Svatováclavské hody
Hodky s vinobraním
Neděle 29. 9. 2013
10.00 hod. J. Pavlica: Missa Brevis
Chorál: Svatý Václave
Účinkuje: Svatováclavský sbor se svými sólisty
Diriguje: BcA. Lucie Škrháková
14.30 hod. Krojovaný průvod pro stárky
Průvod vyjde od kostela ulicemi Hlavní a Kravácká do ulice Na Dílech
pro druhého stárka Františka Jansu, poté pokračuje ulicemi U Školky,
Kyjovská, Hlavní, Kravácká a Dlouhá pro prvního stárka Marka Pospíšila,
odkud pokračuje do ulice Hodonínská a Hlavní, Pod Zelené.
16.00 hod. Hodové veselení pod májů
19.00 hod. Přespolní sólo
21.00 hod. Večerní zábava
Hraje DH TÚFARANKA a CM LÁLIA
Vstupné 130,- Kč
Pondělí 30. 9. 2013
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 90,- Kč

Úterý 1. 10. 2013
19.00 hod. Hodové veselení pod májů
Hraje DH SKALIČANÉ

Vstupné 70,- Kč

PROGRAM HODKY:
Neděle 6. 10. 2013
14.30 hod. Krojovaný průvod od kostela sv. Václava Pod Zelené
16.00 hod. Otevírání hory s vinobraním
Hraje DH LANŽHOTČANKA

Vstupné 100,- Kč

SRDEČNĚ ZVE BOJANOVSKÁ CHASA
Stárci: Marek Pospíšil, František Jansa, Michal Esterka, Michael Dvořák
Stárky: Tereza Cvanová, Michaela Šupová

Dolní Bojanovice

1

s lo v o s t ar o s t y
„Poďte s nama na žňa…“
…letošní léto nás obdařilo
mnohými „plody“ lidské práce. V červnu jsme užili povodní přírodních i politických…
Řádění živlů se již mnohá léta
učíme předcházet, a stále
jsme se dostatečně nepoučili.
V obou případech došlo k selhání systémovým i lidským.
Ale nemohu se ubránit dojmu,
že v obou případech stály za
řáděním živlů lidské scénáře.
V případě velké vody prý Vltavská kaskáda upouštěla vody
pozdě. Prioritu užití těchto děl
asi neřídí snaha o maximální
ochranu obyvatelstva, nýbrž
soubor různých zájmů – energetickými počínaje.
Volba prezidenta byla provázena také scénářem - a to
slibovaným pádem vlády. Když
však nevyšla karta spolupodpisu – kontrasignace - premiéra
na neomluvitelné amnestii,
scénárista vytáhl eso z rukávu.
Podzimní tahanice o úsporný rozpočet měly své trhliny
a těch bylo náležitě využito.
Eso bylo pojištěno kartou
nezákonného sledování „za
vším hledej ženu“ a objevením zlatého pokladu, který
dodnes nemá majitele. Jsem
přesvědčen, že v záloze byl
další scénář, neboť v dnešní
době dokonalého sledování,
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anonymního udávání a příslušné medializace lze kompromitovat každého nepohodlného.
A zmanipulovaná veřejnost
bude opět volat „ukřižuj“ a chtít
raději Barabáše…
A nové volby mají vše vyřešit? Lidu se naslibují hory
doly, „chléb a hry“, naplní
se arény pokleslou zábavou.
Prezidentské volby ukázaly,
že přímá volba nemusí být
spásná, napětí ve společnosti nepolevilo – ba naopak,
rozkol v politické sféře je
ještě větší, blbá nálada budí
extremistické proudy, role
prezidenta je nečitelná i pro
zákonodárce. Dnes zajišťuje
prvovýrobu 6 – 8 % zaměstnaných lidí, vše ostatní je
pouhé přerozdělování jimi vytvořených hodnot. Na polích
nepěstujeme, co stovky let
před námi nás živilo. Na investory čekáme, že práci nám
dají. Tito však pouze zisku
vyvést z krajů českých chtějí.
Na stát spoléháme, že bude
na důchod, i když na tento
účet peníze dostatečně neodvádíme. Evropské peníze
nejsou řešením. Bilance má
dáti – dal je hluboce v mínusu.
Obdržené dotace (ročně 60
– 80 mld.) zdaleka nesměřují
do rozvoje ekonomiky, jak by
Zpravodaj

bylo třeba. Do „unijní“ pokladny ročně platíme cca 35 miliard Kč. Z české ekonomiky
odtéká přes nadnárodní společnosti a akciové společnosti
v zahraničních rukou více než
200 miliard Kč ročně. Bohatne naše zem, nebo pokračuje
vývoz kapitálu aneb co nám
ještě patří?
Jak z toho ven?
1. Ochrana vnitřního trhu
a hospodářských zájmů je
úkolem nás všech.
2. Musíme se rozhodnout
znovu pracovat na svěřené
zemi a též na sobě.
3. Podporujme naše zboží,
naše firmy v našem regionu.
4. Vše má svou hodnotu, naučme se počítat, nejprve
hodnoty tvořit a pak přerozdělovat.
5. Přemýšlejme o možnostech
a pracujme na vytváření
pracovních příležitostí.
6. Řešme problémy racionálně, přestaňme si závidět
a vyvolávat sváry.
7. Naučme se vládnout sobě,
zajímejme se o věci společné.
8. Snažme se o zdravé vztahy
mezi sebou, v rodinách,
v obci.
9. Buďme hrdí na to, kým

a čím jsme. Porosteme,
pokud budeme pečovat
o své kořeny.
Nestačí dát lidem jen práci.
Lidé potřebují perspektivu
a myšlenku smysluplného
společného díla. Ale žádné
rovnostářství, i když každý
máme jiné dary, jiné vlohy, jiné
kvality. Žeň může být hojná…
Děkuji žencům a všem, kdo
ruku k dílu přiložili 28. července na „žňách“, které byly též
oslavou práce svatých Cyrila
a Metoděje, co v letošním
roce 1150 let úrodu z jejich
setby jsme sklízeli.

INVESTIČNÍ PROJEKTY OBCE
Rozvoj lokalit pro bydlení
– v nové ulici Myslivecká pro
14 stavebních parcel jsme vybudovali kanalizaci, výstavbě
vodovodu a elektrizaci zatím
brání spor o obecní pozemek,
který byl léta užíván jedním
majitelem nemovitosti. Vydržení pozemku, který někdo
byť léta užívá, je nanejvýše
sporné s vlastnickým principem. Pokud si občan něco
oplotí, by ť s vědomím, že
k tomu někdy někdo dal souhlas, a za léta si bude činit na
takto „získaný“ pozemek nárok, pak něco není v pořádku.
Rozšíření tělocvičny ZŠ
a MŠ – proběhlo zadávací
řízení na zhotovitele, realizace
by měla stát asi 15,5 mil. Kč
+ DPH. Získali jsme dotaci od
SPP Storage, s.r.o. 10 mil.
Kč. Byla přislíbena i dotace od ministerstva financí –

vzhledem k pádu vlády a nové
vládě v demisi je však šance
na získání dotace minimální.
Předpokládáme, že na jaře
budou mít Dolní Bojanovice
rozšířenou tělocvičnu s parametry sportovní haly pro mnohé sporty i další využití. Pana
ředitele, všechny pracovníky
a žáky ubezpečuji, že na práce budeme bedlivě dohlížet
a stavební ruch eliminovat
v rámci možností, odměnou
všem bude sportoviště na
vysoké úrovni.

Dolní Bojanovice

Zateplení a výměna oken
na DPS - stavba za více než
2,5 mil. Kč je téměř dokončena, dotace činí více než 50 %.
Rekonstrukce veřejného
osvětlení - probíhá výměna
světelných bodů a výložníků
na ulici Hlavní, Hodonínská,
Josefovská, Prostřední – jako
nejvhodnější za daných podmínek – vzdálenost a výška
sloupů – se jeví metalhalogenidová úsporná svítidla
s elektronickou regulací pro
úsporný režim. V ulici Na Dí-
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lech vyzkoušíme 4 světla LED
technologie, po odzkoušení
uvažujeme o postupné výměně v dalších místních komunikacích. Letos investujeme asi
800 tis. Kč.
Druhá náves obce – po
odkupu nemovitostí a demolicích v této lokalitě vzniká nový
zajímavý prostor pro výstavbu
živnostenských domů. Část
je již připravena pro výstavbu,
která bude brzy zahájena.
Spolupráce za hranicemi
naší obce – v letošním roce
jsem „vnesl“ na půdu energetické a finanční komise
Svazu měst a obcí několik
závažných témat. Například
snížení zpoplatnění v ynětí
z půdního fondu – v Dolních
Bojanovicích téměř 700 Kč za
m2, řešení „výnosu“ z podzemních zásobníků plynu (odtud
jsme nyní získali 10 mil. Kč),
prosazuji snížení poplatků pro
stavebníky za stavební řízení,
také řešíme plynárenskou
problematiku, kdy dochází
k podmiňovaným odkupům a
nestandardními způsoby jsou
vyváděny veřejné prostředky zahraniční korporací…
Sdružení místních samospráv
a Starostů a nezávislých - spolu s TOP 09 se podařilo ve
vládě a v parlamentu prosadit
nové rozpočtové určení daní,
kdy dochází k částečnému
narovnání diskriminace v daňových příjmech na občana
obcí x velkých měst.
Zastupitelstvo obce připravuje nový rozpočet na rok
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2014 a je předpoklad získání daňových příjmů zhruba
9 tis. Kč na občana (dříve
cca 6,8 tis. Kč). Stěžejní bude
dokončení rozpracovaných investic, neb v roce 2014 budou
volby do místních samospráv.
Ve dnech 25. a 26. října tohoto
roku se budou konat předčasné parlamentní volby. Občané
mají možnost volby mnohých
i nových subjektů. Politika
se pro mnohé občany stala
nevábným slovem. Myslím,
že demokratické systémy mají
v dnešních dobách filozofické
trhliny, osvícených monarchů
po světě moc neběhá, a tak
nám nezbývá, než se zapojit ve
snaze systém léčit. Hodlám tak
učinit za Starosty a nezávislé,
neboť znám mnohé komunální
politiky, kteří vědí, kde a s čím
pohnout. Otázkou je, jak se
nám to daří v zájmy propleteném, velmi nepřehledném
systému.
Po dvaceti letech práce pro
naše občany odchází v září do
důchodu pan Jan Mráka. A jen
málokdo ví, co pan Mráka
ví… Děkuji mu za spolupráci
a přeji hodně zdraví.
Pracovníci veřejně prospěšných prací - v práci pro
občany se v průběhu roku
aktivně podílelo 10 pracovníků, i jim děkuji za spolupráci,
zvláště pak děkuji koordinátorovi prací panu Karlu
Chládkovi.
Na pozici pracovníka spolkové činnosti, webu a obecního zpravodaje dochází ke
Zpravodaj

změně. Ve zkušební době se
rozhodla paní Helena Klubusová dále nepokračovat, a tak
opět vybíráme vhodného kandidáta. Začátkem září na dohodu bude část agendy vykonávat pan Michael Purmenský,
dokud nebude radou obce
pracovník vybrán. Mnozí lidé
si ani neuvědomují, jak je tato
agenda časově velmi náročná
a vyžaduje velkou flexibilitu
i z obsahu náplně práce. Paní
Klubusová odvedla za krátký
čas prázdnin opravdu velký
kus práce – např. zmiňované
„žna“, příprava podkladů knihy
„Kroje na Podluží“ aj. Chtěl
bych jí i touto cestou poděkovat za její práci a tak trochu
i „vybrblat“, že z „boje“ utíká…
N ov ě z a p o č í t m ů žeme
i z posledního dechu... Nečekejme a znovu a znovu
začínejme… Víme o mnoha
lidských osudech a trápeních.
Nevzdávejme TO, možná držíme nad vodou jiné…
Keby som mal kráčať
sám a zranený,
šiel by som až tam,
kde tvoja duša pramení.
Keby som ten prameň,
našiel náhodou,
bola by to voda,
čo ma drží nad vodou...
Tož, poďme spolu na žna…
vážení spoluobčané…
Dolní Bojanovice
30. 8. L.P. 2013

starosta obce

obecní úř ad
Výpis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce ze dne 10. 6. 2013
Zastupitelstvo schválilo:
• Rozpočtové opatření - rozpočtovou změnu
č. 7:
Navýšení příjmů:
393.100,- Kč
Navýšení výdajů:
1. 837.200,- Kč
Rozdíl příjmů a výdajů: -1.444.100,- Kč
Rozpočet po úpravě:
Příjmy:
39.728.300,- Kč
Výdaje:
46.119.900,- Kč
Schodek rozpočtu:
- 6.391.600,- Kč
• Uzavření darovací smlouvy mezi SPP Storage, s.r.o., se sídlem Sokolovská 136a,
Praha a Obcí Dolní Bojanovice, Hlavní
383, ve které se SPP Storage zavazuje,
že za podmínek určených touto smlouvou
poskytne Obci Dolní Bojanovice účelově
vázaný finanční dar ve výši 10.000.000,Kč, a to nejpozději do konce měsíce února
2014 a Obec Dolní Bojanovice se zavazuje,
že poskytnutý finanční dar použije zcela
a výhradně pro účely realizace projektu
„Rozšíření tělocvičny ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice“, sloužícího veřejně prospěšným
cílům v oblasti kultury, školství, tělovýchovy
a sportu.
• Uzavření dohody o ukončení platnosti
smlouvy o společném užívání komunikace
mezi Obcí Dolní Bojanovice, Hlavní 383, IČ
00284858 a SPP Storage, s.r.o., se sídlem
Sokolovská 136a, Praha, jejímž předmětem
je zrušení smlouvy o společném užívání komunikace, ve znění jejího Dodatku č. 1, ze
dne 6. 2. 2003, a to dnem nabytí účinnosti
této dohody, tj. 30. 6. 2013.
• Navýšení rozpočtu v položce opravy komunikací v naší obci o 100.000,- Kč.

• Investiční záměr vybudování kanalizace
„Odlehčení kanalizace - ulice Lipová“ a navýšení rozpočtu na vybudování kanalizace
o 400.000,- Kč.
• Pověření Rady Obce Dolní Bojanovice
k projednání a vydání vyjádření ke stavebnímu záměru, k projednání a vydání souhlasu
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy a k uzavření veřejnoprávní smlouvy k povolení akce
„Betonárna - FCC BETON s.r.o.“ v areálu
zemědělského družstva Kratina v Dolních
Bojanovicích.
• Pověření Rady Obce Dolní Bojanovice
k projednání a vydání vyjádření ke stavebnímu záměru, k projednání podmínek
a k uzavření smlouvy o právu provést stavbu
na pozemcích ve vlastnictví Obce Dolní
Bojanovice, k projednání a vydání souhlasu
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy a k uzavření veřejnoprávní smlouvy k povolení akce
„Betonárna - FCC BETON s.r.o.“ v areálu
zemědělského družstva Kratina v Dolních
Bojanovicích.
• Uzavření smlouv y o užívání pozemku
a uzavření budoucí smlouvy mezi Obcí
Dolní Bojanovice, Hlavní 383 a Vodovody
a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova
2, č.p. 2933, Hodonín pro stavbu „Dolní
Bojanovice, rekonstrukce kanalizace
II. etapa“ na pozemcích p.č. 1, p.č. 1804,
a 171/1 v k.ú. Dolní Bojanovice.
• Uzavření smlouv y o půjčce peněz se
sjednaným úrokem mezi Obcí Dolní Bojanovice, Hlavní 383, Dolní Bojanovice
a Základní školou a mateřskou školou Dolní
Bojanovice, příspěvkovou organizací, okres

Dolní Bojanovice
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Hodonín, jejímž předmětem je závazek věřitele (Obce Dolní Bojanovice) poskytnout
dlužníkovi (ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice)
peněžní částku ve výši 833.000,- Kč. Předmět plnění bude vrácen věřiteli bankovním
převodem společně s 3% úrokem.
Zastupitelstvo neschválilo:
• Směnu pozemku p.č. 708 a p.č. 697/6 za
pozemek p.č. 411 ve vlastnictví Obce Dolní
Bojanovice vše v k.ú. Dolní Bojanovice.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• Informaci o současném stavu investiční
akce „Rozšíření tělocvičny ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice“. V předešlém bodu byla
schválena smlouva s SPP Storage na přijetí
finančního daru ve výši 10.000.000,- Kč.
Na Ministerstvo financí byla podána žádost
o finanční podporu. Je potřeba doložit výběrové řízení na zhotovitele – smlouvu o dílo
a doložit darovací smlouvu s SPP Storage,
s.r.o.
• Informaci o předání staveniště ul. Myslivecká, bude zahájena stavba kanalizace,
a poté bude následovat výstavba vodovodu.
Dle výběrového řízení: zhotovitelem kanalizace bude firma VHS Javorník – CZ, s.r.o.,
zhotovitelem vodovodu IS Hodonín s.r.o.
• Informaci o tom, že v průběhu prázdnin by
měla být realizována komunikace s asfaltobetonovým povrchem. V současné době
probíhá výběrové řízení na zhotovitele.
• Informaci o předání staveniště ul. V Zahradách, bude zahájena stavba vodovodu,
a poté bude následovat výstavba kanalizace. Dle výběrového řízení: zhotovitelem
kanalizace bude firma VHS Javorník – CZ,
s.r.o., zhotovitelem vodovodu IS Hodonín
s.r.o.
• Informace o výběrovém řízení na zhotovitele investiční akce „Dům s pečovatelskou
službou – zateplení, výměna oken“. Rada
6

obce schválila uzavření smlouvy s firmou
Renova s.r.o., Polní 4057/27, Hodonín, za
cenu 2.639.308,- Kč včetně DPH. Stavba
bude zahájena v měsíci červenci 2013.
• Informace o zadání zpracování projektové
dokumentace pro vyřešení odlehčení kanalizace ulice Lipová. Jedná se o vyřešení
kanalizace vedené přes pozemky parc. č.
708, 697/6 a dešťové kanalizace přes pozemky 706 a 697/8. Je navrženo vybudovat
odlehčení kanalizace v prostoru u zdravotního střediska, toto odlehčení napojit do
kanalizace vedoucí od DPS k ulici Hlavní.
• Informaci zastupitele Jana Zugara, který
předložil zastupitelům vzor smlouvy o pronájmu nebytových prostor za účelem provozování bankomatu. Smlouva byla rovněž
předložena ke konzultaci právníkům, a jak
už bylo řečeno na minulých zasedáních
zastupitelstva, zřízení bankomatu je možné
pouze za nevýhodných podmínek pro obec.
Připomínky právníků ke smlouvě budou předány zastupitelům obce, pan Jan Zugar je
přepošle nájemci bankomatu Pharro Praha
CZ a.s.
• Informaci, že dne 10. 6. 2013 bylo zahájeno
řízení o změně č. 3 územního plánu obce
Dolní Bojanovice. Schválení této změny
bude na programu ZO 25. 6. 2013.
• Informaci o volnočasovém parku. Skupina
mladých lidí se dostavila na dnešní zasedání zastupitelstva a předvedli prezentaci
na volnočasový park „Seberevolta“. Je to
projekt zaměřený na mladé lidi, praktikuje
se typ cvičení, při kterém se využívá váha
vlastního těla. Cvičení je dle jejich informací
finančně nenáročné a nevyžaduje žádné
speciální vybavení. Starosta obce ukončil
diskuzi shrnujícím vyjádřením zájmu obce
podpořit projekt pro volnočasové aktivity.
Do příštího zasedání zastupitelstva předloží
navrhující cenovou nabídku na konkrétní
návrh řešení.

Zpravodaj

Výpis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce ze dne 25. 6. 2013
Zastupitelstvo schválilo:
• Rozpočtové opatření - rozpočtová změna
č.8:
Navýšení příjmů:
5.193.400,- Kč
Navýšení výdajů:
7.563.500,- Kč
Financování:
2.370.100,- Kč
Rozpočet po úpravě:
Příjmy:
44.921.700,- Kč
Výdaje:
53.683.400,- Kč
Schodek rozpočtu:
- 8.761.700,- Kč
• Inventarizaci majetku, účtů, závazků a pohledávek za rok 2012.
• Po projednání závěrečného účtu Obce Dolní Bojanovice vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce za hospodářský
rok 2012, a to bez výhrad.
• Vydání změny č. 3 územního plánu
obce Dolní Bojanovice formou opatření
obecné povahy podle § 172 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, v předloženém
znění.
• Uvolnění částky 100.000,- Kč z rozpočtu
obce na prvky volnočasových aktivit –
funkční dekorativní prvky.
• Uzavření smlouv y o budoucí smlou vě o zřízení práva věcného břemene
č.1030012766/001 uzavřenou mezi
Obcí Dolní Bojanovice, Hlavní 383 a společností E.ON distribuce a.s., se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Věcné břemeno umožní zřídit právo
umožňující využití zatížené nemovitosti p.č.
1804/1 v k.ú. Dolní Bojanovice pro účely
zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy spočívající v umístění kabelu NN
ke stavbě „Dolní Bojanovice, příp. NN,
Bílík“.
• Prodej pozemků dle majetkoprávního zámě-

ru č. 17/2013 č.j: OÚDB 1127/2013-070.5,
a to prodej pozemků p.č. 3669/4 o výměře
1576 m2 a p.č. 3765 o výměře 1049 m2
v k.ú. Dolní Bojanovice panu Antonínu
Blažkovi, Dolní Bojanovice, U Hřiště 628 za
cenu 21,- Kč/1m2.
• Návrh prodeje pozemků dle vyhlášeného
majetkoprávního záměru č. 16/2013,
a to p.č. 3103 o výměře 100 m2 a p.č.
3104 o výměře 406 m2 a p.č. 3114 o výměře 5224 m2, vše v k.ú. Lužice, a to za cenu
30,-Kč/1m2.
• Prodej pozemků dle vyhlášeného majetkoprávního záměru č. 15/2013, a to prodej
pozemků Českému zahrádkářskému svazu, základní organizaci Starý Poddvorov
p.č. 3010/71 o výměře 22 m2 zastavěná
plocha v k.ú. Dolní Bojanovice dle GP
č. 1283-370/2009 vyhotoveného společností Surgeo s.r.o. Hodonín a pozemku
p.č. 1381/2 zastavěná plocha o výměře
0,23 m2 byla dle GP č. 44-370/2009 vyhotoveného společností Surgeo s.r.o. Hodonín za cenu 100,- Kč/1m2.
• P r o dej dle m ajetko pr áv ní ho z á m ě ru č.14/2013 - prodej pozemku p.č.
1496/41 o výměře 137 m2 v k.ú. Dolní
Bojanovice za cenu 100,- Kč/1m2.
• Vyhlášení majetkoprávního záměru na
prodej části pozemků p.č. 631 a 632 v k.ú.
Dolní Bojanovice, jejich výměra bude stanovena geometrickým plánem.
• Pověření stavební komise k jednání
s p. Slabým a manžely Řezáčovými za účelem řešení uspořádání pozemků v lokalitě
Zemačka.
• Uzavření smlouvy o spolupráci, uzavřenou
mezi Obcí Dolní Bojanovice, Hlavní 383,
Dolní Bojanovice a Organizačně správním

Dolní Bojanovice
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institutem, o. p. s., IČ 017 07 060 se sídlem
Lidická 718/77, Veveří, 602 00 Brno (dále
jako zadavatel), kterou se zadavatel zavazuje provést osobně, úplatně, jménem a na
účet zájemců výběrové řízení, t.j. komplexní
poradenský servis v rámci vyhledávání
a doporučení nejvhodnějšího dodavatele
silové elektřiny a zemního plynu.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• Zprávu nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za účetní
období roku 2012.
• Záměr přeskupení pozemků v lokalitě u Mlýna pro vyřešení přístupové cesty.
• Informace o postupu zadávacího řízení na
akci „Rozšíření tělocvičny ZŠ a MŠ Dolní
Bojanovice“ a informaci o plánovaném
mimořádném zastupitelstvu po ukončení
zadávacího řízení.
• Informace o přípravě investiční akce
„Rozšíření kapacity MŠ Dolní Bojanovice“
a možnosti alternativního způsobu řešení
nedostatečné kapacity v MŠ.
• Informace o investiční akci ulice Myslivecká.
• Informace o výběrovém řízení na akci „Dolní
Bojanovice – lokalita Díly pod Vinohrady II,
SO 01 komunikace ul. Rýnská“.
• Informace o stavbě vodovodu a kanalizace
v ulici V Zahradách.
• Informace o výběrovém řízení na akci „DPS
Dolní Bojanovice – zateplení a výměna
oken“.

• Informace o opravě balkonů na DPS v první
variantě za cenu cca 207.751,- Kč s tím, že
bude nutné navýšit o tuto částku rozpočet.
• Informace o přípravě projektové dokumentace na investiční akci „Odlehčení kanalizace - ulice Lipová“ a řešení lokality u Cyrila
a Metoděje.
• Informace o projektu lékárna, dopisu p.
Kantka a o plánované schůzce.
• Informace o úpravách v areálu sportovišť
TJ Kopaná a Tenisového klubu.
• Informaci o statickém posuzování objektu
– Obecní dům.
• Informaci o uzavření darovací smlouvy
s SPP Storage na přijetí finančního daru ve
výši 10.000.000,- Kč.
• Informaci o uzavření dohody o ukončení
platnosti smlouvy o společném užívání
komunikace SPP Storage, s.r.o.
• Informace o řešení napojení nové infrastruktury v areálu a.s. Kratina na stávající
kanalizaci a vodovod v majetku Obce Dolní
Bojanovice.
• Informaci o žádosti – vyjádření obce k akci
„Betonárna – FCC BETON, s.r.o.“ v areálu
a.s. Kratina a pověřuje Radu obce k projednání záměru se zástupci společnosti
a k vydání stanoviska.
• Informace o řešení pouťových atrakcí
na hody 2013 a doporučuje RO uzavřít
smlouvu na provozování pouťových atrakcí
na letošní hody v naší obci s provozovateli,
kteří již dříve v naší obci pouťové atrakce
provozovali.

Výpis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce ze dne 18. 7. 2013
Zastupitelstvo schválilo:
• Uzavření smlouvy o dílo na akci „Rozšíření tělocvičny ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice“
s firmou PSK – AMS, s.r.o., Dlouhá 164,
8

760 01 Zlín za cenu - 15 385 771,- bez
DPH a přistupuje k realizaci této investiční
akce.

Zpravodaj

• Rozpočtové opatření - rozpočtovou změnu
č. 9:
Navýšení příjmů:
491.900,- Kč
Navýšení výdajů:
265.200,- Kč
Financování:
- 226.700,- Kč
Rozpočet po úpravě:
Příjmy:
45.413.600,- Kč
Výdaje:
53.948.600,- Kč
Schodek rozpočtu:
- 8.535.000,- Kč
• Navýšení částky z vlastních prostředků na
akci „Zateplení a výměna oken na DPS“ na
celkovou částku 1 344 734,- Kč.
• Finanční příspěvek na dopravu dětí do mateřské školy mimo obec Dolní Bojanovice,
a to ve výši 20,- Kč na dítě a den, který
bude vyplácen na doloženou účast školní
docházky po dobu, než bude přistavěna
další třída.
• Dle vyhlášeného majetkoprávního záměru
prodej pozemku p.č. 3716/12 o výměře
484 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice za cenu
650,- Kč za 1m2 a složení vratné kauce
50.000,- Kč při podpisu kupní smlouvy.
• Úpravu připravované zástavby v lokalitě
Myslivecká, a to tak, že dva krajní pozemky

p.č. 3716/15 o výměře 498 m2 a parcelu
č. 3716/16 o výměře 439 m2 v k.ú Dolní
Bojanovice lze nabídnout k prodeji jako
jeden pozemek. Bude dodržen řadový typ
zástavby.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• Informace o investičním záměru Mgr. Ivany
Kantkové, o uskutečněné schůzce zástupců obce, lékařů a právníků obou dotčených
stran s tím, že právní zástupci obou stran
připraví do zasedání ZO v září 2013 návrh
pro směnu pozemků k rozhodnutí zastupitelům obce. Pokud nebude tento návrh
zastupitelstvem schválen, bude Mgr. Kantková pokračovat ve stávajícím investičním
záměru. Další možnou variantou bude
odstoupení od investičního záměru.
• Informace o problematice týkající se žaluzií,
která vznikla v souvislosti s výměnou oken
na DPS.
• Informace o žádosti o odkup pozemku p.č.
735 v k.ú. Dolní Bojanovice a pověřuje
stavební komisi k projednání řešení lokality
zástavby v ulici Višňová.

Řešení kapacity mateřské školy
Zastupitelstvo obce se na svém zasedání
dne 18. července 2013 opětovně zabývalo
řešením nedostačující kapacity pro umístění
dětí do mateřské školy. V současné době je
dokončená projektová dokumentace „Vestavba půldenní třídy MŠ Dolní Bojanovice“ a bylo
požádáno o stavební povolení. Třída bude
vybudována v přízemí ze skladu u tělocvičny,
bude mít půldenní provoz a kapacitu 24 dětí.
Vzhledem k probíhající investiční akci – Rozšíření tělocvičny, jejíž ukončení se předpokládá
v červnu 2014, bude předběžně provoz této
nové třídy zahájen od příštího školního roku.

Byla oslovena ředitelka mateřské školy na Starém Poddvorově, která nabídla volnou kapacitu
pro umístění dětí. V současné době je do mateřské školy na Starém Poddvorově přihlášeno
9 dětí z Dolních Bojanovic. Zastupitelstvo
schválilo finanční příspěvek na dopravu dětí do
školky mimo obec Dolní Bojanovice, a to ve výši
20,- Kč na dítě a den. Příspěvek bude vyplacen na základě docházky po dobu, než bude
vybudovaná regulérní třída, vždy po uplynutí
měsíce na pokladně OÚ.
Eva Rajchmanová
místostarostka obce

Dolní Bojanovice
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OPRAVY SOUSOŠÍ, SOCH A KŘÍŽE
Během letního období proběhlo několik
oprav drobných sakrálních objektů.
- U příležitosti 1150 let od příchodu věrozvěstů bylo restaurováno panem Josefem
Krososkou sousoší sv. Cyrila a Metoděje,
včetně terénních úprav, byla odstraněna
kovová ohrádka. V letošním roce si rovněž
připomínáme 100 let od postavení sousoší
(LP 1913 ho věnovala Marie Líčeníková,
autorem je hodonínský kameník a sochař
František Štábla).

Obec Dolní Bojanovice pomáhá snížit vašim domácnostem cenu za energie
Prostřednictvím společnosti eCentre je možné získat levnější odběr energie do domácnosti.
V červenci letošního roku pověřilo tuto firmu téměř 5 tisíc domácností k zastupování v aukci,
s objemem odběru za 172 mil Kč. Domácnosti získaly průměrnou úsporu za plyn 28% a za
silovou elektřinu 35%. To, co je pro všechny domácnosti, podnikatele či veřejný sektor také důležité, je fakt, že tato služba je pro ně bez jakýchkoli poplatků a vysoutěžená cena je konečná.
Předkládáme jednoduchý návod pro naše občany, jak se zapojit do aukce?
1. krok: Na Obecním úřadě v Dolních Bojanovicích podepíšete smlouvu s organizátorem
e-aukce – společností eCENTRE, a.s. a předáte potřebné podklady:
* Kopie stávající smlouvy na elektřinu - plyn včetně všech dodatků a obchodních
podmínek (smlouva o dodávkách).
* Kopie vyúčtování elektřiny - plynu (souhrnná fakturace + detailní rozpis vyúčtování).
2. krok: Organizátor sesbírá podklady od všech domácností.
3. krok: Organizátor sdruží poptávku do e-Aukční síně.
4. krok: Organizátor osloví široké portfolio dodavatelů a vyzve je k účasti v e-aukci.
5. krok: V internetové aukci soutěží dodavatelé nejnižší cenu – zajištěna férová soutěž.
6. krok: Organizátor služby porovná vaše dosavadní ceny s cenou vzešlou z e-aukce.
7. krok: Je-li cena z e-aukce nižší než vaše stávající cena, eCENTRE zajistí podpis dvouleté
smlouvy mezi vámi a vítězným dodavatelem.
Služba je pro občany bezplatná – je hrazena z předem stanovených aukčních poplatků
pro dodavatele, který v aukci zvítězí a získá tak celé portfolio těchto klientů. Pro domácnosti
a firmy je vše zdarma.
Kdy a kde se můžu k e-aukci připojit?
Do aukce se můžete přihlásit tak, že přinesete potřebné podklady na označené kontaktní
místo na obecním úřadě v Dolních Bojanovicích, a to v období:
od 23. září 2013 do 23. října 2013 každé pondělí a středu od 13 do 17 hod.

- Na hřbitově byla restaurována a umístěna
na podstavec barokní socha Panny Marie.
Socha údajně pochází z obce Kukvice, zaniklé v době třicetileté války (1618 – 1648).
Stávala původně u cesty do Josefova na
místě současné sochy Panny Marie.
10

- U zadní branky hřbitova byla rovněž restaurována socha Krista s křížem.
- Petr Herka provedl malbu obrazu svatých
Cyrila a Metoděje do Boží muky u Kyjovské
cesty a dále restauroval dubový kříž u rekultivované skládky odpadů.
Eva Rajchmanová

Zpravodaj

Máte-li jakýkoliv další dotaz nebo potřebujete více informací, kontaktujte zástupce společnosti eCENTRE: PaedDr. Jiří Kruták, tel.: 608 032 685, e-mail: jiri.krutak@ecentre.cz,
www.ecentre.cz
Do aukce se můžete přihlásit i s jiným odběrným místem než na území vaší obce (chata,
chalupa, sklep, apod.), stejně tak se můžete přihlásit i s odběrným místem na území obce
Dolní Bojanovice, i když zde nemáte trvalý pobyt.
Další informace najdete na www.dolnibojanovice.cz
Jiří Kruták
Dolní Bojanovice
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Žnì našich pøedkù
Už po čtvrté se uskutečnil v naší obci program
historických žní. Organizaci celé akce předcházela
řada složitých příprav.
Program byl rozdělen
na dvě části, z nichž první
část se konala na poli za
Myslivnou u Kyjovské cesty. Návštěvníci byli svědky
ukázky polních prací, které
zahrnovaly například žnutí, sečení a vázání obilí.
Poté následoval slavnostní
průvod ke Slovácké chalupě. Zde byly pro všechny
zúčastněné připraveny
scénky, ukázky práce na
historických strojích spojené se žňovými pracemi
a občerstvení. Celý pořad
byl doplněn o hudební
program.

Ludvík Bílík – moderování, scénář, režie, příprava
rekvizit
Josef Pospíšil – moderování, scénář, režie, příprava
použitých exponátů
Mgr. Vlastimil Jansa - starosta obce
Ing. Eva Rajchmanová –
místostarostka obce
Josef Opavský – příprava
a údržba použitých exponátů
Jan Šimek – scénky
Jan Jůva – práce s koňmi

šálková, Jarmila Němcová,
Štěpánka Pavková, Eva Rajchmanová, Anna Řezáčová,
Anna Salajková, Štěpánka
Salajková, Vojtěška Školová, Marie Šťastná, Anežka
Turková, Josefa Vavrysová

ÚČINKUJÍCÍ DOSPĚLÍ
Ženy:
Marie Bravencová, Růžena Bůšková, Anna Dvořáková, Marie Dvořáková, Anna
Jansová, Irena Janů, Růžena
Kašíková, Helena Klubusová, Ludmila Komosná,
Vlaďka Lekavá, Marie Mar-

Muži:
Ludvík Bílík, Petr Bílík, Tomáš Bílík, Robert Blažek, Josef Dvořák, Vlastimil Jansa,
Miloš Komosný, František
Kuběna, František Makudera, Jan Netopilík, Josef
Opavský, Josef Pospíšil,
Jan Šimek

Pořadatelům a všem
účinkujícím, kteří věnovali
přípravě svůj volný čas,
patří velký dík.
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Foto: Marek Mečl

Sbor Vox Vini:
Josef Bílík, Vojtěch Ducháček, Josef Dvořák, Stanislav Dvořák, Petr Herka,
Jan Netopilík, Jiří Podešva,
Vojtěch Račický, Světlana
Přibylová – vedoucí
SOU BO R S LU N ÉČ KO DĚTI:
Lucie Bartálová, David
Blažek, Martina Fukalíková,
Viktorie Klubusová, Stela
Knotová, Ema Knotová, Jakub Komosný, Nela Makuderová, Klára Sklenská, David
Sklenský, Dorota Šebestová, Kryštof Zelinka, Veronika
Zigáčková

Hlavní pořadatelé:
Obec Dolní Bojanovice
Muzejní spolek Dolní Bojanovice
RNDr. Stanislav Bílík, CSc.
- námět, scénář, organizace
doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. – duchovní část
programu

Chasa:
Miroslava Bohunská, Tereza Cvanová, Klára Esterková, Martin Horák, František
Jansa, Marie Salajková,
Věra Tychlerová, Kateřina
Zigáčková, Jan Zugar

Foto: Marek Mečl
Zpravodaj

Soubor Slunéčko
– vedoucí:
Zita Klubusová, Štěpánka Knotová, Gabriela Komosná, Petra Sklenská
Pořadatelská služba:
Milan Salajka, Sbor dobrovolných hasičů Dolní Bojanovice – Petr Bohůn, Petr
Herka, Dominik Jarošek,
Milan Mrkva, Josef Polínek,
Vít Polínek, Jan Rajchman,
Stanislav Rajchman, Drahomír Tomáštík, Jiří Vaculík,
Josef Vaculík
Hudba:
Dechová hudba Šohajka,
Cimbálová muzika Stupava
Dolní Bojanovice

Poskytnutí pole:
Zemědělská farma Kratina a.s., Antonín Bábík
Ochutnávky:
Vinařství Blažek, Vinařství
Šebesta, „Bojanovské motance“ připravené kuchařkami ze školní jídelny
Zdravotní služba:
R ů ž e n a Č e r v e n ko v á ,
Zdeňka Štětková
Ozvučení a video:
Tonstudio Rajchman
Foto:
Jaroslav Skočík
R.R.
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Upozornění pro žadatele příspěvků
V souladu se schválenými „Zásadami přidělování příspěvků“
na činnost organizací provozujících veřejně prospěšnou činnost
pro r. 2014 upozorňujeme žadatele:
- žádosti o poskytnutí příspěvku se podávají do 31. 10.
kalendářního roku na následující rok (to znamená do
31. 10. 2013 na žádost o příspěvek pro r. 2014)
- podporována bude činnost (jednotlivé akce) přednostně zaměřená na děti a mládež, neuznatelné budou provozní náklady
(spotřeby energií)
- Zastupitelstvo obce schvaluje poskytování příspěvků nad
50.000,- Kč a dary nad 20.000,- Kč
- Rada obce schvaluje poskytování příspěvků do 50.000,- Kč
a dary do 20.000,- Kč
Zásady přidělování příspěvků jsou zveřejněny na webových
stránkách obce.
Upozorňujeme občany, že 31. prosince 2013 vyprší platnost
většiny smluv na hrobová místa. Žádáme všechny občany, kteří
mají pronajaté hrobové místo na místním hřbitově, aby se dostavili
během měsíce října na obecní úřad k projednání nové nájemní
smlouvy.

OBEC DOLNÍ BOJANOVICE VYDALA V LETOŠNÍM
ROCE TURISTICKOU ZNÁMKU

Obecní
zahrádka
Který zahrádkář, pěstitel ovoce či jenom trávníkář má rád krtky? Zatím
jsem žádného nepotkal
ani nepoznal. Já sám
jsem taky zahrádkářem
a starám se o „obecní zahrádku“, které normálně
říkáme les. Nemám rád
krtky, ale zatím nevím,
co si s nima počnu. Jsou
totiž dost velcí, jezdí autem i s vozíkem a vesele
vozí písek. V zahrádce,
o kterou se starám, zůstávají dírky, díry a jámy, ve
kterých by se ani medvěd
nestyděl přezimovat.
Asi už tuším, co si s krtky počnu. A ž některého potkám a zjistím, kde
bý vá, tož mu taky do jdu vykopat na zahrádku
jámu, nech se na ni každý
den dívá.

I N FO R M AC E

Z K N I H OV N Y

N áv š tě v no s t k nihov ny
a výpůjčky knih nepoklesly ani v období prázdnin.
V průměru knihovnu navštíví
měsíčně kolem 150 čtenářů
a počet výpůjček činí kolem
500 svazků. Velké oblibě
se těší nejen výměnný fond,
který je měsíčně obměňován
z Městské knihovny Hodonín, ale i naše knihy. V nové
nabídce stálého fondu jsou
knihy všech žánrů i knihy
vzdělávací od našich i zahraničních autorů. Velká nabídka
je i v dětské a mládežnické
literatuře a také studenty
s povinnou četbou může
naše knihovna z velké části
uspokojit.
Během roku se zapojujeme
do všech nám dostupných
projektů a akcí. Jen namátkově vzpomenu tradiční „Noc

s Andersenem“ – letos na
Den s Andersenem navštívilo
naši knihovnu 139 žáků ZŠ
se svými učiteli, proběhly
besedy s Klubem maminek
a RC Sluníčko, s žáky základní umělecké školy nad
komixem. Velmi úspěšná byla
také akce připravená pro prvňáčky – pasování „Čestným
členem“. Ty z pasovaných
dětí, které se přišly oficiálně
zaregistrovat do knihovny,
získaly čtenářský průkaz na
rok zdarma. Na besedě u knih
se zde setkávají i senioři.
V knihovně proběhla i velmi
zajímavá přednáška paní Heleny Pěkné týkající se našeho
zdraví - Terapie přitahovacích
polí. Díky zájmu ze strany
čtenářů budeme s lektorkou
pokračovat v přípravě dalších
témat.

S pozdravem
„Lesu zdar“
váš obecní hajný
Lukáš Tomančák
Turistická známka je vydávána pouze obcím, které jsou řazeny
mezi turisticky zajímavé cíle. Obec o získání turistické známky
usilovala od roku 2010. Letos se podařilo známku získat díky
zařazení naší obce mezi vinařské turistické cíle. Známku je možné
zakoupit ve Slovácké chalupě nebo na obecním úřadě.
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Zpravodaj

Co nás čeká:
• Podzim přinese „Týden
knihoven“ a tento rok je
akce zaměřena na naše
nejmenší děti.
• Připravujeme také autorské
besedy a čtení pro děti
základní školy.
• V květnu se zapojíme do
projektu „Večer s ombudsmanem“. Naše knihovna
patří mezi jednu z mála,
které byly v ybrány pro
uskutečnění besedy.
Závěrem bych ráda pozvala
naše občany – PŘIJĎTE
DO KNIHOVNY. Můžete si
nejen v ybrat knihy, které
vás zaujmou, ale i časopisy.
Přístupný je také veřejný
internet a lákavá je i nabídka
obrazového informačního
centra. Využít čekací doby
na děti v ZUŠ mohou rodiče
i v nadcházejícím podzimním
období.
Škoda jen, že dobrou reputaci čtenářům kazí tři až čtyři
členové, kterým se nedaří
vracet zapůjčené knihy v termínu. Děkuji všem čtenářům,
kteří naši knihovnu navštěvují
a doufám, že budou i nadále
spokojeni s výběrem knih –
vždyť je jich na 10 000, tak
je stále z čeho vybírat.
Na shledanou se těší
knihovnice
Růžena Kašíková

Dolní Bojanovice
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Z Š a MŠ Dolní Bojanov ice
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V ZŠ A MŠ
V tomto školním roce výrazně přibylo žáků na ZŠ, a to
o 27 žáků. V ZŠ se tak letos
bude vzdělávat 294 žáků.
Zvýšil se i počet kmenových
tříd, ze 13 na 14.
I letos došlo v naší velké
škole, která čítá bezmála
50 zaměstnanců, k personálním změnám. Ze školy
odešel na vlastní žádost po
dlouhých 23 letech pan učitel
Vítězslav Navrátil. Pan učitel
Zmrzlík uspěl v konkurzu na
ředitele školy v Žarošicích.
Paní učitelka angličtiny Nováková neprodloužila pracovní smlouvu. Všem těmto
pedagogům děkuji za vykonanou práci pro školu a přeji
hodně štěstí v jejich dalším
pracovním i osobním životě.
Školu naopak posílí učitelka
1. stupně Mgr. Iveta Kotásková, učitelka matematiky
a tělesné výchovy Mgr. Lenka
Ilčíková a učitelka angličtiny
Mgr. Petra Sukopová. Věřím,
že uvedené paní učitelky
budou pro školu přínosem
a přeji jim hodně úspěchů
a spokojenosti v jejich práci.
V mateřské škole zůstává
složení neměnné, jen došlo
k „protočení“ některých učitelek, aby třídu Motýlků, kde
se ostatní paní učitelky stří16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
2013-2014

ŠKOLA VYUŽÍVÁ
SOLÁRNÍ ENERGII

Konec 1. pololetí, vydání výpisu z vysvědčení
30. 1. 2014 (čtvrtek)
Zápis do 1. ročníku ZŠ
13. 2. 2014 (čtvrtek)
Konec 2. pololetí, vydání vysvědčení
27. 6. 2014 (pátek)

Na konci června byla ve škole uvedena
do provozu fotovoltaická elektrárna. Na
základě zmocnění zastupitelstvem obce
realizovala tuto akci škola. Vypsaného
výběrového řízení se zúčastnilo několik
firem, konečná hodnota zakázky byla
833.000,- Kč.
Sto dvacet solárních panelů o celkovém výkonu 30 kWp je umístěno na
střeše školy. ZŠ získala licenci na výrobu
elektřiny s využitím tzv. Zeleného bonusu
a fotovoltaická elektrárna byla připojena do
distribuční sítě. Vyrobenou elektřinu škola
spotřebovává pro vlastní potřebu, případné
přebytky budou prodávány distributorovi.
Přestože návratnost této investice bude
několik let, v dlouhodobém horizontu ušetří
fotovoltaická elektrárna nemalé finanční
prostředky.
Martin Maňas
ředitel školy

Prázdniny:
Podzimní 29. – 30. 10. 2013 (úterý, středa)
Vánoční
21. 12. 2013 – 5. 1. 2014
Pololetní
31. 1. 2014 (pátek)
Jarní
17. – 23. 2. 2014
Velikonoční 17. – 18. 4. 2014 (čtvrtek, pátek)
Hlavní
28. 6. – 31. 8. 2014
Dny ředitelského volna (změna vyhrazena):
30. 9. 2013 (hodové pondělí)
22. 4. 2014 (velikonoční úterý)
Třídní schůzky:
14. 11. 2013 (čtvrtek)
24. 4. 2014 (čtvrtek)

z a jíma v o s t i
REDAKČNÍ RADA A JEJÍ FUNKCE

J AROSL AV S KOČÍK
dají, neměla na starosti stále
stejná paní učitelka. Školní
jídelnu postupně během roku
posílily paní kuchařky Svatava
Bimková, Blanka Pospíšilová
a Miroslava Vaclová. Na úklid
byla přijata paní uklízečka Marie Blahová. I těmto provozním
pracovnicím přeji, aby se jim
Zpravodaj

u nás ve škole dobře pracovalo a byly spokojené.
Věřím, že nastávající školní
rok, ve kterém naše školní
budova oslaví 30 let od zahájení vyučování, bude úspěšný. Tak s chutí do něj .
Martin Maňas
ředitel školy

V našem seriálu o práci v Redakční radě zbývá představit posledního člena. Tím je
pan Jaroslav Skočík. Oficiálním členem rady je od roku 2004. Jeho hlavní náplní je
dodávat do Zpravodaje fotografie ze života v obci. Díky dobré znalosti jazyka českého
je často využíván také jako konzultant či korektor.
Jaroslav Skočík se narodil 15. února 1956, vystudoval gymnázium. Z politických důvodů
nemohl studovat vysokou školu. Od roku 1990 pracuje v tiskárně pana Vojtěcha Lelky.
Pochází z Mutěnic, má mladší sestru a bratra. Do naší obce se přiženil a přistěhoval v roce
1984. Má dvě dcery. Starší Ludmila vystudovala ekonomii na Masarykově univerzitě, mladší
Martina je stavební inženýrka.
Dolní Bojanovice
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V tiskárně pracuješ od roku
1990. Jak jsi zde začínal?
Tiskárna byla tehdy ještě
u pana Lelky v domě, já jsem
nastoupil jako reprodukční
fotograf. Tenkrát jsme dělali
všichni všechno. Byli jsme
celkem dva zaměstnanci
a mimo tiskařské práce
jsem musel zastat v podstatě i všechny další nutné
činnosti.
Co jsi dělal, než jsi nastoupil práci v tiskárně?
Byl jsem zaměstnancem
dolů. Náplní mé práce bylo
především zajištění propagace na šachtách. V praxi
to fungovalo tak, že jsem
pořizoval fotografie nejen ze
života a práce horníků, ale
i fotografie pro technickou
dokumentaci, z havárií i neštěstí. Mimo to jsem zastával
také různé další činnosti,
jako například malování
a psaní plakátů a výrobu
propagačních panelů. Navíc
jsem také psal a kreslil kroniku a pracoval pro hornické
noviny.
A malování tě také bavilo?
Vyrůstal jsem v prostředí,
kde moje maminka malovala
a vyšívala různé součásti
krojů, šátky, ale i věci pro
liturgii. Již jako malý jsem
chtěl samozřejmě pomáhat
a občas i nějaký drobný úkol
dostal. Malování a kreslení
mě sice bavilo, ale využíval
18

čím výjimečná. Já osobně
rád vzpomínám na práci pro
doly. Fotil jsem je tehdy ještě
na klasický film a sám jsem
si vyvolával i fotky. Byla to
zajímavá zkušenost a nedá
se na to zapomenout.

jsem je pouze pro drobné
ilustrace v kronikách a při
pracích v propagaci.
Netrpíš občas, když vidíš
plakát či propagační materiál, který vizuálně neladí?
Určitě. Mnohokrát jsem
si všiml různých grafických
prvků, stylů a barev, které
se k sobě moc nehodily, ale
přání zákazníků je na prvním
místě. Mojí funkcí není to
kritizovat.
Vzpomínáš si vůbec, jak
jsi se dostal k práci pro
Zpravodaj?
(směje se) Vůbec si nevzpomínám, odkdy jsem
se stal oficiálním členem
redakční rady. Já prostě
jen fotím a dodávám foto.
V podstatě jen dělám to, co
mě baví.
Zpravodaj

Kdyby sis mohl vybrat, jaký
druh fotky chceš fotit, co
by to bylo?
Baví mě dělat reportáže
z různých akcí. Sledovat
děj a lidi a hledat vhodné
okamžiky a zaznamenávat
je. Především však bezprostřednost malých dětí je
vděčným tématem k fotografování. Příroda je velmi zajímavá, ale potřebuje mnoho
času. Pro mě je to pouze
okrajová záležitost.
Fotil jsi někdy i například
propagační fotky pro modelku?
To jsem nikdy nedělal. Ani
si to nedovedu představit.
Co považuješ za vůbec
nejzajímavější akci, kterou
jsi kdy fotil?
Téměř každá akce je ně-

Upřednostňuješ foto na
digitální nebo „normální“
fotoaparát?
Fotit digitálním fotoaparátem je mnohem pohodlnější.
Nemusíš šetřit materiálem
a počítat každý snímek. Navíc můžeš kdykoliv změnit
citlivost materiálu, což u klasiky představovalo výměnu
filmu nebo další fotoaparát.
Klasická fotografie na film
se dneska dělá už jen málo,
ale vůně chemie a rozmáčené prsty od vývojky mají své
nezapomenutelné kouzlo.
Upravuješ v počítači digitální fotky?
Upravuji úplně každou
fotku. Snažím se, aby každá
fotografie byla vyvážená barevně. Úprava některé fotky
mi zabere pár sekund, u jiné
trávím času víc.
Zdědila některá z tvých
dcer lásku k fotografování?
Obě dcery fotí pro svou potřebu, ale vášnivé fotografky to nejsou.
Máš časově velmi náročnou práci a fotografování
pro Zpravodaj ti také za-

bere spoustu času. Navíc
sis pořídil chatky na Radějově, o které se musíš
pravidelně starat. Kde na
to všechno bereš čas?
(směje se) Čas mi permanentně chybí. A v poslední
době je to ještě horší. Už
tak čtvrtý měsíc jedu úplně
nadoraz. Abych všechno stihl, musím vstávat brzo ráno.

Jezdí vám na Lučinu pomáhat i dcery?
Obě bydlí a pracují v Praze, takže nejezdí tak často
jako dřív. Ale během letního období a vždy, když je
potřeba, přijede na pomoc
alespoň jedna z nich.

Co je pro tebe brzo ráno?
Budík mám nastavený na
tři hodiny... Obvykle vstávám
mezi třetí a čtvrtou ráno
a začnu pracovat.

Pocházíš z Mutěnic. Řekl
bys, že je rozdíl v povaze
lidí z Mutěnic a z Bojanovic?
Obě vesnice jsou vzdálené jen pár kilometrů od
sebe a díky tomu vyrůstáme
i v podobném prostředí
a máme podobné povahy.
Přesto rozdíl tu je. Myslím,
že Bojanovčáci mají v sobě
větší hrdost. Jsou pyšní na
svou obec a existuje zde
určitá pospolitost.

A kdy chodíš spát?
Většinou kolem půlnoci.
Zní to spíš tak, že chaty na
Lučině pro tebe nejsou příležitostí k zahnání nudy?
(směje se) Dříve jsem měl
vinohrady a sklep v Mutěnicích a jezdil jsem je tam
obdělávat. Měl jsem dostatek pohybu, ale i spoustu
práce, kterou jsem často
nestíhal. Když jsme vinohrady prodali, začalo mi
cosi chybět. Naskytla se mi
možnost koupit pár chatek
na Lučině a dlouho jsem
se nerozmýšlel. Je to pro
mě skutečně relax a určitá
forma odreagování se. Moc
se mi tam líbí prostředí
a krajina a především mě
baví veškeré práce kolem
chatek.

Dolní Bojanovice

Z MUTĚŇÁKA BOJANOVČÁKEM NA PLNÝ ÚVAZEK

V Dolních Bojanovicích
žiješ třicet let. Cítíš se už
dneska být více Bojanovčákem?
U r č i tě. V M u tě n i c í c h
mám rodinu, spoustu přátel a mnoho vzpomínek.
Donedávna jsem tam jezdil
i obdělávat vinohrad, ale jen
těžko bych se vracel zpátky.
Na Bojanovice jsem si zvykl.
Cítím se tady doma.
A.Č.
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Genealogický úvod aneb jak na historii svých předků
Asi každý z nás někdy zatoužil znát svou rodinnou
historii či pátrat po svých předcích. Následující řádky vám k této snaze mohou být prvním vodítkem.
Jsou však sepsány na základě vlastních zkušeností
„pokročilého začátečníka“, nekladou si tedy za cíl
předložit kompletní návod ani odborný popis genealogických postupů a termínů.
Jednou z možností, jak se něco o našich předcích
dozvědět, je zadat práci profesionálnímu genealogovi. Na internetu jsou v současné době desítky
takových nabídek. Ceny se pohybují v širokém
rozmezí, kdy se výsledná částka logicky odvíjí
od množství získaných dat. Záleží tedy, zda nás
zajímá jen konkrétní údaj, nebo chceme kompletní
rodokmen včetně grafického výstupu.
Druhým způsobem získání genealogických informací je pátrání na vlastní pěst. Bude to sice stát
spoustu času, ale informace získané vlastní zásluhou mají pro hledajícího snad ještě větší hodnotu
než v prvním případě. Zpočátku je nejvhodnější začít
přímo doma, tj. s pomocí svých příbuzných a údajů
ve starých dokumentech sestavit nejmladší část
rodokmenu. Především na základě rodných listů
bychom měli být schopni získat základní údaje
o dvou až třech generacích do minulosti.
Dalším krokem je pak již hledání v matrikách
narozených, oddaných a zemřelých, základních to
genealogických zdrojích. Matriky za zhruba poslední
století se obvykle ještě nachází na příslušném obecním úřadě, kam je v případě badatelského zájmu
nutné se fyzicky dostavit. Ty starší pak už obyvatelé
Moravy naleznou v Moravském zemském archivu
v Brně. Zatímco pro ostatní genealogické zdroje
(např. gruntovní knihy, kroniky nebo zmíněné mladší
matriky) je zpravidla nutné navštívit příslušný archiv či úřad, ostatní matriky jsou dnes již naštěstí
zdigitalizovány, takže lze pátrat i z pohodlí vlastního domova. Na stánkách http://actapublica.eu/
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stačí do vyhledávání zadat název obce a zobrazí
se všechny dostupné matriky. K dispozici jsou
přitom obvykle matriky pro 17. až 19. (případně
počátek 20.) století. V matrice se na jejím konci
nachází jmenný rejstřík, který nás pak navede na
příslušnou stránku. Bohužel to ale není pravidlem,
protože většina starších matrik takovýto rejstřík
neobsahuje. Pak nezbývá než listovat stránku po
stránce. Překážkou při čtení starších matrik může
být také jazyk (většina záznamů je německy nebo
latinsky) a horší fyzický stav matriky. Největší
problémy však působí samotná historická písma.
Naštěstí existuje několik cest, jak se s uvedenými
překážkami vypořádat. Spoustu užitečných informací a návodů naleznete na internetu nebo v odborné
literatuře. Za všechny uvedu knihu „Sám proti toku
času aneb s genealogií k vlastním kořenům“ (Henry
Pohanka) nebo novější „Sestavte si rodokmen“
a „Rodokmen naší rodiny“ od Blanky Lednické. Za
návštěvu jistě stojí také webové stránky autorky
těchto knih (http://rodokmen.psinec.com/), které
obsahují podrobnější návody a pomůcky pro začínající genealogy. Zájemcům velmi doporučuji také
genealogické fórum (http://genealogie.taby.cz/),
kde najdete potřebné rady a tipy od zkušenějších
kolegů. Na tomto fóru vám také pomohou s luštěním
těžko čitelných archivních záznamů.
Velkým pomocníkem nejen při pátrání, ale také
při organizování údajů a sestavování vlastního
stromu je samozřejmě počítač. Existuje celá řada
specializovaných softwarových programů pro
zájemce o genealogii. Jeden z nejpoužívanějších,
MyHeritage, je ke stažení na adrese http://www.
myheritage.cz/. Na téže adrese si také můžete bezplatně vytvořit vlastní stránky o vašem rodokmenu.
Přeji hodně úspěchů při vašem bádání.

Zpravodaj

Jiří Frolec

Život za humny
V minulém čísle Zpravodaje jsme vám představili dva naše rodáky Katku Zigáčkovou
a Zbyňka Miklíka, kteří odešli za prací či studiem na zkušenou do zahraničí. V následujících
rozhovorech bychom vám rádi připomenuli naše rodačky Petru Kučerovou Sharkey a Irenu
Davis (roz. Bílková), které díky své „zkušené“ našly v zahraniční svůj nový domov.

PETRA KUČEROVÁ SHARKEY
se narodila 20. července 1980. Pochází ze
čtyř dětí. Po střední škole odjela jako au-pair
pracovat do Anglie. Po dvou letech se vrátila
zpátky do ČR, poté odjela za prací do Ameriky. V roce 2011 se provdala do Ameriky, kde
nyní žije ve městě Watchung, stát New Jersey.
Má devítiměsíčního syna Tomáše, o kterého
v současné době pečuje.
Jak dlouho už žiješ v zahraničí?
Letos v září to bude jedenáct let, co jsem
odjela.
Proč jsi odešla do zahraničí?
Vždycky jsem toužila jet do Anglie, abych
se podívala na dům, ve kterém žil Fredie
Mercury. Jednou z možností, jak si tento
sen splnit, bylo pracovat jako au-pair v zahraničí. Po dvouleté zkušenosti v Anglii jsem
se vrátila domů. Ale nějak to nebylo ono
a rozhodla jsem se opět vycestovat. Můj
původní plán nebyl emigrovat. Myslela jsem,
že budu hodně pracovat v Americe, vydělám
spoustu peněz a pak se vrátím domů.
Kde všude jsi v Americe pracovala?
Nejdřív jsem pracovala legálně jako au-pair. Když mi skončilo pracovní vízum,
musela jsem se začít živit jinak. Pracovala
jsem určitou dobu v několika barech. Nebylo
to vždycky jednoduché, protože v baru je
spousta opilých a nepříjemných lidí. Ale
jsem za tu zkušenost vděčná. Hned, když

jsem dostala legální pracovní povolení,
zaměstnala mě Charitativní nezisková organizace YAI, kde jsem pracovala asi čtyři
roky, než se narodil Tomášek. Starala jsem
se o mentálně postižené a to mi pomohlo
vážit si zdraví.
Co se ti na životě v Americe líbí?
Je toho víc. Bydlím na krásném místě
v rezervaci obklopeném pouze lesem a přírodou. Přesto to nemám daleko do města
a když si chci užít zábavu, stačí se vypravit
do New Yorku vzdáleného dvacet minut
cesty od domu.
Další, co mi v Americe vyhovuje, je životní
styl. Způsob, jakým zde funguje svoboda
a tolerance. Obchody se řídí zásadou „Náš
zákazník, náš pán“. Přístup obchodníků
k zákazníkům je naprosto rozdílný od českého. Shodou okolností jsem právě tohle

Dolní Bojanovice
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částí kontinentu, prošli jsme rozdílnou výchovou a je mezi námi věkový rozdíl, skvěle
se doplňujeme. Nedokážu si představit, že
bych byla s někým jiným.

mohla posoudit letos, když jsem přijela na
návštěvu domů do České republiky.
Navíc jsem tady v Americe obklopená
skvělými lidmi, cítím jejich péči a podporu
a to může můj názor na Ameriku také trošku
zkreslovat.
Jak vnímáš rozdíl mezi Američany a Čechy?
Oba národy se hodně liší povahou. Američané jsou tolerantní, podporují se navzájem
a uznávají se. Když někdo něčeho dosáhne,
ostatní mu to přejí, fandí mu a gratulují.
U nás je to spíše naopak. Češi jsou velmi
nepřejícní. Nikdo tě nepochválí, spíš se
setkávám se závistí. Nechci, aby to znělo
kriticky, protože jsem velmi pyšná, že jsem
z Bojanovic. Ale mám takové zkušenosti.
Naproti tomu Američané jsou proti nám velmi rozmazlení a neumí si vážit materiálních
věcí či dárků.
Co ti v Americe chybí?
Chybí mi mamčino jídlo a také naše české
tradice, jako jsou třeba hody. Také například
v Americe vůbec není mateřský příspěvek,
což bych teď při péči o Tomáška ocenila.
Jak často jsi v kontaktu s rodiči?
Teď když mám miminko, tak se přes skype
vidíme a slyšíme téměř každý den. Mamka
mě navštívila tady v Americe už několikrát.
Já se snažím dostat do Česka alespoň
jedenkrát ročně.
Budeš malého Tomáška učit česky?
Ano. Mám všechny knížky v češtině.
Velmi ráda bych, aby se naučil český jazyk
i české tradice. Chci najít tady v Americe
českou komunitu. Věřím, že když najdu
Čechy, bude jednodušší naučit Tomáška
českým tradicím.
Jak ses seznámila s manželem?
(směje se) Přijela jsem do Ameriky jako au22

Zažila jsi někdy, že by tvůj vztah se starším
partnerem někdo odsuzoval?
Bohužel ano. Lidé mi dali najevo, že si
myslí, že jsem vypočítavá. Dokonce mi
psali na facebook a obviňovali mě z různých
spekulací... Nebylo to příjemné, ale neřeším

to. Myslím, že si člověk nevybírá, do koho
se zamiluje.
Doporučila bys ostatním, aby šli „na zkušenou“ do zahraničí?
Určitě. Je to nejlepší životní průprava. Člověk se naučí postarat sám o sebe, spoustu
věcí si v hlavě srovná. Navíc, když člověk
přijede do zahraničí a neklape mu to, tak se
vždycky může vrátit, ale nikdy se mu taková
zkušenost neztratí...
A.Č.

IRENA DAVIS BÍLKOVÁ
-pairka. Přesně po dvaceti osmi dnech jsem
šla poprvé ven na Halloween s kamarádkami. Při této příležitosti jsme se s Tomášem
poprvé potkali. Během pobytu v Americe
jsme spolu chvilku byli, pak se rozešli a zase
sešli... Trvalo to devět let a pak mě požádal
o ruku.
Jak se líbí tvému manželovi v ČR?
Je velmi nadšený. Líbí se mu krásná
a upravená vesnice. A nadchla ho například
také vstřícnost bojanovských vinařů. Osobně rádi vzpomínáme například na to, když
jsme se šli večer projít kolem búd a pan
František Červenka nás pozval do svého
sklepa na ochutnávku. Strávil s mým manželem spoustu času, všechno mu ukazoval
a vysvětloval. Tomáš byl unešený. Dodneška
také vychvaluje a všude mluví o naší české
svatbě. Naše tradice, tradiční průvod, muzika a vůbec zvyky se mu velmi líbí. Jediný
handicap pro něj je, že neumí česky.
Nelituješ, že sis vybrala muže z jiné země?
Určitě ne. I když jsou mezi námi rozdíly,
jako například, že pocházíme z různých

Zpravodaj

se narodila 21. dubna 1971. Pochází ze tří
dětí. Po dokončení učiliště pracovala nějakou
dobu v Sigmě Hodonín. Poté odjela jako au-pair pracovat do Anglie, odkud se již zpátky
do ČR nevrátila. V roce 1995 se provdala za
Angličana. Má tři děti ve věku 14, 16, 18 let.
Žije v Bristolu. Pracuje jako kuchařka.
Jak dlouho už žiješ v Anglii?
Letos v září to bude dvacet let, co jsem
odjela.
Proč jsi odešla z České republiky?
Chtěla jsem se naučit anglicky. Našla
jsem si práci au-pair v Anglii. Rok jsem pracovala jako au-pair. Pak jsem si ještě našla
v Anglii školu, abych se zdokonalila. Domů
už jsem se nevrátila.
Když jsi šla do Anglie, uměla jsi anglicky?
Měla jsem pár lekcí. Podle mého názoru
jsem uměla asi padesát slov – vlastně
téměř nic.
Byla jsi v Anglii od začátku spokojená?
Bylo to velmi těžké, ale zvykla jsem si.
Mluvit jsem neuměla, rodina, do které jsem
přišla, nebyla příliš komunikativní. Starala
jsem se o jejich děti ve věku šest, osm a de-

set let. Po několika měsících jsem odešla
pracovat do jiné rodiny, kde jsem se starala
o miminko a bylo to mnohem lepší.
Co se ti na životě v Anglii líbí?
Život je v podstatě podobný jako u nás.
Líbí se mi, že je tady víc přírody a zeleně.
Jak vnímáš rozdíl mezi Angličany a Čechy?
Češi jsou více přátelští. Angličané jsou
příjemní, ale narozdíl od Čechů jsou klidnější a lépe se s nimi spolupracuje, je na
ně spoleh.
Co ti v Anglii chybí?
Některá jídla (směje se). Vozím si mouku,
ocet, kyselé zelí... něco si sama vyrábím.
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pod dr obnohledem

Žně našich předků, 28. 7. 2013 (Foto: Jaroslav Skočík)

... tá nová jupka
sa hodí na žňa,
aj na přehlídku

Zahrádkářské dny, 29. 8. - 2. 9. 2013 (Foto: Marek Mečl, Michal Maláník)

Zarážání hory, 1. 9. 2013 (Foto: Jaroslav Skočík)
Kresba: Bronislava Halašová; Připravila A. Č.

Jak jste se seznámili s manželem?
Když jsem byla v Anglii tři měsíce jako
au-pair, šla jsem se na Silvestra podívat ven
na ohňostroje. Vyšla jsem z domu, ale na
ulici nikdo nebyl. Napadlo mě zabouchat na
sousedy. A přišel mi otevřít John. Spřátelili
jsme se. Vídali jsme se téměř denně. On mi
tehdy hodně pomohl s výukou angličtiny
a já jsem pro něj vykonávala domácí práce
jako žehlení košil.
Přemýšlela jsi někdy o tom, že by ses
raději vrátila do ČR?
Stále nad tím přemýšlím. Když jsme se
s Johnem vzali, tak jsme se chtěli nastěhovat do Česka. Johnovi se tu líbí a i když
neumí česky, naše země ho láká.
Jak často jsi v kontaktu s rodiči?
Hodně. Přes skype i třikrát za týden. Když

děti byly malé, tak jsme i častěji jezdívali.
Teď už jen tak jedenkrát do roka.
Umí tvoje děti česky?
Starší dcera Harriet a prostřední Alena
rozumí česky a umí i trochu mluvit. Snažila
jsem se je naučit. Nejmladší syn Ross česky
neumí.
Nelituješ, že sis vybrala muže z jiné země?
Někdy jsem přemýšlela, že by život se
stejně myslícím a mluvícím Čechem byl
jednodušší (směje se). Ale kdoví... já jsem
spokojená s tím, co mám.
Doporučila bys ostatním, aby šli „na zkušenou“ do zahraničí?
Určitě. Je to nejlepší způsob, jak se naučit
jazyk a získat zkušenosti.
A.Č.

VZPOMÍNK A NA ROK 1938
V lednu 2013 to bylo 75 roků, když se večer kolem
osmé hodiny objevila nevídaná záře na obloze. Zrovna
k nám přišel soused a řekl: „Pojďte se podívat ven,
někde hoří. To musí být velký oheň. Ale, stejně to vypadá na nějaké zvláštní světlo, snad to ani oheň není.“
Když jsme vyšli ven, ulice byla plná lidí, kteří se
dívali na oblohu. Ta byla celá červená. Záře byla vidět
ve výšce nízké oblačnosti, jakoby prosvětlená. Bylo
vidět, jak pomalu postupuje od východu k západu.
A z této záře jako by šel na lidi strach. Říkali, že je to
zlé znamení, že jistě něco špatného věstí.
Na druhý den toho byly plné noviny, v rádiu se
o tom mluvilo. Nikdo netušil, co to bylo. A z jara už se
vědělo o tom, že se na nás Hitler chystá. Prohlásil, že
Československo musí zmizet z mapy Evropy.
Když se lidé začali chystat na hody, byla mobilizace.
Bylo povoláno několik ročníků svobodných chlapců
i ženáčů. Pod kostelem u radnice stálo několik autobusů, které je odvážely. Lidí tam bylo jak o hodech,
všichni se s nimi loučili. Bylo to otřesné. Prožívali
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jsme hody jak po morové ráně, všichni žili ve strachu
a nejistotě, co bude dál.
A když prezident Beneš podepsal protektorát,
všichni se vrátili. Lidé měli za zlé prezidentovi, že to
podepsal. Ale on řekl: „Kdybych nepodepsal, bylo by
to ještě horší. Němci by nás obklíčili a děly a letadly
by nás zničili.“ Hitler tehdy prohlásil, že bude jeden pán
na zemi a jeden na nebi. Myslel si totiž, že ovládne celý
svět a bude nad ním pánem.
A víte, co byla ta záře?
To jsme zjistili až po válce.
13. října 1917 při posledním zjevení Panny Marie
ve Fatimě řekla Maria dětem: „Tato válka brzo skončí
(skončila za rok), ale mír nebude dlouhý (20 roků).
Když se lidé nepolepší, nastane nová válka, která bude
horší a delší. Až uvidí lidé na nebi nevídanou zář, to
bude znamení, že válka je blízko.“
A to byla ta záře ze dne 25. a 26. ledna a šla přes
Evropu.
Zavzpomínala paní Josefa Mráková (90 let)

Zpravodaj

B ojano v ic e ma jí t alen t
Cimbálová muzika Zádruha vznikla v roce 1993. Regionálně se muzika řadí do oblasti
Podluží, odkud také čerpá převážnou část svého repertoáru. Za svého působení slavila
a slaví úspěchy u nás i v zahraničí. V roce 2009 - 2011 připravila Zádruha spolu s Divadelním
spolkem z Dolních Bojanovic velmi úspěšné představení divadelní zpěvohry Fanoša Mikuleckého - Hřebačky „Cesta zarúbaná“, které v roce 2010 získalo také ocenění na prestižním
festivalu ve Strážnici.
Na otázky ze zákulisí cimbálové muziky Zádruha odpovídal primáš Miroslav Klubus.
Jaká byla vaše úplně první
akce, na které jste hráli
jako CM Zádruha, a jak to
začalo?
Oficiálním termínem vzniku cimbálové muziky Zádruha je Fašaňk roku 1993,
kdy v Dolní hospodě proběhl slavnostní veřejný křest
muziky, při kterém jsme
právě přijali název Zádruha.
To byla tedy první akce, na
které jsme oficiálně hráli
pod tímto názvem. Křestním kmotrem muziky byl
náš tehdejší velký příznivec
František Kuběna.
Hrát jsme spolu začali už
asi o dva roky dříve. Chodil
jsem tehdy na housle k panu
učiteli Pavlu Janečkovi a ten
mě oslovil, jestli bych nechtěl hrát v cimbálce. Krátce
předtím jsem skončil v dětském souboru Podlužánek
v Prušánkách, kde jsem
hrál v podstatě celé dětství.
Cimbálka mě bavila, takže
jsem samozřejmě souhlasil.

Byl jsem tehdy ještě žákem
na základní škole, asi v sedmé třídě, v muzice jsem byl
nejmladší.
Kdo byl hlavním iniciátorem vzniku Zádruhy?
Myslím, že nejvíc se angažoval Pavel Zigáček .
Dlouhou dobu nám dělal
i organizačního vedoucího.
Pokud si dobře vzpomínám,
měl jako jediný z muziky
doma telefon, takže vždycky domlouval akce a pak
nás buď všechny objížděl,
Dolní Bojanovice

nebo jsme vše probírali až
na zkouškách. Mobilní telefony ani internet se v té době
ještě nepoužívaly. Zkoušeli
jsme pravidelně každou
neděli dopoledne na Slovácké chalupě. V muzice nás
začínalo šest. Kromě Pavla
Zigáčka, který hrál kontr, to
byl Jara Hunča na basu, Mirek Moravanský prim, Martin
Moravanský na cimbál a já
jsem hrál s Jendou Moravanským terc. Pak přibyl
ještě na klarinet Peťa Koliba,
který měl čerstvě po vojně,
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naopak Jenda Moravanský
v podstatě hned v začátcích
z muziky odešel.
Jak se změnilo obsazení
cimbálky během její existence?
Z té úplně původní sestavy zůstal jenom Martin Moravanský, já a vlastně i Peťa
Koliba, kter ý „naskočil“
hned v začátku. Postupně
přišel Martin Kaňa, nejdřív
na basu náhradou za Jaru.
Později přešel na kontru, to
když začal hrát basu Béďa
Kuběna a naopak skončil
Pavel Zigáček a Tomáš Balák z Hodonína, který hrával
terc. Jako poslední přišel
v lednu 2003 Jenda Římský
na terc. V současném složení už tedy hrajeme deset let.
Prošla hudba ve vašem
podání nějakým vývojem?
Určitě ano. To, co po sluchač slyší, je výsledkem společného snažení
a vzájemné souhry, v horším
případě nesouhry. Muziku
jsme v Zádruze vždy tvořili
kolektivně, při vymýšlení
úprav a aranžmá písniček
přispívá každý svojí troškou
do mlýna. Nikdo z nás nemá
hlubší hudební vzdělání a nikdy jsme neměli výraznou
hudební autoritu, která by
rozepsala partitury a předložila nám to „na zlatém podnosu“. Tím, jak se průběžně
měnilo složení muziky, měnil
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se samozřejmě i její výraz.
Nepopiratelně měl na to vliv
i jakýsi osobní muzikantský
vývoj každého z nás. Přece
jen, když jsme začínali, byli
jsme všichni o dvacet let
mladší. Je však třeba říct,
že fundamentální hudební
charakter má Zádruha pořád
stejný. Od počátku jsme typická podlužácká cimbálka
s repertoárem založeným na
našem regionu a jako taková
jsme se vždycky chtěli a i nadále chceme prezentovat.
Kolikrát během roku oficiálně hrajete?
Nejvíce akcí zpravidla
bývá od září do prosince.
Podle starých diářů, které
si schovávám od roku 2001,
odehrajeme průměrně osmdesát až devadesát akcí
ročně. K tomu je třeba připočítat další dny, které trávíme
na zkouškách, přípravou not
a programů na různá veřejná
vystoupení a podobně.
Tak to asi není zrovna jednoduché mít doma muzikanta?
Každý, kdo muziku někdy
aktivně dělal, ví, že je to
náročná řehole, které musí
spoustu věcí obětovat. Především vlastní pohodlí a kus
soukromého života. V době,
kdy většina lidí v létě sedí
před hospodou na zahrádce,
griluje doma na terase, na
podzim sedí ve sklepě u dobZpravodaj

rého vína nebo se v zimě baví
na plese nebo v klidu spí, my
trávíme spoustu hodin na
cestách, nespočetně nocí
probdíme... Také bychom raději spali. Vracíme se v noci
nebo nad ránem mnohdy
absolutně vyčerpaní. To vše
samozřejmě na úkor rodiny.
Rád bych využil příležitosti
a za každého z nás našim
partnerkám poděkoval za
trpělivost, toleranci a pochopení.
Jak vlastně celý tento koloběh zvládají vaše manželky?
(směje se) Tak to má a měl
asi každý doma jinak. Jednak to určitě závisí na povaze, temperamentu a míře
tolerance dotčených poloviček, ale určitě to ovlivňuje
i konkrétní situace v rodině.
Například, když já jsem maturoval a měl jsem „jenom“
frajírku, tak Pavel Zigáček
a Jara Hunča už „válčili“
v manželství a děti měli na
základní škole. Teď to máme
všichni podobně. Máme
rodiny a děti, i když početně
i věkově poměrně různorodě. Naše „cimbálková“
rodina v současné době čítá
celkem patnáct dětí, a to ve
věku od dvou do šestnácti
let. Myslím, že partnerské
vztahy všech členů muziky
si v tomto směru pořád
prochází určitým vývojem
a někdy je líp a jindy zas hůř.

„Cimbálkový dorost“ přeje svým tatínkům ať jim to pořád ladí...
Foto: Jan Klubus

Zažíváte i nějaké horké
chvilky?
V poslední době už jen
sporadicky, ale rádi s klukama vzpomínáme na jednu příhodu, kdy jsme při
návratu z hraní za ranního
kuropění doprovázeli nejmenovaného kolegu až
domů, abychom mu dodali
kuráže a obměkčili manželku. Doma ho nenapadlo nic
lepšího, než vzít bedýnku
s nařízkovanými muškáty
místo kytice a jít se ohlásit
do ložnice. Nejdřív za ním
letěla peřina, a když nás šel
vyprovodit před dům, tak se
za ním zabouchly a zamkly

dveře. Vzápětí vyletěla střešním oknem krojová košile.
To vše se slovy, které nelze
veřejně reprodukovat. Myslím, že tam pak trčel až do
„hrubé“.
Jindy jsme zas jinému „zádruhovi“ postáli za kmotra,
když jsme se při opožděném
návratu za bujarého veselí
rozhodli ještě jeho ženě
zazpívat pod okénkem. Dopadlo to tak, že mu vylila do
kanálu „fungl“ novou, ještě
neotevřenou flašku whisky,
kterou dostal předtím k narozeninám (směje se).

Dolní Bojanovice

Během tolika let jste se setkali s mnoha významnými
osobnostmi a skupinami.
Můžeš na některé z nich
zavzpomínat?
Na společném pódiu jsme
se sešli například s Jarmilou
Šulákovou a skupinou Fleret, Vlastou Rédlem nebo
sourozenci Ulrychovými,
ale třeba i s Felixem Slováčkem, Petrou Janů, Agátou
Hanychovou či Leošem
Marešem. Pokud se ale týká
přímé spolupráce, osobně
si nejvíc cením společných
v ystoupení se známými
lidovými interprety Vlastou
Grycovou, Františkem Okén29

kou nebo Jarkem Hrbáčem.
A nebylo by spravedlivé opomenout naše domácí – bojanovské - zpěváky, jmenovitě
bych zmínil hlavně Vojtu Račického a Marcelu Červenkovou. Zvláštní kapitolou je
pak naše spolupráce s folkrockovou kapelou Koňaboj
z Vyškova, se kterou jsme
v prosinci 2003 natočili také
společné CD.
Jezdíte hrávat do Kanady.
Jaká další významná místa
jste už společně navštívili?
V Kanadě jsme byli od
roku 2001 čtyřikrát. Jinde
za moře jsme se bohužel
ještě nedostali. Ale snad nás
něco ještě čeká. V minulosti
jsme navštívili také Francii
a Holandsko, samozřejmě
Rakousko a Slovensko. Nedávno jsme se na jedné
akci seznámili s manželkou
velvyslance České republiky
v Arménii, tak možná zažijeme i trochu adrenalinového
dobrodružství. 
Dvacet let Zádruhy – to
je dlouhá doba. Měli jste
někdy během té doby „ponorku“?
„Tak určitě. Někdy srdíčko a štěstíčko nestačí a je
potřeba do toho dát trochu
rozumu a dotáhnout to do
vítěznýho konce .“ Už jsem
zmiňoval počet akcí, které
za rok absolvujeme. Lze
si snadno spočítat, že se
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s klukama vidíme v průměru
každý třetí, čtvrtý den. Často
spolu trávíme dobu od rána
až do dalšího rána a někdy
i celé víkendy, v případě Kanady týdny. Je samozřejmě
těžké se pořád udržet v dobré náladě, zvlášť když je
člověk unavený nebo nemá
zrovna dobrý den. Takže
ano, občas samozřejmě nastane nějaké dusno, občas
má také člověk pocit, že by
se na to nejraději vykašlal.
V podstatě je to podobné
jako v manželství. Výhoda
je ovšem v tom, že se pak
vždycky nějakou dobu nevidíme, hrany se obrousí
a pak zjistíme, že by nám
ta muzika stejně chyběla.
A navíc… hodně věcí se dá
vyřešit rundou panáků, což
v manželství zpravidla moc
nefunguje (směje se).
Co jsme vypátrali o členech CM Zádruha:
Jan Římský - housle, terc
– 34 let, žije v Prušánkách,
má manželku Jitku a roční
dceru Lucinku, odchovanec
dětského souboru Podlužánek, před Zádruhou hrál
v cimbálové muzice Verbuňk
z Prušánek, je profesionální
kalič (ve firmě Gross-Beckert
kalí pletací jehly), bývalý nadějný klarinetista a tanečník.
Záliby: víno a gořalka, ženy,
zpěv.
Mar tin Kaňa - viola –
39 let, manželka Zdeňka,
Zpravodaj

4 děti (Kristýna, Martin, Josef, Jindřich), zaměstnanec
obce, bývalý vynikající verbíř
(vítěz verbířské soutěže ve
Strážnici), bý valý nadějný
basista. Záliby: řízení auta,
děti, zpěv.
Bedřich Kuběna – basa
- 37 let, vystudoval Vysokou
školu ekonomickou v Praze,
manželka Hana, 2 děti (Kateřina a Viktor), policejní komisař, odchovanec dětského
souboru Podlužánek, před
Zádruhou hrál v cimbálové
muzice Verbuňk, bývalý nadějný kontráš. Záliby: víno,
pivo a gořalka, ženy, zpěv.
Mar tin Moravansk ý –
cimbál - 39 let, manželka
Lenka, 3 kluci (Lukáš, Jirka,
Martin), zámečník, bý valý
nadějný bubeník. Záliby: „Plzeň“ a gořalka, práce, zpěv.
Petr Koliba – klarinet
- 41 let, od svatby žije v Prušánkách, manželka Pavla,
3 holky (Barbora, Klára a Petra), rentiér, bývalý nadějný kytarista. Záliby: červené víno,
čaj s gořalkou, ženy, zpěv.
Miroslav Klubus – housle - 36 let, manželka Zita,
2 děti (Ondřej a Viktorka),
vystudoval Právnickou fakultu
Masarykovy univerzity, policejní inspektor, odchovanec
dětského souboru Podlužánek, bývalý nadějný houslista
a fotbalista. Záliby: nerušený
odpočinek, četba, ženy, víno,
pivo aj gořala, zpěv.
A.Č.

krátké i delší zprávy
• Již třetí ročník Traktoriády se konal v sobotu 27. července v lokalitě Rybníčky. Traktoristi z blízka i z dáli změřili své síly. Vítězný
pohár si odnesla trojice borců z Josefova
ve složení Michal Tomáštík, Michal Uhýrek
a Jiří Petřík, kteří zvítězili se svým strojem
Zetor 25A. Akci, která se každoročně koná
pod záštitou Sboru dobrovolných hasičů,
moderoval stařeček Luďa Bílík.

Foto: M. Mečl

• Letní kino promítalo letos od 31. července
do 3. srpna. Mezi divácky nejúspěšnější se
zařadil španělský film Nic nás nerozdělí,
který byl natočen podle skutečné události.
Mezi dalšími se promítaly také české filmy
Jedlíci aneb sto kilo lásky, Láska je láska
nebo Tady hlídám já.
• Zahrávání hodů a Zarážání hory byly
plánovány v termínu 25. srpna. Díky nepříznivému počasí se organizátoři rozhodli
obě akce rozdělit. Zatímco Zahrávání hodů
se konalo v plánovaném termínu v Obecním
domě, příznivci Zarážání hory si museli
počkat na nový termín do neděle 1. září.

• Hasičskou noc pravidelně zaštiťuje Sbor
dobrovolných hasičů. Hlavním organizátorem z řad hasičů se i letos stal Štěpán
Komosný. Na pódiu Myslivny se 30. srpna
v programu vystřídaly kapely jako Šroti, Větší polovina, Five Life a MAD PEET & Hustla.

Foto: M. Mečl
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• Zahrádkářské dny
Členové místní organizace Českého svazu
zahrádkářů pořádali letos v pořadí již pátý
ročník Zahrádkářských dnů. Hlavním cílem
organizace je poukazovat na šikovnost občanů, kteří pěstují ovoce, zeleninu, květiny
či jinak zvelebují své domky a zahrady.
Letošní výstava byla spojena se sobotní
přenáškou paní Petry Švábíkové na téma
Aromaterapie v běžném životě a nedělní
vinařskou besedou. Program v ýstav y
ukončila nedělní v pořadí již druhá módní
přehlídka.
Ta byla ve znamení různorodosti. V průběhu

bez společenských a svatebních šatů, které
představila majitelka salonu Romance Kyjov
paní Jana Kuchařová. Oživením přehlídky
bylo vystoupení svěřenkyň Fitness clubu
z Lužic.
Za přípravu programu byli organizátoři
bohatě odměněni mohutným potleskem.

Foto: J. Skočík

Za aranžmá výstavy patří poděkování:
Věře Blahové
Janě Majzlíkové
Karle Michalovičové
Evě Novákové
Evě Sejákové
Aleně Sečkářové
Marii Treškové

Foto: M. Maláník

odpoledne představily modelky, „modelčata“ a modelové zboží z obchodů Sport
Kamila či butiku Petra z Břeclavi, pletené
zboží zapůjčila Jitka Ištvánková, firma BOTEKO oživila modely doplňky z řad kabelek
a deštníků. Závěr přehlídky se neobešel
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Program nedělní přehlídky zajistili a poděkování patří všem zúčastněným:
Fitness club Lužice (pod vedením Kateřiny
Knápkové)
Kadeřnice: Antonie Bábíková, Veronika
Pekařová
Vizážistky: Barbora Labská, Veronika Rebendová
Modelky: Lenka Čepáková, Šárka Ištvánková, Veronika Ištvánková, Lucia Krkošková, Markéta Krkošková, Lucie Kučerová,
Blanka Rajchmanová, Barbora Skoumalová
a Lucie Svobodová
Foto:
M. Mečl Sára Blažejová, Pavla Hubač„Modelčata“:
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ková, Kateřina Kuchařová,
Miriam Maděryčová, Veronika Pekařová, Dominika
Prčíková, Štěpán Košutek
Modelové: Martin Ištvánek,
Jakub Košutek, Martin Pospíšil, Ondřej Rygar
Speciální poděkování: Filipu Pospíšilovi (za zvuk
a trpělivost), Tomáši Svobodovi (za pomoc při výběru vhodné hudby), Tonstudiu Rajchman (za pořízení
DVD záznamu), Michalu
Maláníkovi, Marku Mečlovi a Jaroslavu Skočíkovi
(za dodání fotografického
materiálu), Ludmile Klubusové a Jitce Pospíšilové
(za výpomoc při oblékání
modelek), Bronislavě Herkové, Kamile Košutkové
a Andrei Červenkové (za
scénař a organizaci akce)
za MO ČZS
Anna Račická

ŽENSK Ý SBOR DOLNÍ BOJANOVICE

Ženský sbor se v letošním roce dočkal mnoha pozvání. Ať
to byla tradiční předhodová zpívání, besedy u cimbálu, bojanovské pásmo „Žně našich předků“ či duchovně založená
setkání.
Naše ženy zazpívaly publiku v Lanžhotě, Bulharech, Moravské Nové Vsi nebo na Slovensku v Sekule, kde slavily velký
úspěch. Dále v Mikulčicích při oslavách věrozvěstů Cyrila
a Metoděje, v Žarošicích, Olomouci při slavných slibech
bratra Cyrila Josefa Komosného, ve Znojmě při ekumenickém
setkání v programu „Společně na cestách Evropy“ za účasti
mnoha zahraničních souborů.
Setkání a zpívání, kterého si náš dnes již 13 členný soubor
opravdu považuje, bylo 1. června ve Znojmě u příležitosti
85. narozenin paní Bedřišky Znojemské-Krejčí. V kostele
Panny Marie a svatého Václava v Louce byla sloužena mše
svatá a následně v galerii Znovín Znojmo v Louckém klášteře
proběhla slavnostní vernisáž obrazů s průvodním slovem
autorky. „Vaše zpěvy se dovedou dotknouti srdce, které má
krunýř z ledu, co brání lidským srdcím v lásce, a potěší každou
dušičku,“ vyjádřila své nadšení paní Bedřiška Znojemská.
Do konce roku čekají Ženský sbor ještě další akce a na
příští rok připravují pro své příznivce další zpívání a „Besedu
u cimbálu“.
RK
Dolní Bojanovice
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spolk y
Rodičovské centrum
Prázdniny v Rodičovském centru Sluníčko
Letošní prázdniny se opravdu vydařily. Tolik
krásných prosluněných dní zlákalo i nás k pobytu venku. A proto jsme vyměnili klubovnu
za hřiště. Což bylo jedině dobře, protože přes
prázdniny počet dětí vždy hodně naroste. Ti
nejstarší, se kterými jsme začínali, jsou dnes
již školáci. Těší se na prázdniny a rádi se do
klubu opět vrací. Velký prostor umožňoval
hraní nejrůznějších her a soutěží.
Také jsme znovu vyrazili na Stražovják, kde
se děti mohou nejen vydovádět na velkém
hřišti, ale také si prohlédnout zblízka i různá
domácí zvířata, a dokonce i několik oslů.
Nejčastěji jsme se však díky počasí potkávali u někoho z nás na zahradě a dováděli
v bazéně.
Ale nejen o prázdninách se dá něco podnikat, a proto vás srdečně zveme na Den
otevřených dveří v RC Sluníčko, který se koná
dne 26. září 2013 od 9 do 12 hod.
Za maminky Zdislava Šottlová

Z ČINNOSTI MO ORLA
Florbal v plném proudu
V červenci bylo kolem Orlovny docela živo,
ale tentokrát ne díky turistům, kteří jsou vždy
jako v Honzíkově vidění, když přijedou na
Moravu, ale díky dětem, které se účastnily
příměstského florbalového tábora pořádaného Orelskou jednotou.
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Těm nejmenším dětem, které vydrží již dlouhou dobu bez přítomnosti maminky, se dostalo týdne plného dobrodružství s Rumcajsem,
Mankou a Cipískem. A že bylo řádně veselo.
Samozřejmě nemohly chybět florbalové
tréninky, které i přes věk dětí byly vedeny zod-

Zpravodaj

povědně, a všechny děti by
s přehledem mohly nastoupit
k zápasu.
Kromě tréninků a her děti
byly na procházce, kde se
seznamovaly s kvítím a malými živočichy.
Po celou dobu tábora byla
strava obstarávána ze školní
jídelny, kde paní kuchařky
dobře vařily, a děti včetně vedoucích si obědy pochvalovaly. Vzhledem k tomu, že se
jednalo o příměstský tábor,
děti spaly ve svých postýlkách doma a každé ráno se
seřadily před Orlovnou, kde
začínal pohádkový den. Jakmile se schylovalo k večeru,
rodiče si pro ně přijeli, a děti
tak mohly ihned povyprávět
své zážitky.
Poděkování patří i zodpovědným vedoucím Ivče Mrákové a Magdě Chromečkové,
které se o děti po celou dobu
staraly a zařizovaly celý program a chod tábora.
A. J.

BUĎ STRÁŽCEM OHNĚ

Již druhým rokem umožnil areál Orlovny v Dolních Bojanovicích i nejmenším dětem zažít táborové dobrodružství v podobě
příměstského tábora, a opět tak rozšířil nabídku činností pro
děti, kterou tento areál v naší obci nabízí.
Cinknutím na zvon se každé ráno děti přenesly z obyčejného
světa do světa her, příběhů a neobvyklých zážitků. Letos byl
dětem, na počest výročí příchodu sv. Konstantina – Cyrila
a Metoděje na Moravu, průvodcem slovanský chlapec Vojmír
(postava z knihy O. Seluckého - Strážce ohně).
Na našem táboře však nemělo jít jen o neobyčejné zážitky
a pestrý program. Každý z nás se měl stát, podobně jako
chlapec Vojmír, strážcem ohně dobrých hodnot: prokazovat
odvahu a vytrvalost v dobrém, bystrost i šikovnost k užitku
ostatním, a také zdravou soutěživost bez vytahování se nad
slabšími.
Snad se dětem podařilo za těch krátkých pět dní stát se
strážci alespoň malinkatých ohýnků… A možná si z nich můžeme brát příklad i my dospělí. Vojmírovy hodnoty snad nepatří
jen do světa prázdninových táborů a smyšlených příběhů!?
Za Orel jednotu Dolní Bojanovice
Petra Straková
Dolní Bojanovice
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O r e l s k ý t áb o r - B ř e s t e k
Letos jsem dostala první
příležitost vyrazit o prázdninách na letní tábor. Jelikož
jsem nikdy dříve na žád ném táboře nebyla, nevěděla jsem, co mohu očekávat. Protože já, moje sestra
a naše dvě kamarádky žijeme
v Brně, měla jsem obavy, co
se týče přijetí naší mini skupinky zbývajícími táborníky
našeho věku.
Všechny naše pochybnosti
se rychle rozplynuly v prach
poté, co jsme se lépe sblížili
se stany, kadibudkami a samozřejmě i s ostatními dětmi.
Zvláště já jsem si výborně
rozuměla se zdejší táborovou
kuchyní. Zažili jsme pořádnou dávku legrace a zábavy,
ale také se pořádně zapotili
při táborových hrách, které
byly z pohledu nás – Brňáků

Co nového ve fotbalovém klubu

- přímo skvěle propracované.
Každá z nich měla vlastní děj,
který navazoval na denní legendu, a tak i na téma „celotáborovky“ – Stavba Kanadské pacifické železnice. Náš
velký obdiv si zaslouží všichni
vedoucí, kteří se během tábora proměnili ať už v indiány,

divokou zvěř nebo správce
lesů. Protože jsem musela
tábor předčasně opustit,
bylo mé letní dobrodružství
zakončeno přespáním pod
širákem na korbě V3S a noční
hrou, během které jsem ale
ještě napůl spala . Líbilo
se mi i náboženské zaměření
tábora, které mě jako nevěřící
v mnohém poučilo a zaujalo.
S ostatními tábornicemi
z Brna se rádi vracíme vzpomínkami zpět do Břestku
a jsem vděčna, že nás náš
první tábor neodradil od dalších. No zkrátka, příští rok
jedeme s radostí zas!!!
Barbora Neterdová
Brno
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Pro tělovýchovnou jednotu nebylo horké léto jenom
podle venkovního teploměru, ale pořádně horko bylo
i uvnitř klubu při přesunu
hráčských kádrů. U dospělých odešli na hostování do
Mutěnic Jaroslav Hromek,
Josef Chromeček. Do Mikulčic přešel Ladislav Blaha.
Naopak z hostování se vrátil
Jenda Bílík z Dubňan, František Seják z Poddvorova a na
hostování z Mutěnic přišli Jiří
Kot, David Skočík a Marek
Kourek. U dorostu se vrátili
všichni odchovanci a kádr
posílil David Štipák z Mutěnic,
Marek Rapav ý z Rohatce
a Vladimír Menšík. Kategorie
žáků byla oslabena o Petra
Bohůna, který odchází na
hostování do Hodonína.
Trenéři jednotlivých mužstev informují:
Na jaře, kdy jsem pře bíral družstvo mužů, jsem
měl představu, že jarní část
soutěže nám bude sloužit
jako příprava na další sezonu. Chtěli jsme se poprat
o postup do vyšší soutěže.
Bohužel jarní část soutěže
skončila katastrofou. Nejprve
nás kosila zranění. Následně
vše dokonala naše bídná

disciplína a zodpovědnost.
Mimochodem právě slova
disciplína a zodpovědnost
dnešní mládeži nic neříkají.
Kdo za to může? Já myslím,
že oni ne.
Několik hráčů skončilo
činnost. Ve dvaceti letech
se údajně cítí přestárlí a je
nejvyšší čas skončit. Trenéři
mládeže (já sám jsem tuto
činnost tři roky vykonával,
tak vím, o čem mluvím) ty
nejmenší učili zdravit, oblékat, zavazovat boty, být dochvilní, zodpovědní k druhým
a spousty dalších morálních
hodnot. Vděčnost těchto
hráčů je taková, že ve dvaceti
skončí s fotbalem a někteří se
sportem vůbec.
Nicméně mužstvo se postupně doplnilo mladšími
kluky a s věkovým průměrem
22 let se dávalo v létě dohromady. Hráči musí získat
zkušenosti a nelze od tak mladého mužstva čekat zázraky.
Navíc odešel na hostování
do Mikulčic Ladislav Blaha,
takže jsme začínali téměř
od nuly.
S prací na tréninku jsem
docela spokojen, bohužel ji
neumíme prodat v jednotlivých utkáních. Po odehraných čtyřech kolech, kdy
Dolní Bojanovice

jsme hráli tři zápasy venku,
máme šest bodů, což je solidní začátek soutěže a mohlo
to být ještě lepší. Nezvládli
jsme zápas v Bukovanech.
Ještě v 70. minutě byl stav
0:0 a stačilo proměnit jednu
z vyložených šancí. Bohužel
dva slepené góly domácích
stačily a my jsme se jen
vezli...
V době, kdy čtete tyto řádky, je odehráno již osm kol
a věřím, že těch bodů máme
mnohem víc a že i na naši hru
je lepší pohled.
Zvu vás na hodový šlágr
kola, kde v domácím zápase
hostíme lídra naší skupiny
Nenkovice s hráči z celé
Moravy.
Naše cíle do této sezony
jsou jenom ty nejvyšší, jinak
by mě to ani nebavilo. Teď
o tom jenom musím přesvědčit všechny okolo, že to jde.
Zdeněk Sklenský
trenér A mužstva
Po loňském zrušení dorostu v Dolních Bojanovicích
z důvodu nedostatku hráčů
jsme se rozhodli mužstvo
doplnit o žákovské kategorie
a dorost opětovně přihlásit
do základní soutěže. Kluci,
kteří se vrátili z hostování
37

z Mutěnic, získali nové zkušenosti z vyšší soutěže a byli
doplněni mladými hráči ze
starších žáků.
Nově vytvořené mužstvo
se sehrává. Je na nich patrné
velké zapálení a chuť do hry.
Přes úspěšný vstup do
soutěže, když ze tří zápasů
jsme si odnesli tři v ýhr y,
přišla i pr vní porážka od
Strážnice v zápase plném
bojovnosti, ale i chyb, které
se divákům určitě nelíbily.
Přesto je naším cílem družstvo stabilizovat, získat zájem
nov ých hráčů a důstojně
soutěž odehrát. Každé další
vítězství je pro nás odměnou
a pro kluky velkým povzbuzením. Své domácí zápasy
hrajeme v sobotu odpoledne
a těšíme se na návštěvu
diváků.
Pavel Prčík
trenér dorostu
Těžký úkol v nové sezoně
čeká na žáky našeho oddílu.
Po velkém loňském úspěchu,
kde v kategorii mladších žáků
získali titul Přeborník okresu
Hodonín za rok 2012/2013,
přišly zákonité odchody hráčů do dorostu a odchod
opory Petra Bohůna do Hodonína.
Družstvo se omladilo, přihlásilo se do soutěže starších
žáků, kde bude hrát v 11 hráčích na celé hřiště. To bude
pro kluky z řad přípravky
velká novinka. Přesto myslím,
že máme mezi sebou šikov38
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né kluky a soutěž důstojně
zvládneme. S mistrovskými
zápasy začínáme začátkem
září. Pokud to v ylosování
dovolí, budeme hrát před
zápasy A mužstva a rovněž
poprosíme o podporu vás –
fanoušků.
Pavel Bohůn
trenér žáků
Starší i mladší přípravka začala sezonu letos netradičně
turnajem O pohár starosty
obce. Ten jsme z nedostatku
termínů přesunuli na srpen
před zahájením mistrovských
utkání. Turnaj zároveň posloužil jako příprava na sezonu. Naše pozvání přijaly celky
z Prušánek, Mutěnic, Starého Poddvorova a Dubňan.
Naši nejmenší byli letos
opravdu nejmladším týmem,
a tak mimo inkasovaných
branek sbírali hlavně cenné
zkušenosti. První místo si
nakonec odvezla přípravka
z Poddvorova, pro náš celek
Zpravodaj

zůstalo nakonec páté místo.
Útěchou nám může být individuální ocenění v hodnocení
všech trenérů pro nejlepšího
hráče Ondru Osičku a nejlepší hráčku Nikol Chromečkovou.
V kategorii starších přípravek už naši borci zúročili své
kvality a po všech vyhraných
zápasech obsadili první místo. Ocenění nejlepšího hráče
turnaje získal náš velký talent
Michal Fatěna, který si za své
výkony vysloužil i zařazení do
širšího výběru reprezentace
naší republiky ve své věkové
kategorii. Všichni mu přejeme
pevné zdraví a spoustu fotbalových úspěchů.
Velké poděkování patří
panu starostovi za podporu
tohoto turnaje. Už nyní se
těšíme na další ročník. Využívám této příležitosti a zvu
mezi nás kluky a holky, kteří
mají zájem o sport.
Josef Chromeček ml.
trenér a kamarád

Starší přípravka

D. Bojanovice – FK Mutěnice

SO

28. 9.

10:00

Žáci

D. Bojanovice - Bukovany

SO

28. 9.

10:00

Dorost

Mikulčice - D. Bojanovice

SO

28. 9.

13:45

Muži

D. Bojanovice - Nenkovice

SO

28. 9.

16:00

Mladší přípravka

Bzenec B - D. Bojanovice

NE

29. 9.

10:00

Mladší přípravka

D. Bojanovice - Vracov

SO

5. 10.

10:00

Dorost

FK Šardice - D. Bojanovice

NE

6. 10.

13:15

Starší přípravka

Strážovice - D. Bojanovice

NE

6. 10.

13:30

Žáci

Žarošice - D. Bojanovice

NE

6. 10.

15:00

Muži

Prušánky - D. Bojanovice

NE

6. 10.

15:30

Starší přípravka

D. Bojanovice – KOVO Ždánice

SO

12. 10.

10:00

Dorost

D. Bojanovice - Nenkovice

SO

12. 10.

12:45

Mladší přípravka

Prušánky - D. Bojanovice

NE

13. 10.

9:15

Muži

D. Bojanovice – Svatobořice B

NE

13. 10.

15:00

Mladší přípravka

D. Bojanovice – Starý Poddvorov

SO

19. 10.

10:00

Starší přípravka

FK Šardice - D. Bojanovice

SO

19. 10.

11:30

Žáci

Svatobořice - D. Bojanovice

SO

19. 10.

14:30

Muži

Dubňany B - D. Bojanovice

SO

19. 10.

15:00

Dorost

D. Bojanovice – Starý Poddvorov

SO

26. 10.

12:15

Žáci

D. Bojanovice - Sobůlky

NE

27. 10.

12:15

Mladší přípravka

Želetice - D. Bojanovice

NE

27. 10.

12:15

Muži

D. Bojanovice - Terezín

NE

27. 10.

14:30

Dorost

D. Bojanovice - Mikulčice

SO

2. 11.

11:45

Muži

D. Bojanovice – Milotice B

NE

3. 11.

14:00

Dolní Bojanovice
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bojanovská kuchyně, rady, zdraví
Protože se blíží doba ochutnávek vína,
přinášíme vám několik zajímavostí.
Bílé víno má mít teplotu 10 - 12°C, červené
13 - 16°C a sekt 6 - 8°C. V zásadě platí, že bílá
vína se pijí k masům bílým. Červená vína se
lépe hodí k masům tmavým a zvěřině. K sýrům
vyzrálým a s plísněmi servírujeme víno červené, k jemným sýrům smetanovým a krémovým
víno bílé. Víno k rybám volíme bílé.

Doporučené kombinace
Müller Thurgau
Pálava

- k sýrům
- k čínským specialitám
nebo dezertům
Rulandské bílé - k jemným sýrům
Rulandské modré - ke zvěřině a k vepřovému
Ryzlink rýnský
- k bílým masům a rybě
Ryzlink vlašský - k zabijačkovým
specialitám
Sauvignon
- k zeleninovým salátům
a netučným jídlům
Svatovavřinecké - k tmavým masům
Tramín
- k asijským specialitám
Veltlínské zelené - k řízkům
Víno se nikdy nemá pít na lačný žaludek
a nemá se také střídat s jinými druhy alkoholických nápojů.

Kuřecí roláda z formy
800 g kuřecích prsou
200 g anglické slaniny
200 g eidamu – plátky
5 vajec
4 lžíce mraženého hrášku
½ žluté a červené papriky
40

30 g tuku
2 lžičky plnotučné hořčice
mletý pepř
sůl
Kuřecí prsa podélně rozkrojíme napůl a naklepeme. Řízky mírně osolíme a opepříme.
Na tuku usmažená vejce dochutíme hořčicí
a přidáme rozmražený hrášek.
Formu na srnčí hřbet vyložíme pečícím
papírem. Dno ve vrstvách poklademe částí
slaniny, kuřecích řízků a plátků sýra. Přidáme
polovinu syrových vajec a na proužky nakrájenou papriku. Nakonec přidáme do formy
zbylá vejce a náplň rolády překryjeme zbylými
plátky sýra, kuřecích prsou a slaniny.
Celou formu zabalíme do alobalu a vložíme
do trouby. Roládu pečeme při teplotě 190°C
asi 35 minut. Pak alobal odstraníme a roládu
necháme asi 20 minut dopéct.

Šátečky plněné meruňkami
kompotované meruňky
balíček listového těsta
hladká mouka
krupice
Meruňky necháme na sítku okapat a poklademe na tácek posypaný krupicí. Listové těsto rozválíme na pomoučeném vále. Rádýlkem
jej rozkrájíme na čtverce o velikosti 7 – 8 cm.
Do středu klademe meruňky a těsto do kříže
pevně spojíme. Pečeme ve vyhřáté troubě
asi na 210°C.

Zpravodaj

Rady pro krásné vlasy

Jezte bylinky po celý rok

- na lesk a sílu – místo šamponu občas
zkusme umíchat 3 žloutky s 1 dcl rumu
a s několika kapkami citronu. Krém dobře
vetřeme do vlasů a necháme působit 10 –
15 minut. Vlasy důkladně propláchneme
a do poslední lázně přidáme ocet.

Přes zimu se dají pěstovat i v květináči na
okenním parapetu. Jsou nejen dekorativní,
ale mohou nám pomoci s dobrou náladou,
únavou či depresemi. Čerstvé byliny mají
daleko větší účinek než sušené.

- elektrické vlasy - 6 lžic bílého jogurtu
rozšleháme s jedním vajíčkem a tuto směs
vmasírujeme do pokožky na hlavě. Necháme působit 10 minut. Pak vlasy důkladně
propláchneme.
- na lupy zkusme alespoň 2 x týdně masírovat pokožku vodou, ve které jsme vařili
celer.
- aby vlasy nepadaly – uvaříme silný
kopřivový odvar. 100 g kopřiv na ¾ l vody
necháme 10 minut povařit. Ve ¼ l odvaru
pak rozšleháme vejce tak, aby se utvořila
pěna. Touto směsí si umyjeme vlasy, necháme chvíli působit a pak je opláchneme
vodou. Podruhé opláchneme vlasy čistým
kopřivovým odvarem a do poslední dávky
vymačkáme polovinu citronu, nebo přidáme
lžíci octa. Tuto směs již neoplachujeme.
- panthenolová výživa – pěna, která se
používá na spáleniny, je dobrým prostředkem k výživě vlasových kořínků. Nanášíme
ji na vlasy co nejblíže ke kůži. Vlasy jen
promasírujeme. Tento postup můžeme
opakovat několikrát týdně, protože pěna
vlasy nemastí, jen ztuží.

- Máta peprná – pomáhá zlepšovat špatnou
náladu, skvěle zabírá při špatném zažívání,
nevolnosti při cestování, zvracení či žlučníkových záchvatech.
- Bazalka pravá – přidává se do pokrmů při
snížené chuti k jídlu, pomáhá při úzkosti,
depresi, průjmech, nadměrné potivosti,
plísních.
- Meduňka lékařská – její citronová vůně
je velmi příjemná. Oceníme ji při neklidu,
nespavosti, bolestech hlavy, křečích.
- Dobromysl obecná – slouží jako potravinové koření pro masitá, rybí a zeleninová
jídla. Její léčivé účinky využijeme při tišení
bolestí (hlavně zubů), poruchách spánku,
migréně.
- Rozmarýn lékařský – má široké využití
v přírodní medicíně. Čerstvý či sušený
skvěle pomáhá při snížené koncentraci,
depresích, vyčerpanosti, bolestech hlavy.
Hodí se i jako koření k houbám, rybám, ke
grilovanému masu, pečeným bramborám
a do marinád.
- Šalvěj – čaj pomáhá při bolení v krku, hodí
se do těstovin, rizota, k rybám i masu.

- na začínající šedivé vlasy pomáhá jablečný
ocet, který vtíráme do pokožky nejlépe
každý den pro zdravé a krásné vlasy se
doporučuje každodenní kartáčování kvalitním kartáčem. Pokožku tím promasírujeme
a maz od kořínků se dostává do celého
vlasu.
Dolní Bojanovice

Připravila: Z.M.
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ma tr ik a

po z v ánk y

nar o z ení

Co nás čeká

Klára Olejníková
Marek Hlačina
Rozálie Dvořáková
Patrik Novysedlák
Alexandra Lokosová
Agáta Blažková
Matyáš Duhajský
Filip Turek
Marie Opavská
Štěpán Bílík
Denis Ondrejko

U Školky
Záhumenice
Spodní Pustá
Hlavní
Prostřední
Za Humny
Na Hrázce
Kyjovská
Vrchní Pustá
Spodní Pustá
Josefovská

370
911
1060
152
116
215
62
624
747
714
612

13. 4. 2013
7. 5. 2013
21. 5. 2013
6. 6. 2013
11. 6. 2013
19. 6. 2013
19. 6. 2013
2. 7. 2013
17. 7. 2013
30. 7. 2013
7. 8. 2013

29. 9. – 1. 10.
Svatováclavské hody
6. 10.
Hodky s vinobraním
22. – 24. 11.
Hudební slavnosti
sv. Cecilie

prosinec
Vánoční koncert ZUŠ
31. 12.
Silvestr pro všechny
(v Obecním domě)

29. 6. 2013
Dolní Bojanovice

Petr Lekavý
Michaela Pazourková

Dolní Bojanovice
Moravské Bránice

20. 7. 2013
Dolní Bojanovice

Michal Veselý
Dagmar Malá

Dolní Bojanovice
Brno

27. 7. 2013
Dolní Bojanovice

Petr Štěpánek
Jarmila Nováková

Mutěnice
Dolní Bojanovice

PLESOVÁ SEZÓNA
2014

17. 8. 2013
Dolní Bojanovice

Jiří Pink
Tereza Janečková

Dolní Bojanovice
Dolní Bojanovice

11. 1. - Vinařský ples

...Tak s tím
Silvestrem počítej...
...No jasně, babička
holky určitě
pohlídá...

18. 1. - Retro ples

úmr t í
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Myslím
dědovi namažu pod
kolenama a půjdem
sa take
podivat... ... prej pro všechny
a uvidíš, že my
budeme zase doma...

8. – 15. 12.
Vánoční výstava

sňatky

Němec Tomáš
Komosná Marie
Blaha Vladimír
Řezáč Bohumil
Janů Emilie
Hrbáčová Bronislava

Co tu všecí
študujete?
...Eště, že sem si
vzala brýle

8. 2. - Školní ples
Obecní dům Dolní Bojanovice

Hodonínská
Prostřední
Zelnice
Josefovská
Cacardov
Záhumenice

560
84
600
13
702
898
Zpravodaj

74 let
81 let
72 let
49 let
81 let
69 let

30. 5. 2013
2. 6. 2013
8. 6. 2013
10. 6. 2013
29. 6. 2013
6. 8. 2013

15. 2. - Valentýnský ples
21. - 22. 2.
Humanitární ples

Hraje: HELÁN BAND

1. 3. - Country ples

Dolní Bojanovice
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in z er c e

BOTEKO
VINAŘSKÉ POTŘEBY

Vedení účetnictví
a daňové evidence

Andrea Hromková
Žabácká 943
Dolní Bojanovice 696 17
Tel.: 732 113 417
E-mail:
andrea.hromkova@seznam.cz

Agentura VÍCE ZÁŽITKŮ má pro vás
připraveny následující služby:
DOPRAVA A CESTOVÁNÍ
Říjen - Prosinec 2013
Polský Těšín - možnost nákupů (předdušičkových, předvánočních i předplesových…)
Slovensko, Maďarsko – jednodenní
zájezdy do termálních lázní
Vánoční města – jednodenní adventní
zájezdy na vánoční trhy
Leden - Březen 2014
Kouty nad Desnou (Jeseníky), Stuhleck
(Rak.) – jednodenní lyžařské zájezdy
UBYTOVÁNÍ
Jeseník y - t ýdenní ly žařské poby t y
v apartmánu v Loučné nad Desnou se
zvýhodněnou cenou skipasu do střediska Kouty nad Desnou (jediná 6 sedačka
v ČR, vzdálenost asi 4km)

PORADNA VE FINANČNÍ KRIZI
Nestíháte splácet?
Máte exekuce?
Zbavte se dluhů oddlužením,
a ne další půjčkou!

Tel.: 518 372 098

Hodonín, Dolní Valy 1 /pěší zóna/
Tel.: 733 106 802
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Kuchyně DPS
nabízí obědy,
tři druhy jídel po 60,- Kč.
Rozvoz zajišťuje Charita.

Zpravodaj

přejí všem
svým zákazníkům
příjemnou
hodovou
zábavu

Dolní Bojanovice
poslouchají

Jsme 1. v regionu.
Děkujeme :-)

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

www.radiojih.cz
Obchodní zastoupení:
obchod@radiojih.cz
tel.: 518 344 132
45

Odkládejte
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

ŠKOLNÍ JÍDELNA
• Můžete je odevzdat prodejci
při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

Základní školy a mateřské školy
Dolní Bojanovice
nabízí obědy
za cenu 52,- Kč.
Rozvoz zajišťuje Charita.
Oběd si můžete objednat

na tel.: 518 372 189
Víte, že díky recyklaci elektroodpadu
se do přírody nedostává velké množství
nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy,
plasty a jiné materiály (sklo či beton),
které se díky recyklaci dají znovu využít?
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www.elektrowin.cz

nabízí svým zákazníkům
široký sortiment
potravinářského
a drogistického zboží.
Přejeme všem zákazníkům
skvělé Hody.

Dolní Bojanovice
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ubytování pro vaše hosty
oslavy narozenin
svatby, křtiny
výročí, setkání
schůze...

CELOROČNÍ PROVOZ

Ubytování nabízíme ve dvou kategoriích - STANDARD
(*** - 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

Zpravodaj Obecního úřadu Dolní Bojanovice vychází čtyřikrát do roka.
Vydavatel: Obec Dolní Bojanovice, Hlavní 383, Dolní Bojanovice, IČO 00284858
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