběrovém řízení na akci „Dolní BojanoviceChodník v ulici Hodonínská – ISPROFOND
5627510093“.
• Informace o podání žádosti o dotaci na
akci „Cyklostezka T14 – Dolní Bojanovice
– Starý Poddvorov“ na Státní fond dopravní
infrastruktury.
• Informaci o připravovaném projektu „Přírodní dětské hřiště při MŠ Dolní Bojanovice“.
• Informace o plánované realizaci volnočasového parku s tím, že stavební komise
spolu se zástupci iniciátorů o vybudování
volnočasového parku zváží jednotlivé návrhy a rozhodne zasedání RO.
• Informaci o vhodnosti ustanovení funkce
správce tělocvičny a vybudování prostor
vrátnice pro zajištění provozu tělocvičny
mimo dobu školní výuky.
• Informace o pojistné události o obdrženém
dopise jejího právního zástupce – advokáta

Mgr. Petra Nováka a odpovědi Mgr. Pavla
Jurečky – právního zástupce obce.
• Informace o plnění náhrady škody od České pojišťovny p. Vladimíru Židlickému za
poškozenou fotografii při Vánoční výstavě
v roce 2013.
• Informace o podané žádosti o platbě na
SFŽP na akci „Separace biologicky rozložitelného odpadu v obci Dolní Bojanovice“.
• Informaci o zakoupení nové sekačky.
• Informaci o projektu „Stromořadí“.
• Investiční záměr pana Radka Franka –
umístění pergoly před Restaurací Obecní
dům. Bude s ním uzavřena smlouva o právu
provést stavbu.
• Informace o umístění bankomatu v naší obci
s tím, že se za účasti zastupitelů uskuteční
jednání se zástupci bank.
Zastupitelstvo obce zrušilo:
• Usnesení č. 54 z roku 2013, které bylo
schváleno na jednání ZO dne 27. 3. 2013
„Zastupitelstvo obce Dolní Bojanovice
n e b u d e uplatňovat vůči Mgr. Ivaně
Kantkové sankční poplatky, vyplývající ze
smlouvy k realizaci projektu, a to do doby
dořešení kanalizace na p.č. 708 a p.č.
697/6 v k.ú. Dolní Bojanovice.“

Ve dnech 10. a 11. října se uskuteční

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ.
Přijďte podpořit svoje kandidáty na post zastupitele, radního nebo starosty.
Volební místnosti budou otevřeny v pátek 10. října od 14 do 22 hodin
a v sobotu 11. října od 8 do 14 hodin.
Volit může každý občan starší 18 let, který se prokáže platným občanským průkazem
nebo pasem. Informace pro občany, kteří nemohou přijít do volební místnosti, budou
včas hlášeny obecním rozhlasem a zveřejněny na webových stránkách obce.
Další informace naleznete na www.volby.cz
Dolní Bojanovice
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R ESTAUROVÁ NÍ K Ř ÍŽE N A HŘ BI TOV Ě
„Bojanovský křížu, kdo ťa, Bože, řezal.
Kdože ťa barvama, pěknýma barvama, kdo ťa vymaloval ?“
(Fanyn Krša)
V letošním roce proběhlo za účasti zástupců Národního památkového ústavu Brno posouzení stavu vyřezávaných křížů v naší obci.
Kříže jsou kulturními památkami. Pro restaurování byl doporučen kříž na hřbitově – jeho
poslední restaurování proběhlo v roce 2006.
Kříž vyřezával v roce 1905 lidový řezbář p. František Vymyslický (1841-1923).
Celoživotní prací tohoto lidového umělce,
vedle zájmové tvorby, hraček a užitkových
předmětů, byly především velké kříže. První
z nich vyhotovil ve svých 27 letech, poslední
vyřezal, když mu bylo 67 let. Zhotovil celkem
přes dvacet křížů. V Dolních Bojanovicích
máme tři kříže – v Cacardově, u kostela sv.
Václava a na hřbitově. Dřevořezby na všech
křížích vycházejí z biblických námětů umučení
Páně. Pod rozpjatou postavou Krista autor
znázornil jeho umučení, mučicí nástroje,
Boží hrob, monstranci, prarodiče Adama
a Evu, 30 stříbrných, vinnou révu, hrozny
a rok zhotovení kříže. Jeden z křížů se nalézá
v depozitáři Národopisného muzea v Praze na
Smíchově v Kinského zahradě. Byl vystaven
při oslavě 100. výročí uspořádání Všeobecné
národopisné českoslovanské výstavy v Praze
v roce 1995.
Velkou pomocí pro restaurátora a zástupce
památkové péče byla možnost seznámit se s
originály tvorby p. Františka Vymyslického,
které poskytla k přezkoumání rodina Bohůnova. Patří jí za to velké poděkování.
Záměr restaurování byl poté aktualizovaný
a bylo odsouhlaseno barevné provedení.
Celková cena restaurátorského zásahu
8

OBECNÍ KNIHOVNA - Pasování prvňáčků
Letošní pasování prvňáčků
na „Čestného čtenáře Obecní
knihovny Dolní Bojanovice“
proběhlo dvakrát – pro třídu
1. A a třídu 1. B. Děti se svými
paními učitelkami, rodiči a prarodiči se dostavily do knihovny,
kde je čekalo krátké povídání
o knihách a knihovně, čtení,
ale i velký úkol v orientaci při
hledání knih. Toho se zhostily
na v ýbornou. Předvedly ve
svém pásmu, jak umí číst,
a předaly namalované výkresy
s v ýjev y z pohádek. Jejich
obrázky jsou v knihovně vystaveny. Samotné pasování přijaly
z rukou paní knihovnice a pomocnic (Princezen z pohádek)
velmi důstojně a svůj slib braly
opravdu vážně. Za to obdržely

nejen čestný titul, ale od svých
paní učitelek sladkou odměnu,
kterou jim samy upekly. Jako
bonus pro ty děti, které se
přišly zaregistrovat do naší

knihovny na oficiální čtenáře,
byla registrace na rok zdarma.
Růžena Kašíková
knihovnice

Ze Slovácké chalupy...

Bojanovský kříž po zrestaurování malířem
Josefem Štětkou. Fotografie pochází ze čtyřicátých let minulého století

bude činit asi 90.000,- Kč. Obci se podařilo
získat dotaci z Ministerstva kultury státní
finanční podporu v programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností ve výši 55.000,- Kč.

Zpravodaj

Eva Rajchmanová

Dne 16. srpna jsme jako
členové Muzejního spolku
přijali pozvání na akci „Žně
našich dědů“ od pana Josefa
Netopila (majitele tamního Muzea zemědělské techniky) do
Pravčič. Pořadatelé se nechali
inspirovat u nás v Bojanovicích
na „Žních našich předků“.
Jsme rádi, že jsme se mohli
této události zúčastnit a navzájem se inspirovat novými
nápady do budoucna.
Vřele můžeme doporučit
i návštěvu Muzea zemědělské
techniky, které pan Josef Neto-

pil a synové zbudovali. I dále pracují na obnově dalších exponátů.
Více na www.muzeum-zt.cz
Josef Opavský
Dolní Bojanovice
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Z Š a MŠ Dolní Bojanov ice
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V MŠ
V mateřské škole došlo
během prázdnin k několika
významným změnám. Především se zásluhou obce
podařilo vybudovat potřebnou 5. třídu MŠ, která se
nachází v pavilonu tělocvičny.
Jedná se o třídu s půldenním provozem od 7:00 do
12:45 s nejv yšší možnou
kapacitou 24 dětí. Celková
kapacita MŠ je tak od 1. září
124 dětí.
Do nového školního roku
vstupuje MŠ s nově vypracovaným tříletým školním vzdělávacím programem ,,Pestrý
svět u Broučků“, který se
zaměřuje na výchovu a vzdělávání dětí ve třech smíšených
třídách (3-5 leté děti) a dvou
předškolních třídách se zaměřením na přípravu pro plynulý vstup do ZŠ. Kromě této
významné změny se nové vedení MŠ nechystá k žádným
radikálním změnám, naopak
chce zachovat kontinuitu
a zvyklosti z minulých let.
MŠ připravuje výstavu krojovaných panenek, dýňových
strašáků, společné odpolední chvilky s rodiči i prarodiči,
nabídne možnost zájmových
kroužků pro děti.
Zvýšení počtu tříd si vyžá10

PŘEDSTAVENÍ NOVÉ ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE PRO MŠ
Jmenuji se Lenka Kůřilová
a pocházím z nedalekých
Dubňan. Mám dlouholetou
praxi jako učitelka a posléze
i zástupkyně ředitelky v mateřské škole. Po odchodu
z mateřinky jsem pracovala
s mladými rodinami v neziskové organizaci Srdíčko – Centrum pro rodinu. Zajišťovala
jsem po organizační stránce

různé akce pro veřejnost,
rodiče a děti, vedla jsem jako
lektorka besedy a kurzy se
zaměřením na děti či prorodinnou politiku.
Dlouho jsem se věnovala
vedení dětského národopisného souboru, nyní po choreografické, ale i nácvikové
stránce pomáhám s nácvikem malých mažoretek. Mou

zálibou je hudba, tanec, letní
i zimní rekreační sportování
a společenské akce.
Je mi ctí působit jako zástupkyně ředitele pro MŠ
v Dolních Bojanovicích. Velmi ráda bych navázala na
dobrou práci MŠ a i nadále ji
spolu s pedagogickým sborem rozvíjela.
Lenka Kůřilová

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V ZŠ

dalo i přijetí dalšího pedagogického pracovníka do MŠ. Byla
přijata paní Lenka Kůřilová z Dubňan, již jsem zároveň jmenoval zástupkyní ředitele pro MŠ. Své dosavadní zástupkyni
Bc. Olze Esterkové děkuji za její tříletou práci v této funkci.
Z naší MŠ neodchází, bude tak jako předtím působit v roli
učitelky MŠ. Rozdělení učitelek do tříd je následující:
Berušky (předškolní třída) Dita Bílíková, Lenka Kůřilová
Motýlci (předškolní třída)
Hana Holečková
Světlušky
Blanka Andrýsková, Ivana Kolibová
Včeličky
Bc. Olga Esterková, Růžena Komlošová
Mravenečci (půldenní třída) Zlatuše Šefčíková
Významnou změnou v MŠ je vytvoření dvou předškolních
tříd. V těchto třídách se budou děti intenzivněji připravovat na
vstup do první třídy základní školy. Ostatní tři třídy jsou smíšené. Věřím, že až po určité době tuto změnu v předškolním
vzdělávání vyhodnotíme, budou převažovat pozitiva. Přeji
všem dětem, jejich rodičům i zaměstnancům MŠ úspěšný
školní rok!
Martin Maňas
Zpravodaj

I v tomto školním roce se
zvýšil celkový počet žáků
na ZŠ, a to o 11 žáků. V ZŠ
se tak letos bude vzdělávat
306 žáků, což je nejvyšší
počet od roku 2004. Do
dvou prvních tříd nastoupilo
celkem 40 pr vňáčků. Ze
Starého Poddvorova k nám
do 6. ročníku přešlo 7 žáků.
Počet kmenových tříd zůstal
nezměněn, je jich celkem 14.
Do pracovního poměru byl
přijat pan učitel Mgr. Ondřej
Luskač s aprobací mate matika – tělesná výchova,
který nahradil Mgr. Lenku
Ilčíkovou, jež po roce působení na naší škole odešla
učit do Ratíškovic, kde má
bydliště. Škola má rovněž
novou asistentku pedagoga Marii Bartálovou, která
bude asistovat třídní učitelce

v 5. ročníku. Oběma novým
zaměstnancům přeji hodně
úspěchů v jejich práci a věřím, že budou pro naši školu
přínosem.
Veškeré informace o naší
škole můžete i nadále sledovat na www.zsdolboj.cz.
Dolní Bojanovice

Děkuji všem zaměstnancům školy, kteří se svou
prací o prázdninách podíleli
na tom, že je naše škola
připravena na nový školní
rok 2014/2015. Tak s chutí
a elánem do něj!
Martin Maňas
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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014-2015
Konec 1. pololetí, vydání výpisu z vysvědčení
Zápis do 1. ročníku ZŠ
Konec 2. pololetí, vydání vysvědčení
Prázdniny:
Podzimní
Vánoční
Pololetní
Jarní
Velikonoční
Hlavní

29. 1. 2015
15. 1. 2015
30. 6. 2015

27. a 29. 10. 2014
22. 12. 2014 – 2. 1. 2015
30. 1. 2015
23. 2. – 1. 3. 2015
2. – 3. 4. 2015
1. 7. – 31. 8. 2015

Dny ředitelského volna (změna vyhrazena):
Třídní schůzky:

29. 9. 2014
7. 4. 2015
13. 11. 2014
16. 4. 2015

(čtvrtek)
(čtvrtek)
(úterý)
(pondělí a středa)
(pátek)
(čtvrtek, pátek)
(hodové pondělí)
(velikonoční úterý)
(čtvrtky)

V září proběhla přednáška
o první pomoci při drobných
zraněních a úrazech dětí
a podzimní burza dětského
oblečení.
A co nás čeká tento podzim? Pouštění draků, přednáška paní Mgr. Bendové
na téma Prevence šikany,
přednáškov ý cyklus Harmonie v práci i v rodině pod
vedením Jindřišky Dvorské
a mnoho jiného.
Všechny maminky, i ty které dosud rodičovské centrum
nenavštívily, zveme každé
pondělí a čtvrtek od 9 do
12 hodin na Orlovnu.

BES E DA U CIM BÁLU

Anna Staňová
koordinátor pro-rodinných
aktivit OCH Hodonín

Příjemný letní večer prožili všichni, kteří první srpnovou
sobotu přišli ke Slovácké chalupě na Besedu u cimbálu.
O milé zahájení večera se postaraly děti z místního souboru
Slunéčko, pod vedením Gábiny Komosné a Petry Sklenské.
V programu zazpívaly pořádající bojanovský Ženský sbor
a mužský sbor Vox Vini se svými hosty z Lanžhota, Mutěnic,
Moravské Nové Vsi, ženy z Kostic, Březí a Velké nad Veličkou.
Představili se i místní sólisté Katka Zigáčková, Anička Řezáčová a Vojta Račický. Pořad zpestřil temperamentní verbuňk
v podání mladého šohaje Renka Zhřívala ze sousedního
Josefova a Martina Vaculíka, tanečníka, verbíře a letošního
Stárka Podluží. Účinkující doprovázela cimbálová muzika
Vojara s primášem Tondou Pavlušem juniorem. Teplé letní
počasí, malebné prostředí Slovácké chalupy a dobrá muzika
přispěly k tomu, že se zábava u cimbálu protáhla do pozdních nočních hodin. Děkujeme všem, kdo pomohli Besedu
u cimbálu jakkoliv připravit, zvláště Obci Dolní Bojanovice za
všestrannou podporu.
Za Ženský sbor a sbor Vox Vini
Helena Klubusová

spolk y
Rodičovské centrum

PODĚKOVÁNÍ
Dne 27. 7. 2014 jsme
ve Starém Poddvorově
oslavili 20 let od posvěcení
kostela. Tímto bych chtěla
upřímně poděkovat
mužskému sboru Vox Vini
a jejich sbormistryni
Mgr. Světlaně Přibilové
za pěveckou výpomoc
při slavnostní liturgii.

Ani letošní prázdniny v rodičovském centru Sluníčko
se neobešly bez výletů a pobytů na orelském hřišti. Děti
potěšil výlet do Babylonu ve
Strážovicích, kde se všichni
pořádně vydováděli. Zajímavý byl i výlet do lesa s panem
hajným, který nám pomohl
pojmenovat stromy, květiny,
houby a pověděl nám mnoho
zajímavostí ze života lesních
zvířat. Někteří z nás si také
odlili ze sádry stopy lesních
zvířat. Vše jsme zakončili
opékáním špekáčků.
12

Mgr. art. Eva Rampáčková
vedoucí chrámového
sboru sv. Martina

Zpravodaj

Dolní Bojanovice
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ZAHRÁDKÁŘSKÉ DNY
Stalo se již tradicí, že
členové Místní organizace
Českého svazu zahrádkářů
pořádají každoročně Za hrádkářské dny. Již šestá
výstava se letos konala ve
dnech 30. srpna až 1. září
a byla opět spojená s bohatým programem.
Návštěvníci výstavy mohli
obdivovat bohatou výzdobu
sálu, která se pravidelně
připravuje díky ochotě našich
občanů zapůjčit pro potřeby
výstavy vlastní úrodu. Letošní
Zahrádkářské dny připravily
aranžérky ve stylu francouzské Provence.
V rámci výstavy připravili
zahrádkáři navíc sobotní
přednášku pro vinaře a zahrádkáře, přednášejícím byl
pan Petr Fiala z firmy Litera.
Oficiální program výstavy ukončila nedělní módní
přehlídka. Jak samy moderátorky přehlídky řekly, není
vůbec jednoduché tuto akci
připravit. Úsilí kadeřnic, vizážistek a především modelek
a modelů však diváci ocenili
potleskem.
Letošní módní přehlídka
přinesla módu pro všechny
věkové kategorie a všechny
typy postav. Na své si přišli
muži i ženy.
V průběhu odpoledne představili modelové a modelky
14

zboží z obchodů SADHANA
(pánský butik na Národní
tř. v Hodoníně), EVITA fas h i o n (ex k l u z i v n í b u t i k
v ul. Slovácká v Břeclavi),
Móda S-XXXL (na ul. Jana
Palacha v Břeclavi), modely
pro slavnostní příležitosti zapůjčila ukrajinská návrhářka
z Blanenska Tatjana Kulina
(www.tatjanakulina.cz) a originální úpravy triček předvedla
Karla Michalovičová. Oživením přehlídky bylo vystoupení
tanečníků z klubu CLASSIC
Hodonín. Jejich standardní, latinskoamerické tance
i breakdance strhly přítomné
diváky v tanečním rytmu.
Za přípravu programu byli
organizátoři bohatě odměněni potleskem.
Zpravodaj

Za aranžmá výstavy patří
poděkování:
Anně Herkové
Janě Komosné
Michaele Kučerové
Janě Majzlíkové
Karle Michalovičové
Evě Sejákové
Aleně Sečkářové
Marii Treškové
Ivetě Vachůnové
Mirku Vachůnovi
Program nedělní přehlídky
zajistili a poděkování patří
všem zúčastněným:
Kadeřnice: Kristýna Hlačinová, Veronika Pekařová
Vizážistky: Barbora Labská, Denisa Mrkvová
Modelky: Renáta Bílková,
Lenka Čepáková, Šárka Išt-

vánková, Veronika Ištvánková, Markéta Krkošková, Veronika Koudelová, Karolína
Lelková, Blanka Rajchmanová a Lucie Svobodová
Modelky – zralé ženy: Jiřina Bílková, Anděla Blažková,
Růžena Kašíková, Marie
Maršálková, Olga Michálková, Vojtěška Školová
M o d e l o v é: S e b a s t i a n
Geschwandtner, Martin Ištvánek, Jakub Košutek, Ondřej Rygar
Speciální poděkování: modelům a modelkám (za nasazení a stálou pohotovost),
Tomáši Svobodovi (za výběr
hudby, ochotu a trpělivost),
Tomáši Pospíšilovi (za pomoc při zvučení), VEOS Pospíšil (za nezištnou ochotu
a technickou pomoc), Tonstudiu Rajchman (za zapůjčení technického vybavení),
Marku Mečlovi (za obětavost
a skvělé fotky), Anně Mrákové a Haně Maděryčové (za
výpomoc při oblékání modelek), Bronislavě Herkové,
Kamile Košutkové a Andrei
Červenkové (za scénář a organizaci akce).

S VATO H U B E R T S K Á
Byl pochmurný, nevlídný
a deštivý den nijak vhodný
na cestování či turistiku.
Přesto se však několik členů
našeho sdružení vydalo na
posvátný Host ýn, aby se
zúčastnilo pr vní Svatohubertské pouti. Zážitky, které
v nás tehdy zanechal průběh
celé slavnostní mše, se nedají zapomenout a myšlenka
uskutečnit tuto mši i u nás se
nám usadila v myslích.
Zvláštní zážitek, který námi
prostoupil a nadchl nás, byl
v pasáži Gloria, kde alboři
Petr Zacek a Josef Selement
vyzvali myslivce: „Myslivci,
poklekněte a zpytujte svědomí“.

MŠE

Po dotazu na pana arcibiskupa Graubnera jsme dostali
kontakt na skupinu OM Svazu
z Přerova, která nás spolu
s mužským sborem Vox Vini
doprovázela i při naší Svatohubertské mši.
Bylo krásné již podzimní
dopoledne, kdy věřící občané spěchali na „desátou“ či
„slavnou mši“. Všichni před
vstupem do chrámu byli uvítáni krásnými zvuky lesních
rohů uvedené hudební skupiny. Úderem desáté hodiny
za hlasů trub se řadil průvod
v čele s duchovním správcem o. Petrem, následován
průvodem místních i přespolních myslivců. Ti nesli

Za zahrádkáře
Anna Račická

Dolní Bojanovice
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odloveného majestátního
srnce jako oběť a díky Pánu
za ochranu a zdárný průběh
letošní myslivecké sezony.
K posvěcení nesli obraz sv.
Huberta, na kterém ho při
zjevení Pán vybízí, aby jako
šlechtic nechal nezřízeného
života a dal se na pokání,
což se také stalo a později
jako biskup se stal patronem
myslivců. Tato tradice se
dostala i k nám.
Službu a posluhu při slavnostní mši zajistili myslivci
z řad vlastních členů, a tak
naplnili slavnostní mši nádechem opravdovosti. Nádherná hudba na lesní rohy
doplněna úchvatným zpěvem
v podání mužského sboru
vytvořila nevšední atmosféru celého průběhu oběti.
O. Petr zakončil slavnostní
mši posvěcením obrazu „Zje-
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vení“, který bude umístněn
v prostorách Myslivny. Poučil
také, zvláště mladé účastníky, o poslání myslivců chránit
přírodu a vše živé, o regulaci
v přírodě a současně poděkoval myslivcům za jejich
prospěšnou činnost a za

Zpravodaj

úspěšné uspořádání celého
slavnostního aktu.
K poděkování se připojuje
i celá myslivecká společnost.
Děkujeme všem, kteří se
podíleli na zdárném prů běhu celé mše. Vřelé díky
o. Petrovi, všem hudebníkům,
členům OM Svazu v Přerově,
našemu mužskému sboru
Vox Vini a jejich dirigentce
Světlaně Přibilové za hudební
doprovod a Lucii Škrhákové
za její recitál, který ukončil
tuto nevšední náboženskou
a kulturní událost.
Za hlaholu trub pak odešel
celý slavnostní průvod z chrámu. Přítomní si před kostelem
ještě naposled poslechli
krásnou barokní hudbu a potleskem se rozloučili s jejími
interprety.
Jan Lekavý st.

Vážení čtenáři,
počínaje tímto číslem Zpravodaje se rozrostl náš redakční tým. Novým členem se
stal bojanovský občan, mluvčí Policie ČR,
pan Petr Zámečník. V tomto a následujících
článcích se bude zabývat problémy, se
kterými se můžeme setkat v každodenním
životě a se kterými si sami někdy neumíme
poradit. Bude upozorňovat na nebezpečí,
jež nás mohou potkat prostřednictvím
podvodů na internetu, prostřednictvím
podomních prodejců, podvodných firem
apod. Zároveň se pokusí poradit nám, jak
se zachovat v obdobných situacích nebo
jak se těmto a jiným nepříjemným situacím
vyhnout.

neuvědomují si, jakému riziku se mohou
vystavit.
• Rodiče by měli vědět, jaké internetové
stránky jejich děti navštěvují, a vysvětlit jim,
jaké riziko může komunikace s „neznámými“ lidmi přinést.
• Velké nebezpečí v dnešní době skrývá
anonymita sociálních sítí, jako je například
Facebook. Za skrytými identitami se vyskytují lidé, kteří se snaží komunikovat s dětmi
na sexuální a jiná škodlivá témata, kterých
by ještě děti měly být uchráněny. I zkušení
kriminalisté uvádějí, že by na sociální sítě
měly mít děti přístup až od patnácti let.
Tíha zodpovědnosti a správného postoje
v těchto případech ale leží plně na rodičích.

Pokud vás bude zajímat nějaké téma nebo
problém, můžete se na nás obrátit prostřednictvím e-mailu kultura@dolnibojanovice.cz
nebo krpb.pio.ho@pcr.cz. Daným tématem
se budeme zabývat v některém z dalších čísel
Zpravodaje.

Doporučte dětem desatero bezpečného
chatování
1. Chraň si své soukromí, nesděluj cizím
lidem své jméno, telefon, adresu, heslo
ani další osobní údaje. Vystupuj například
pod přezdívkou.
2. Neprozrazuj citlivé a soukromé informace
ani o dalších lidech.
3. Vyhni se tématům konverzace, o která
nestojíš nebo která ti nejsou příjemná.
4. Anonymita není důvod k tomu, abys odhodil zábrany a slušné chování.
5. Respektuj názory a práva druhých a vyžaduj respekt i vůči sobě.
6. Pokud se cítíš ohrožen, svěř se někomu,
komu důvěřuješ v reálném světě.
7. Nenechávej sebou manipulovat (navádění
k něčemu špatnému…).
8. Odmítni komunikovat s lidmi, se kterými
komunikovat nechceš.
9. Dodržuj pravidla provozovatele služby,
kterou používáš.

NEBEZPEČÍ PRO DĚTI
NA INTERNETU
Nebezpečí dětského chatování (písemná komunikace dvou nebo více lidí
prostřednictvím internetové aplikace
pozn. redakce)
• Internet je v dnešní době samozřejmostí
téměř pro každého člověka. Čím dál častěji
se stává, že je nedílnou součástí života i pro
děti a mládež. Děti mohou internet využívat
jako zdroj cenných informací, ale také jako
komunikační prostředek. Často hledají přes
internet nové přátele, vztahy a zážitky, ale
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10. Chraňte i své okolí a přátele, aby se nestali
obětí útočníka (pomozte druhým s jejich
problémy).
A na závěr jeden případ z praxe. Muž z Brněnska se na sociální síti Facebook vydával
za čtrnáctiletou dívku a lákal děvčata z celé
jižní Moravy ve věku 11 až 16 let k natáčení
pornofilmů za úplatu. Děvčatům popisoval, že
je to neškodná zábava, a doporučoval svého
známého (tedy sám sebe), který vše zařídí.
Je až neuvěřitelné, kolik mladých dívek se
nechalo zlákat a kolik jich nakonec na osobní
schůzce zneužil.

další osoby (např. škoda na komunikaci,
dopravním značení, budově, apod.).
Policii ČR volejte v každém případě, pokud:
a) není splněna některá z výše uvedených
podmínek,
b) nemůžete zabezpečit obnovení provozu na
komunikaci,
c) máte podezření, že některý z řidičů je pod
vlivem alkoholu nebo návykové látky.
Pokud policii zavoláte i přesto, že jsou splněny podmínky 1, 2, 3, policisté věc krátce
prošetří, vyřeší případný dopravní přestupek
a potvrdí váš sepsaný protokol.

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ
ÚČASTI NA DOPRAVNÍ NEHODĚ

NEZAPOMEŇTE!
Účastníci nehody musí spolu sepsat záznam o dopravní nehodě (najdete jej ve své
pojišťovně nebo stáhnete z internetu) a navzájem si jej podepsat. Pro sepsání tohoto
protokolu není důležité, zda jste se dohodli
na zavinění dopravní nehody. Posouzení míry
zavinění bude v takovém případě záležitostí
pojišťoven. Povinnost sepsat záznam je
dána zákonem. Policisté pro další využití
doporučují fotoaparátem nebo mobilním telefonem zdokumentovat místo dopravní nehody,
postavení vozidel a jejich poškození.

Právní úprava, která je v účinnosti od roku
2009, řidičům říká, že:
Řidič nemá povinnost hlásit dopravní nehodu Policii ČR, pokud:
1) zjevná škoda na některém ze zúčastněných
vozidel nebo přepravovaných věcech nepřesahuje 100.000,- Kč,
2) nedošlo ke zranění nebo usmrcení osoby,
3) nevznikla hmotná škoda na jiném majetku

Petr Zámečník

spor t
ZPRÁVY Z FOTBALOVÉHO KLUBU DOLNÍ BOJANOVICE
MUŽI
Muži zakončili loňskou sezonu na druhém
místě se ztrátou 5 bodů na první Nenkovice. Ve
velmi krátké letní přípravě jsme absolvovali 16 tréninkových jednotek, odehráli 4 přípravná utkání
(z toho dvě v rámci domácího turnaje, kde jsme
získali 3. místo) s celkovou bilancí, jedna výhra
a tři porážky při velmi negativním skóre 7:14.
18

V současné době máme odehráno 5 utkání
s bodovým ziskem 12 bodů a jsme na prvním
místě se skóre (16:6) před druhými Miloticemi,
které nás v posledním velmi smolném utkání
před 250 diváky bohužel vyškolily v produktivitě. Přesto jsme začali sezónu mnohem
lépe, než loni.
Při vydání tohoto čísla Zpravodaje máme

Zpravodaj

odehráno o dva zápasy více (věřím, že vítězné).
Proto vás chci pozvat na šlágr kola, ale
i celé podzimní části sezony. V sobotu
v 16:00 hod. (den před hody) hostíme v derby
1. FC Čejkovice, proto přijďte podpořit naše
fotbalisty v tomto velmi prestižním utkání.
Naše cíle jsou stále neměnné a velmi
vysoké. Hrát atraktivní útočný fotbal (což se
nám docela daří) a dostat fanoušky na naše
domácí utkání. Věřte mi, kluky to mnohem víc
baví, nejenom samotný zápas, ale i tréninkový
proces. Což je cíl spojený s předešlým bodem
a také se k němu pomalu přibližujeme ſ.
Ten poslední a velmi náročný cíl je vítězství
a postup do vyšší soutěže.
Za trenéry A mužstva
Zdeněk Sklenský a Zdeněk Osička
DOROST
Především bychom chtěli celému mužstvu
poblahopřát k postupu do okresního přeboru.
O to více si toho ceníme, že jsme to dokázali hned v první sezóně od znovu založení
dorostu.
Mužstvo po sezoně opustili pouze dva hráči
(odchod do A - mužstva), přešel k nám David
Morava z Čejče a zbytek týmu je kvalitně
doplněn o kluky ze starších žáků.
V současné době už probíhá soutěž nová,
v níž máme odehráno pět zápasů s plným
počtem bodů, což nám dělá velkou radost.
Naším cílem je pohybovat se ve vyšších
příčkách tabulky. Každý další úspěch bude
pro nás odměnou.
Myslíme si, že tým má velkou perspektivu
a s dobrým přístupem má šanci opět něco
dokázat.
Za trenéry Pavel Prčík a Jan Siwiec
FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA + MLADŠÍ
PŘÍPRAVKA
Fotbal je sport číslo 1. na této krásné plane-

tě, samozřejmě také u nás v České republice.
Kdo viděl mistrovství světa v Brazílii, tak mi dá
za pravdu, že je to nádherný sport. Také bohužel sport, ve kterém nám pomalu, ale jistě
ujíždí vlak. Není to žádný motoráček, ale spíše
新幹線 (v překladu „Šinkanzen“ pozn. autora).
Proto jsem se rozhodl něco s tím dělat.
Samozřejmě v tom nejsem sám, ale zapojila
se parta vynikajících trenérů a koučů (Jirka
Vorlický – Zbrojovka Brno, Martin Daněk –
FŠ Třebíč atd.). Tito trenéři založili fotbalový
projekt „Žijeme hrou“ (je to určitě jedna
z budoucností českého fotbalu), který se
spouští i zde na Hodonínsku v Dolních Bojanovicích. Principy „Žijeme hrou“ se snažím
uplatňovat i u mužů, ale je to velmi náročné, až nemožné s tím uspětſ. Proto jsem
svou pozornost zaměřil na naše nejmenší
(roč. 2009, 2008, 2007).
V čem je „Žijeme hrou“ jiné? Především je
orientován na dítě (hráče), na jeho individualitu, na jeho přirozené potřeby a vývoj.
ČLOVĚK - ATLET- HRÁČ toto je filozofie
osobního rozvoje každého hráče v programu
„Žijeme hrou“. Mimochodem jiné pořadí zdaleka tak nefunguje. Co vidíme, když přijde na
svůj první trénink dítě? Dostane míč, hokejku,
raketu, podle druhu sportu, který si vybere.
Přitom to by mělo přijít jako poslední!
Člověk – a jeho charakter. Hráč bez charakteru, který se upíná jenom na dovednosti
a na vítězství, se bude pod neustálým tlakem
rozpadat. Pracujeme-li na dovednostech
(fotbalový trénink), musíme vědět, že tyto dovednosti budou čelit nátlaku a pod nátlakem
se projeví hráčův charakter. V kvalifikaci do
Ligy Mistrů měl náš nejlepší klub Sparta Praha
lepší fotbalisty. Jak dopadl? Na dovednostech
záleží, ale jsou stejně důležité jako charakter.
Na to se při výchově zapomíná.
Atlet – je nezbytné, abychom rozvinuli
atleta ještě před tím, než budeme rozvíjet
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interpreta, protože kvalita
předvedených dovedností
bezprostředně závisí na atletově schopnosti ovládat svou
mysl a tělo. Atlet je někdo,
kdo dokáže zkoordinovat svůj
pohyb a zlepšovat ho tím, že
ještě hlouběji pochopí, jak
jeho tělo funguje. Koordinace
pohybu, gymnastika, atletika!
Hráč – tak teď teprve přichází na řadu dovednos ti. Díky tomu, že má hráč
charakter, je zároveň atlet
(sportovec), který je schopen
se lépe zdokonalovat ve své
dovednosti (fotbal, tenis atd.).
Proto zvu rodiče a jejich
děti narozené v letech
2009, 2008, 2007. Přijďte
na hřiště a dejte svému
dítěti možnost hrát sport
číslo jedna - fotbal. Pro děti
ročníku 2007 máme ve spolupráci s Fotbalovou asociací
ČR základní fotbalový balíček
(taška, míč, dres, láhev na
pití), v následujícím roce to
budou dostávat další ročníky.

Sběr archivních fotografií
Vážení čtenáři,
do letošní Velikonoční výstavy jsme se se členy Fotokroužku
rozhodli zahrnout také výstavu starých fotografií a zjistili jsme,
že je o podobné expozice velký zájem. V současné době
však nedisponujeme žádným archívem historických fotografií.
Obec Dolní Bojanovice proto zahajuje sběr těchto archívních fotografií od vás, občanů. Pokud máte doma fotografie
zachycující naši obec nebo kulturní či jinou událost a jste
ochotni je zapůjčit, neváhejte je přinést na obecní úřad.
Fotografie naskenujeme a originál vám vrátíme. Fotografie
budou poté založeny do archívu obce, aby mohly být použity
při výstavách, na webových stránkách nebo v publikacích.
Jestliže máte fotografie už naskenované v elektronické podobě, můžete je zaslat na e-mail: kultura@dolnibojanovice.cz.
Spolu s fotografiemi zašlete i vaše údaje a popis fotografie,
který máte k dispozici.

Co nás čeká
26. 9. Předhodová zábava
se skupinou JAMA „Pod Zeleným“
27. 9. Předhodová diskotéka
na hřišti TJ Dolní Bojanovice
28. 9. – 30. 9. Svatováclavské krojované hody
4. 10. Pochod slováckými vinohrady

Moc se na vás těšíme.
Zdeněk Sklenský
a tým trenérů
„Žijeme hrou“

5. 10. Hodky s vinobraním
18. 11. Zajímáte nás – beseda s ombudsmanem
21. - 23. 11. Hudební slavnosti sv. Cecilie
30. 11. Slavnostní vernisáž Vánoční výstavy
30.11. – 7. 12. Vánoční výstava
4. 12. Mikulášská besídka v sále ZUŠ
18. 12. Vánoční besídka ZUŠ - začátek
v 17:00 hod. v sále Obecního domu
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bojanovská kuchyně, rady, zdraví
Lučina z bílého jogurtu
2 velké bílé jogurty s 10 % tuku
jedna smetana na šlehání ( 31-33 %)
špetka soli
bílé plátno, cedník, hrnec
Oba jogurty smícháme se šlehačkou,
osolíme dle chuti a promícháme. Na cedník
umístěný na hrnci dáme plátno a na něj vylejeme připravenou hmotu. Dáme do lednice
na 24 hodin odkapávat syrovátku. Sýr pak
přesuneme do misky a můžeme konzumovat.
Dle vlastní fantazie dochutíme bylinkami,
česnekem nebo cibulí.

Příznivé účinky mrkve na náš organismus:
posiluje imunitu
podporuje zdravý růst a vývoj dětí
posiluje srdce a cévy
léčí chronické problémy s játry
léčí záněty střev
zlepšuje zrak
zkvalitňuje vlasy a nehty
udržuje hezkou pokožku a pleť
působí preventivně proti rakovině, zvláště
u průdušek
- pomáhá potlačovat škodlivý cholesterol
a zvyšuje hladinu prospěšného cholesterolu
-

Rady pro domácnost
Mrkev co o ní možná nevíte
Mrkev obecná je bylina rozšířená téměř po
celém světě. Nejznámější složkou mrkve je
beta-karoten.
Na rozdíl od většiny zeleniny je mrkev zdravější vařená.

- Vlasové kartáče a hřebeny budou jako
nové, když na celou plochu naneseme
pěnu na holení a necháme 10 minut působit. Stačí je pak opláchnout.
- Chlupy z oděvů rychle odstraníme izolepou
namotanou kolem dlaně lepicí částí ven. Tak
nečistoty rychle posbíráme.
- Skvrny od čaje a potravin na plastovém nádobí vydrhneme práškem do pečiva a pak
opláchneme octem.
- Skvrna od rzi zmizí položením bílého plátna
namočeného v citronové šťávě a soli na
skvrnu. Následně vydrhneme a opláchneme octem.
- Skvrny na nábytku, zejména od vody, odstraníme, když je potřeme vlhkým hadříkem
namočeným v kašičce z tuku a cigaretového popela.

Dolní Bojanovice
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krátké i delší zprávy
• V neděli 29. června se uskutečnil koncert
k 55. výročí DH Bojané. Pořadem plným
nezapomenutelných melodií provázel Karel
Kopřiva a Dagmar Bělicová a jako host
vystoupila kapela Pohoranka. Za těch pětapadesát let ušli naši Bojané kus cesty, na
který všichni přítomní v sále mohli během
tohoto koncertu zavzpomínat. Přejeme
dechové hudbě mnoho dalších úspěšných
let působení na hudební scéně.

Program pokračoval jízdou čtyřkolek, které
předváděly neuvěřitelnou jízdu. Pořadatelé
děkují obecnímu úřadu, firmě Lukrom,
všem, kdo pomáhali s organizací a také
všem závodníkům. Vyhodnocení a předání
cen provedl starosta obce pan Jansa.

• V sobotu 2. srpna 2014 se v naší obci uskutečnil 4. ročník Traktoriády. Byla zahájena
spanilou jízdou obcí do prostoru Rybníčky.
Stroje byly řazeny od nejmenších traktorů
až po největší a jako „čestný host“ jela Tatra
138 jeřáb. Přehlídka začala přetahováním
traktorů na laně s větším počtem mužů,

ma tr ik a
nar o z ení
Petr Jordán
Klaudie Řezáčová
Anna Bařinová
Julie Tomšejová
Dominik Dřevěný
Ondřej Zámečník
Edita Vraňanová
Eliška Nevřivá

5. 6. 2014
11. 6. 2014
21. 6. 2014
24. 6. 2014
25. 6. 2014
30. 6. 2014
9. 7. 2014
30. 8. 2014

Rýnská
1042
Hlavní
318
Spodní Pustá
202
Pod Vinohrady 1005
Cacardov
697
Neoveská
1030
Hlavní
355
Višňová
447

Databáze narozených dětí je na náš úřad předávána z městského úřadu zpětně, proto není
kompletní. Žádáme tímto rodiče dětí, aby oznamovali na obecním úřadě narození dítěte,
a to buď osobně, telefonicky (518 372 225) nebo e-mailem: kultura@dolnibojanovice.cz.
Děkujeme rodičům, kteří nám narození svých dětí nahlásili.

sňatky
9. 8. 2014
Dolní Bojanovice

Hana Plecáková
Jiří Blaha

Dolní Bojanovice
Dolní Bojanovice

úmr tí

pak následoval válec naplněný pískem, se
kterým uvízl v bahně pan Robert Čížek.
Akce pokračovala na rozbahněném svahu,
který jako první zdolávaly TERY, dále pak
traktory vlastní výroby a nakonec traktory
veteráni. Pro ztížení terénu byl svah zorán
za pomoci Dertíku a promočen vodou.
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• Letošní Zarážání hory za účasti místních
vinařů, otce Petra, zastupitelů, hotařů,
obecního policajta a krojované chasy proběhlo v neděli 24. srpna v areálu vinných
sklepů. K poslechu a během ceremonie
hrála cimbálová muzika Grajcar a přispěla
tím k slavnostnímu průběhu celého aktu.
Současně se Zarážáním hory proběhlo i netradiční Zahrávání hodů s místní, mladou
cimbálovou muzikou Stupava. Děkujeme
vinařům a krojované chase za příjemně
strávené nedělní odpoledne.

Zpravodaj

Antonín Komosný
Helena Michenková
Růžena Prčíková
Ladislav Lekavý
Petr Vymyslický
Františka Červenková
František Crhák
Josefa Bohůnová
Petr Kopeček
Marie Kaňová

76 let
89 let
81 let
74 let
83 let
90 let
72 let
88 let
81 let
95 let
Dolní Bojanovice

U Hřbitova 359
Hlavní 765
Krátká 691
U Hřbitova 156
Hlavní 142
Sadová 667
Josefovská 479
Na Dílech 661
Na Hrázce 504
Na Dílech 663
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Blahopřání
„Roky idú, čas sa nezastaví…“,

Fotokroužek ve spolupráci
s Obcí Dolní Bojanovice
vás srdečně zve na

tak zpívají ve své písni
sourozenci Baťkovi.

VÁNOČNÍ VÝSTAVU
která bude slavnostně zahájena
v neděli 30. listopadu v 15:00 hod.
v sále Obecního domu.
Vystavujícími budou:
Fotokroužek Dolní Bojanovice
- Fotografie
Jiří Horák - Fotografie
Václav Matyáš - Obrazy a rámy
Michael Purmenský - Kresby
Jakub Drábek - Dřevořezby

Jistě si na tato slova vzpomene i náš

rodák František Fanyn Krša, který
se v září letošního roku dožil 80 let.
Jako jeden ze zakládajících členů
Slováckého krúžku v roce 1959 se
zasloužil o udržení folklóru v naší obci.
Začaly se znovu zpívat slovácké „pěsničky“
jak ty staré, tak ty nové, které sám složil.
V psaní veršů pokračoval
i v následujících letech. Soubor básní
ve vydaném Vinařském orloji voní
jak vínem, sluncem i celým naším
rodným Slováckem.
Začátkem devadesátých let byl
pan František Krša členem Redakční rady
bojanovského Zpravodaje.
Za všechnu jeho činnost mu děkujeme.

„Toš, Fanyne, na zdraví.“
Přejí všichni Tvoji přátelé a připojuje se
Redakční rada Zpravodaje
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Součástí výstavy budou fotografie
organizací – SDH Dolní Bojanovice,
Mysliveckého sdružení Stupava,
ZO Českého zahrádkářského svazu
Dolní Bojanovice a Fotokroužku
Doprovodný program při zahájení:
Dechový soubor ZUŠ
Pěvecký sbor ZUŠ
Výstava bude otevřena:
Neděle
30. 11.
14:00 –18:00
Pondělí
1. 12.
14:00 –18:00
Úterý
2. 12.
8:00 –13:00
Středa
3. 12.
8:00 –13:00
Čtvrtek
4. 12.
8:00 –13:00
Pátek
5. 12.
8:00 –13:00
Sobota
6. 12.
14:00 –18:00
Neděle
7. 12.
14:00 –18:00

Zpravodaj

in z er c e
CHRAŇTE SVÉ DĚTI A BATERIE UKLÁDEJTE DOMA NA BEZPEČNÉ MÍSTO!
Pokud mají vaše malé děti
hračku na knoflíkovou baterii,
kterou nyní nemůžete nikde
najít, zpozorněte. Dětská zvědavost a vzdálená podobnost
baterií s bonbóny se může
proměnit v zlý sen rodičů.
Statistiky za celou ČR neexistují, ale pouze v pražské
nemocnici v Motole ročně
přijmou několik batolat a dětí
předškolního věku, k teré
spolkly baterii, upozorňuje
doc. MUDr. Jiří Bronsk ý,
Ph.D., lékař a pedagog na 2.
Lékařské fakultě UK.
Knoflíkové baterie se používají v domácnostech v mnoha
zařízeních – ovladačích, hodinkách i hračkách. „Často
si toho, že část vypadlých
baterií z hraček chybí, rodiče všimnou až s časovým
odstupem,“ říká Jiří Bronský.
„Zpočátku přitom dítě nemusí mít žádné příznaky. Pokud
si však dítě stěžuje na bolesti
bříška či na hrudi, může jít
o pozdní příznak svědčící
i o perforaci žaludku či jícnu,“ dodává s tím, že toto se
může projevit i několik hodin
od požití baterie.
Pokud rodiče pojmou podezření na spolknutí baterie,
měli by se ihned dostavit do
nejbližšího zdravotnického zařízení. „Žádná první pomoc,

například vyvolání zvracení,
se nedoporučuje,“ varuje
Bronský. „Dítě by však mělo
zůstat na lačno a nepít, aby
bylo v případě nutnosti možné provést endoskopický
výkon v celkové anestezii,
dodává Bronský.“

S KRABIČKOU ECOCHEESE BUDOU
BATERIE Z DOSAHU DĚTÍ
Rodiče však mohou těmto
rizikům předejít. V České republice se každoročně prodá
téměř 120 milionů baterií. Podle průzkumu pro neziskovou
společnost ECOBAT, která
se zabývá zpětným odběrem
použitých baterií, lidé odhadují, že mají v domácnosti
průměrně 12,7 baterie. Průzkumy v západní Evropě však
ukazují, že ve skutečnosti se
v domácnosti nachází přes
100 kusů baterií a akumulátorů.
Praktickou a designovou
krabičku ECOCHEESE můDolní Bojanovice

žete získat na obecním úřadě
v Dolních Bojanovicích. Do ní
mohou lidé odkládat použité
baterie, aby se nepovalovaly
na poličkách v dosahu dětí
a nekončily v koších, kam kvůli
těžkým kovům nepatří. Obsah
krabičky lze pak jednou za čas
odnést na sběrné místo.
Použité baterie lze bezplatně odevzdat ve všech
prodejnách, které v rámci
svého sortimentu prodávají
přenosné baterie. Prodejci
jsou povinni od vás baterie
převzít bez ohledu na jejich
značku, velikost, množství
či místo nákupu. Baterie lze
odevzdávat také ve sběrných
dvorech, na školách, úřadech a v některých firmách.
Aktuální seznam všech sběrných míst a další informace
naleznete na www.ecobat.cz
nebo na www.facebook.com/
ecocheese.
ECOBAT s.r.o., je nezisková organizace, která od roku
2002 zajišťuje zpětný odběr a recyklaci přenosných
baterií v České republice.
V roce 2013 zpětně odebrala 1 031 tun baterií, což
představuje 32 % baterií dodaných na trh. ECOBAT provozuje více než 18 000 míst
zpětného odběru
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BOTEKO
VINAŘSKÉ
POTŘEBY
Agentura VÍCE ZÁŽITKŮ má pro vás
připraveny následující služby:
DOPRAVA A CESTOVÁNÍ
Toulky po ČR, SR – jedno i vícedenní
zájezdy dle přání (turistika, nordic walking
– chůze s holemi vhodná i pro aktivní důchodce, návštěvy aquaparků, termálů…)
Rakousko – jednodenní zájezd „Medvědí
soutěska“
Polský Těšín – „za nákupy“ (cenově dostupné nákupy především společenských
oděvů…)

nabízí svým zákazníkům
široký sortiment
potravinářského
a drogistického zboží.

přejí
všem svým
zákazníkům
příjemné
prožití hodů

KOLA JE MOŽNÉ VYZKOUŠET V PRODEJN

ŘIDIČI POZOR !

Přejí všem zákazníkům
příjemnou hodovou zábavu.

NEPLAŤTE VÍC, KDYŽ NEMUSÍTE

POVINNÉ RUČENÍ
do 1 000 ccm
1 001 - 1 200 ccm
1 201 - 1 450 ccm
1 451 - 1 650 ccm
1 651 - 1 800 ccm
1 801 - 1 900 ccm
1 901 - 2 000 ccm
2 001 - 2 500 ccm
nad 2 501 ccm
do 3 500 kg
3 501 - 12 000 kg
nad 12 001 kg
51 - 125 ccm
126 - 350 ccm
nad 350 ccm

UBYTOVÁNÍ
Jeseníky – pobyty v apartmánu v Loučné
nad Desnou již od 3 nocí, týdenní pobyty
se zvýhodněnou cenou 7200 Kč (tj.
7 nocí za cenu 6 nocí)

STANDARD

KOMFORT

pro nenáročné řidiče
včetně akční slevy*

s pojištěním střetu
se zvířetem*

1.125,1.210,1.388,1.521,1.742,2.486,2.555,2.556,2.556,2.556,5.575,8.922,457,496,1.090,-

1.631,1.721,1.909,2.050,2.285,3.070,3.166,3.321,4.543,-

SLEVY
ze základních sazeb až

- 65%

*Výsledné roční pojistné ovlivňuje bonus, věk, trvalé bydliště a Ič pojistníka, ceny v Kč od při roční platbě platné do odvolání, limity 35/35 nebo 70/70 mil. Informace zde
obsažené nejsou nabídkou ani veřejným příslibem.

U NÁS UŠETŘÍTE
zdarma kalkulace od více pojišťoven
přechod od jiné pojišťovny vyřídíme za Vás
za havarijní pojištění, pojištění domu a úrazu

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat
na tel.: 777 847 034 nebo na www.vicezazitku.cz.
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KONTAKT

KANCELÁŘ

Michal Zvonek
Dolní Bojanovice 904
tel: 724 319 333

Hodonín - Štefánikova 10
(vedle budovy VZP)
www.centrum-uspor.cz

Dolní
Bojanovice
poslouchají

Dolní Bojanovice

Jsme
1. v regionu.
Děkujeme :-)
www.radiojih.cz
Obchodní zastoupení:
obchod@radiojih.cz
tel.: 518 344 132
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Kuchyně DPS
nabízí obědy,
tři druhy jídel po 60,- Kč.
Rozvoz zajišťuje Charita.

Tel.: 518 372 098

Studio

Soga

Mgr. Ivana Havlíčková nabízí:
Poradenství klasickou formou
- zvyšování sebevědomí
- Poradenství v oblasti
partnerských vztahů
- Zvládnutí období nezaměstnanosti
a zvýšení schopnosti návratu
na trh práce
- Děti jako ukazatel nerovnosti
Alternativní cesta
- diagnostika a odblokace
prostřednictvím automatické kresby
- Mapování aktuální situace pomocí
karet Oscho Zen Tarot

KONTAKT:
Tel.: 607 611 774
www.studiosoga.cz
28
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ŠKOLNÍ JÍDELNA

)2722%5$=<

Základní školy a mateřské školy
Dolní Bojanovice

=9/$671«&+)272*5$),«

nabízí obědy
za cenu 52,- Kč.
Rozvoz zajišťuje Charita.
Oběd si můžete objednat

na tel.: 518 372 189
8.=.<$,1)250$&(

02'5§
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SENIOŘI SOBĚ II
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje ve spolupráci s Krajským
úřadem Jihomoravského kraje a Vyšší policejní školou a Střední policejní školou Ministerstva vnitra v Holešově - pracoviště Brno realizuje v letošním roce
projekt „Senioři sobě II“.
Hlavním cílem projektu je předcházení páchání trestné činnosti na seniorech,
posilování jejich bezpečí a zdravého životního stylu. Základním principem projektu je využití aktivních a spolehlivých seniorů - „kurýrů prevence“ - k oslovování
vrstevníků ve svém okolí, kteří žijí osamoceně, málo vycházejí z domu, mají
zdravotní problémy apod. a snadno se tak mohou stát obětí trestného činu.
„Kurýři prevence“ se zúčastní semináře, na kterém budou proškoleni ve výše
zmíněných oblastech, dostanou k dispozici informační materiály a dále pak
budou působit na své vrstevníky formou osvěty.
Seminář se bude konat 17. 10. 2014 v 9:00 hod., na Městském úřadě v sále
zastupitelstva Národní třída 25, Hodonín.
Program semináře:
• Úvod
• Prevence kriminality
• Muzikoterapie
• Zdravá výživa
Občerstvení na semináři bude zdarma.
Pokud se chcete stát „kurýrem prevence“, můžete se přihlásit na adrese:
seniorisobehodonin@seznam.cz nebo
na telefonních číslech: 974 622 458, 602 161 766
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ubytování pro vaše hosty
oslavy narozenin
svatby, křtiny
výročí, setkání
schůze...

CELOROČNÍ PROVOZ

Ubytování nabízíme ve dvou kategoriích - STANDARD

Vítězové traktoriády, 2. 8. 2014

(*** - s WC, koupelnou, TV, ledničkou)
a TOURIST (*) v cenách již od 240,- Kč/osobu/noc
s možností snídaně.
Využít lze restauraci s barem, salonek, vinotéku,
zasedací místnost, prostory pasáže.
Objednat je možné degustaci regionálních
vín, ale i kompletní menu za předem
dohodnutou cenu. Při objednání konzumace
je nájem prostor zdarma.
Těšíme se na shledání s vámi v našem penzionu.

Informace obdržíte na recepci penzionu nebo na tel.: 775 225 584
e-mail: ubytovani@penzion-vaclav.cz • www.penzion-vaclav.cz

Modní přehlídka, 31. 8. 2014
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Sluníčko - Výlet do lesa s panem hajným

„Člověk zůstává mladým, pokud je ještě schopen
učit se, získávat nové vlastnosti
a snášet odlišné názory ostatních.“
Marie von Ebner-Eschenbachová

