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otázku, kde jsou naše peníze, by tak mohly odpovědět
třeba i některé nadnárodní
společnosti. I k takov ým
závěrům jsme se dopracovali
po odpoledně-večerním (již
druhém) „kulatém stolu“ na
téma „Místní ekonomika“.

s lo v o s t ar o s t y
„Pohled dopředu – pohled do zrcadla…“
„…A tak, když jsme byli
přišli do Čech, nenalezli
jsme ani otce, ani matky, ani
bratra, ani sester, aniž koho
známého. Také řeč českou jsme úplně zapomněli,
ale později jsme se jí opět
naučili, takže jsme mluvili
a rozuměli jako každý jiný
Čech... Toto království jsme
nalezli tak zpustošené, že
jsme nenašli ani jediného
hradu svobodného, který
by nebyl zastaven se všemi
královskými statky, takže
jsme neměli, kde bychom
přebývali, leč v domech
měšťanských jako jiný měšťan.“
Tak je popsán ve starých
letopisech návrat „Otce vlasti“ Karla IV. do Čech. Již
v sedmi letech byl nucen
odejít z vlasti, aby se v 17 letech vracel jako „cizák“ bez
znalosti jazyka a překvapen
panujícími poměry… I „první
dáma“ budoucího císaře se
„češství“ teprve o 5 let později učila…
První přímá volba prezidenta ČR dostala pachuť,
která demokratické filozofii chuti nepřidá. Spíše je
pohledem do zrcadla na2

šeho národa, sondou do
společnosti, demokratické
vyspělosti, hodnot a kultury
žití. Právě kar ta falešné ho češství byla bezesporu
trumfem, který rozhodoval
o budoucím prezidentovi naší
země. Příměr k poměrům
za doby „Otce vlasti“ dýchá
s dnešní dobou… Jeden
z kandidátů podán veřejnosti
coby cizák s pochybným původem, propojen s temnou
nacistickou minulostí rodu
své ženy, která se ani česky
neohradila a v protikladu
„vlastenectví - češství“, česká vlajka, „hájení“ českých
zájmů, slibující „stop této
vládě“, které popularita věru
chybí. Takže Karel IV., „Otec
vlasti“, by asi prožíval podobné přivítání od svých krajanů
i dnes. Z tohoto pohledu jsme
se z historie našeho národa
moc nepoučili a po více než
šesti stech letech hledíme
do zrcadla našich dějin na
současnost s přesvědčením
v lepší budoucnost☺.
Děkuji občanům, kteří přišli
volit prezidenta naší vlasti
v historicky první přímé volbě. Celkem 63,10 % z nás
se rozhodlo pro kandidáta
pana Karla Schwarzenberga,
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36,90 % pak volilo pana Miloše Zemana. Společenství
občanů Dolních Bojanovic
tak i v této volbě prezidenta
projevilo většinový názor na
hodnoty, které by měl mít
a ctít prezident všech občanů naší společnosti.
Kulatý stůl na téma místní ekonomika. Koncem ledna jsme uspořádali setkání
ekonomicky aktivních občanů, starostů a dalších hostů
na téma „Místní ekonomika“.
Místní ekonomika je součástí
ekonomického oživení našeho regionu, který historicky
žil převážně z hospodaření se
zemědělskými komoditami.
Tyto kořeny jsou zčásti přetrhány a nyní hledáme cestu
k využití území. K tomu je
nutná podpora místní výroby,
spotřeby i služeb. Vzpomeňme na osvědčený systém
pana T. Bati. Zjednodušený
příklad napoví: koupené vajíčko z regionální produkce
znamená též přidanou hodnotu pro podporu místní
ekonomiky (zaměstnanost
při využití místních podmínek...). Vyvezeme-li peníze
do zahraničí, vajíčko sníme,
jak potom vzrůstá bohatství

Zleva: ředitel nadace T. Bati Pavel Velev; guvernér ČNB Miroslav
Singer; starosta obce Vlastimil Jansa; poslanec PČR, předseda
poslaneckého klubu starostů a TOP09 Petr Gazdík

regionu? Do tohoto systému
ale významně zasahuje makroekonomika a legislativa.
Jsem rád, že pozvání přijal
guvernér ČNB pan Miroslav
Singer, dále poslanec PČR
pan Petr Gazdík, díky jehož
iniciativě mají obce větší
podíl z rozpočtového určení
daní, a nositel myšlenek
pana T. Bati a ředitel jeho
nadace pan Pavel Velev. Za
účasti ekonomicky aktivních - místních podnikajících
občanů - jsme spolu hledali
odpovědi na řešení problematik spojených s utvářením sociálně-hospodářsky
udržitelného prostředí. Pan
guvernér - „hlavní kovář bankovního sektoru“ - nám přiblížil problematiku bankovního
sektoru a makroekonomiky.
Jednou z jeho cenných rad
byla filozofie investic do roz-

voje hospodaření... zkrátka
peníze „neprojídat“. S poslancem panem Gazdíkem
jsme probírali legislativní dopady na hospodaření, např.
nové rozpočtové určení daní
nebo zvýšení poplatku za odnětí z půdního fondu, které je
určeno pro Dolní Bojanovice
téměř 700,- Kč za 1m2! Ředitel nadace T. Bati pan Velev
prezentoval hlavní filozofii
a hospodářský úspěch předválečného Zlínska. Dodnes
čiší z regionu „genius loci“
a charisma pana T. Bati. Nesdílím názor globalizačních
trendů, že si to či ono levněji
přivezeme (např. u veřejných zakázek je rozhodující
cena). Kromě pokulhávající
kvality zde platí, že vyvezené
peníze pak v regionu chybí,
lidé nemají práci a sociální
systém nelze financovat. Na
Dolní Bojanovice

Rozvoj lokalit pro bydlení. Ve vánočním Zpravodaji
jsem nastínil problematiku
plynofikace nov ých lokalit pro výstavbu rodinných
domků. Připomínám, že právě privatizace plynárenství
z roku 2001–2002 zásadním
způsobem ovlivnila energetickou závislost na nadnárodní korporaci. Právě na tuto
problematiku bychom se měli
ptát prezidenta ČR, který stál
coby premiér u tohoto strategického rozhodnutí. Neboť
takto nastoupená cesta tisícům obcí způsobila problémy
s plynofikací, naší obci zhruba 60–70 nových parcel se
ztrátami až několika milionů
korun. Například budoucí
ulice Myslivecká asi 14 stavebních parcel: projektované
náklady na plynovod přes
1 mil. Kč, nabídky firem –
zhotovitelů 700 – 800 tis. Kč
a podmiňovaný odkup plynárnami max. za 280 tis. Kč!
V této ulici letos vybudujeme
kanalizaci, vodovod a ve
spolupráci s E.ON ČR i elektrizaci lokality. V Zahradách
letos položíme kanalizaci
a vodovod k více než 20 sta3

vebním parcelám – elektrizace proběhla loni. Díly pod Vinohrady – v nové ulici Rýnská
vybudujeme asi 1500 m2 komunikace a nově a lépe tak
upravíme obslužnost stávající
zástavby nad školou. V ulicích
Rýnská a Tramínová je zhruba
30 nově zasíťovaných stavebních parcel a již rostou první
rodinné domky.

neboť v projektu jsou některé
problémy nedořešeny.

Rozšíření tělocvičny ZŠ
a MŠ dostává reálnou podobu. Získali jsme příslib dotace
od SPP Storage a Ministerstva financí ČR. Pokud budou
přiděleny prostředky dle příslibu, dotace by mohly pokrýt
i více než 90 % potřebných
nákladů. V současné době
pracujeme na potřebných
dokumentech pro realizaci
projektu. Rozšíření tělocvičny
by mohlo být zahájeno koncem června.

Demolice domů. V jarních
měsících provedeme povolené demolice domů v ulicích
Lipová, Hlavní – bývalá prodejna sportovního vybavení,
Višňová a část starých kabin
TJ.
Ve sportovním areálu opravujeme budovu bývalé čistírny odpadních vod – vznikne
z ní technické zázemí pro TJ
a tenisový klub.
Ve vánočním Zpravodaji
jsem se zmínil o chystaném
projektu rozvoje kulturního
zázemí naší obce. Tomuto projektu bude věnována mimořádná pozornost,
k projektu uspořádáme kulatý
stůl a budeme rádi, když se
do projektu zapojí i spolky
a kulturní veřejnost. Hledáme
též další využití pro starý sál
u bývalé MŠ.
Koncem jara má odejít do
důchodu náš odborný lesní
hospodář, revírník, pan Miroslav Polách. Bylo mi ctí mít
takového spolupracovníka
a není snadné za něj najít
náhradu. Tragická nešťastná

Z a te p l e n í a v ý m ě n a
oken na DPS. Získali jsme
dotaci více než 1,5 mil. Kč
a připravujeme zadávací řízení. Celková hodnota díla bude
cca 2,5 mil. Kč.
Energetické úspory OD
a ZUŠ. Opatření se skládá
z v ýměny oken, zateplení
a řešení vytápění plynovými
tepelnými čerpadly. Získaná
dotace je asi 6,5 mil. Kč. Celková hodnota díla má být téměř 9 mil. Kč. Zastupitelstvo
zatím nerozhodlo o realizaci,
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Rekonstrukce veřejného
osvětlení. Provedeny jsou
opravy kabeláží, dále začneme postupně měnit světelné
body na ulicích Hlavní, Hodonínská a Josefovská. Pro
letošní rok je rozpočtováno
800 tis. Kč.

Zpravodaj

událost vstoupila do cesty
nejvhodnějšímu nástupci na
tuto náročnou a odpovědnou
práci – panu Josefu Miklíkovi. Byl zkušeným, odborně
způsobilým lesákem tělem
i duší...
Děkuji v první řadě všem,
kteří pro společenství občanů Dolních Bojanovic pracovali či pracují... Děkuji i za ty,
kteří odvedenou práci nevidí,
či vidět nechtějí… Děkuji i za
ty, kteří děkovat zapomněli,
i za ty, co poděkovat neumějí…
A co říci na zlá - anonymní
udání na sebe navzájem?
Tápeme v tmách a nevidíme
ani za světla…
Přeji nám všem pohled do
zrcadla našich dějin pro nalezení správné cesty životem,
k nalezení společného jazyka, společného díla, cesty
k bližním i k sobě samým…
Usebrané i jásavé Velikonoce všem…☺
Dolní Bojanovice
28. 2. 2013

starosta obce

obecní úř ad
Výpis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce ze dne 18. 12. 2012
Zastupitelstvo schválilo:
• Rozpočtové opatření – rozpočtovou změnu
č. 6/2012
Úprava rozpočtu:
Navýšení příjmů:
1.008.800,- Kč
Snížení výdajů:
728.200,- Kč
Financování rozdíl příjmů a výdajů:
1.737.000,- Kč
Rozpočet po úpravě:
Příjmy:
65.559.500,- Kč
Výdaje:
59.788.600,- Kč
Přebytek rozpočtu:
5.770.900,- Kč
• Pověření rady ke schválení rozpočtového
opatření č. 7/2012 ke dni 31. 12. 2012.
V 18.00 hodin byla otevřena jediná
obálka s nabídkou na prodej pozemku
p.č. 706 o výměře 467 m2 v k.ú. Dolní
Bojanovice za účelem výstavby živnostenského domku s nabídkou 650,- Kč za 1 m2.
Druhý žadatel telefonicky sdělil, že odstupuje od záměru koupě p.č. 706. Tuto
skutečnost doloží písemně.
• Poskytnutí finančního příspěvku na rok
2013 ve výši 300.000,- Kč organizaci
Tělovýchovné jednotě Dolní Bojanovice,
U Hřiště 859.
• Poskytnutí finančního příspěvku na rok
2013 ve výši 300.000,- Kč organizaci Orel
jednota Dolní Bojanovice, Úvoz 967, Dolní
Bojanovice.
• Poskytnutí finančního příspěvku na rok
2013 pro neregistrované organizace „Sebeobrana a kondiční cvičení s prvky boxu
a taiboxu“ – žadatel Jan Zugar, Prostřední

767, Dolní Bojanovice na poskytnutí daru
na volnočasové a sportovní aktivity je v kompetenci Rady obce.
• Poskytnutí finančního příspěvku na rok
2013 ve výši 350.000,- Kč pro Diecézní
charitu Brno, Oblastní charitu Hodonín,
Charitní pečovatelská služba Mutěnice,
středisko Dolní Bojanovice, Wilsonova
4224/7, Hodonín na náklady spojené s poskytováním pečovatelských služeb v naší
obci.
• Tvorbu sociálního fondu na rok 2013 ve výši
340.000,- Kč.
• Rozpočet sociálního fondu na rok 2013:
Příjmy fondu:
340.900,- Kč
Výdaje fondu:
348.400,- Kč
Předpoklad zůstatku účtu SF ke dni
31. 12. 2012
81.606,- Kč
Předpoklad zůstatku účtu SF ke dni
31. 12. 2013
74.106,- Kč
• Rozpočet hospodářské činnosti lesy
na rok 2013:
Náklady:
856.000,- Kč
Výnosy:
950.000,- Kč
Výsledek hospodaření:
94.000,- Kč
• Rozpočet obce Dolní Bojanovice na rok
2013 na jednotlivé paragrafy rozpočtové
skladby ve výši:
Příjmy:
42.284.000,- Kč
Výdaje:
48.814.700,- Kč
Schodek rozpočtu:
- 6.530.700,- Kč
• Rozpočtový výhled do roku 2015.
• Prodej pozemku p.č. 706 o v ýměře
467 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice za účelem
výstavby živnostenského domku, a to za
cenu 650,- Kč za 1m2.

Dolní Bojanovice
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• Vyhlášení majetkoprávního záměru na
prodej pozemku p.č. 3765 o v ýměře
1049 m2 a části pozemku p.č. 3669 v k.ú.
Dolní Bojanovice, a to po hranici nově stanoveného návrhu ochranného pilíře lignitu,
kde by došlo k oddělení části pozemku
umístěné v zastavitelné ploše, která nebude
prodána.
• Směnu pozemku p.č. 1800/2 o výměře
682.m2 v k.ú. Dolní Bojanovice ve vlastnictví TJ Dolní Bojanovice, U Hřiště 859 za
pozemky p.č. 1462 o výměře 217 m2, p.č.
1461/2 o výměře 99 m2, 1461/6 o výměře
309 m2 a p.č. 1461/7 o výměře 57 m2 v k.ú.
Dolní Bojanovice ve vlastnictví Obce Dolní Bojanovice dle geometrického plánu
č. 1491-295/2012 vyhotoveného firmou
GEPROSTAV geodesie s.r.o., Plucárna
3832/1a, Hodonín.
• Výkup pozemku p.č. 1814/51 o vým. 5 m2
v k.ú. Dolní Bojanovice dle geometrického
plánu č. 1377 - 44/2011 vyhotoveného
firmou GEPROSTAV geodesie s.r.o., Plucárna 3832/1a, Hodonín za cenu 100,- Kč
za 1 m2.
• Souhlas se zapojením území obce Dolní Bojanovice do území působnosti Místní akční
skupiny Dolní Morava, IČ: 26667401 a dále
souhlasí s přípravou integrované strategie
území (ISÚ) na území obce Dolní Bojanovice.
• Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb
psů na veřejném prostranství a vymezují
prostory pro volný pohyb psů v obci Dolní
Bojanovice.
• Zadání omezení výstavby rodinných domů
ve vinařských uličkách. Rozsah omezení
bude projednán stavební komisí a stanoven
na dalším zasedání Zastupitelstva.
• Účetní odpisový plán pro rok 2013.
• Zapojení obce Dolní Bojanovice do Sdružení místních samospráv ČR.
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• Delegování RO a statutárních zástupců
k zastupování na valných hromadách, členských schůzích a poradách, Regionu Podluží, Mikroregionu Hodonínsko, MAS Dolní
Morava, Vak Hodonín a.s., SMO ČR, SMS
ČR, kde obec Dolní Bojanovice uplatňuje
své zastoupení, práva a povinnosti z účasti
vyplývající.
• Odepsání pohledávek ve výši 26.530,- Kč,
ve výši 26.040,- Kč a ve výši 51.450,- Kč
a převedení na podrozvahové účty.
Zastupitelstvo neschválilo:
• Poskytnutí finančního příspěvku na rok
2013 ve výši 311.000,- Kč organizaci
Tělovýchovné jednotě Dolní Bojanovice,
U Hřiště 859.
• Poskytnutí finančního příspěvku na rok
2013 ve výši 318.000,- Kč organizaci Orel
jednota Dolní Bojanovice, Úvoz 967, Dolní
Bojanovice.
• Poskytnutí daru na volnočasové a sportovní
aktivity ve výši 15.000,- Kč pro Jana Zugara.
• Rozhodnout o prodeji pozemku pod budovou Orlovny parc. č. 2103/105, a část
pozemku vymezenou na jihozápadní a severozápadní straně hranicí pozemku parc.
č. 2103/31, na severovýchodní straně
čarou vedenou kolmo na komunikaci v ul.
Díly pod Vinohrady směrem k běžeckému
oválu (délka 22,96 m), z východní strany
obloukem kolem oválu ve vzdálenosti 2,5 m,
dále kolmou hranou délky 35 m ve vzdálenosti 2 m od čela sprinterské dráhy a pak
kolmo na pozemek 2038/18 ve vzdálenosti
8,65 m od objektu Orlovny (viz majetkoprávní záměr č. 33/2012) na dnešním zasedání
Zastupitelstva obce.
• Odložení hlasování o prodeji pozemku pod
budovou Orlovny parc. č. 2103/105, a část
pozemku vymezenou na jihozápadní a severozápadní straně hranicí pozemku parc.
č. 2103/31, na severovýchodní straně
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čarou vedenou kolmo na komunikaci v ul.
Díly pod Vinohrady směrem k běžeckému
oválu (délka 22,96 m), z východní strany
obloukem kolem oválu ve vzdálenosti 2,5 m,
dále kolmou hranou délky 35 m ve vzdálenosti 2 m od čela sprinterské dráhy a pak
kolmo na pozemek 2038/18 ve vzdálenosti
8,65 m od objektu (viz majetkoprávní záměr
č. 33/2012) na příští zasedání Zastupitelstva obce.
• Vyhlášení majetkoprávního záměru na
prodej pozemku p.č. 3145/1 v k.ú. Dolní
Bojanovice o výměře 3257 m2.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• Informace o problematice určení vlastníka
vodovodní přípojky. Bude zjištěn investor
vodovodní přípojky.
• Informace o přípravě projektu „Úspora
energií – víceúčelové zařízení – kulturní
dům Dolní Bojanovice a Základní umělecká škola Dolní Bojanovice“. Rozhodnutí o
zadání zadávacího řízení – pokračování
v projektu odročuje na mimořádné zasedání
zastupitelstva v lednu 2013.

• Informace o probíhajících a připravovaných
investičních akcích v naší obci:
• Rozšíření tělocvičny – dotace - darovací
smlouva ve výši cca 50 % předpokládaných
investičních nákladů
• Rekonstrukce veřejného osvětlení - postupná obnova
• „DPS Dolní Bojanovice – příprava realizace
zateplení a výměna oken“ (získaná dotace
z EU)
• „Úspora energií – víceúčelové zařízení –
kulturní dům Dolní Bojanovice a Základní
umělecká škola Dolní Bojanovice“ (získaná
dotace z EU)
• Region Podluží – Stromořadí pro RP
• Koncepce kulturního zázemí obce – studie
• Ulice „Myslivecká“ – probíhá příprava
investice inženýrských sítí, podání žádosti
o dotaci na MMR
• Informace o možnosti zřízení bankomatu
v naší obci.
• Informace o škodní události v ulici Mlýnská.
• Informace o inventarizaci za rok 2012.
• Informaci o honebním společenství v naší
obci.

Výpis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce ze dne 23. 1. 2013
Zastupitelstvo schválilo:
• Rozpočtové opatření – rozpočtovou změnu
č. 1/2013
Úprava rozpočtu:
Úprava příjmů:
1.870.000,- Kč
Úprava výdajů:
2.337.600,- Kč
Financování rozdíl příjmů a výdajů:
467.600,- Kč
Rozpočet po úpravě:
Příjmy:
44.513.200,- Kč
Výdaje:
51.152.300,- Kč
Přebytek rozpočtu:
6.639.100,- Kč
• Zadání zadávacího řízení (prováděcí dokumentace a výběrového řízení v plném

rozsahu) a pověřuje Radu obce k přípravě
smluv se zapracováním ustanovení o odstoupení od smluv v případě rozhodnutí
Zastupitelstva o tom, že akce „Úspora
energií – víceúčelové zařízení – kulturní
dům Dolní Bojanovice a Základní umělecká
škola Dolní Bojanovice“ nebude realizována. V tom případě firma JANČÁLEK, s.r.o.
nebude požadovat ze strany obce plnění za
zadávací řízení.
• Uzavření smlouvy mezi Mikroregionem Hodonínsko – dobrovolný svazek obcí, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín a Obcí Dolní
Bojanovice, Hlavní 383, Dolní Bojanovice,

Dolní Bojanovice
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jejímž předmětem je bezúplatné převedení veškeré projektové dokumentace pro
územní rozhodnutí a stavební povolení
(cyklostezka Dolní Bojanovice – Novodvorský rybník), včetně znaleckých posudků
a souvisejících dokumentů v hodnotě
338.333,- Kč do majetku obce.
• Souhlas s odchýlením jednotlivých stavebních záměrů od schválené urbanistické
studie zástavby náměstí u Cyrilka v Dolních Bojanovicích vyhotovenou Ing. Arch.
Regínou Kubrickou v roce 2007 a netrvá
na přesném dodržení urbanistických parametrů určených studií. Každý stavební
záměr v této lokalitě bude projednán a posouzen radou obce a stavební komisí, která
rozhodne o vhodnosti záměrů z hlediska
urbanistického.
• Podání žádosti na akci „ Rozšíření tělocvičny ZŠ a MŠ na Nadaci ČEZ“.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• Informace o rozpočtovém opatření – rozpočtové změně č. 7/2012
Úprava rozpočtu:
Snížení příjmů:
- 2.533.100,- Kč
Snížení výdajů:
2.670.100,- Kč
Rozdíl příjmů a výdajů:
-137.000,- Kč
Rozpočet po úpravě:
Příjmy:
63.026.400,- Kč
Výdaje:
57.118.500,- Kč
Přebytek rozpočtu:
5.907.900,- Kč
• Informace o návrhu smlouvy o podmínkách
napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě
budoucí kupní, zaslaným JMP Net, s.r.o.,
Plynárenská 499/1, Brno. Bude rozhodnuto na příštím zasedání zastupitelstva.
• Informace o starém sále.
• Informace o besedě u kulatého stolu na
téma místní ekonomika, která se uskutečnila v zasedací místnosti OÚ dne 22. 1. 2013.
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Této besedy se mezi jinými zúčastnil také
guvernér ČNB Miroslav Singer.
• Informaci o plánovaném vyhlášení výběrového řízení na pozici kulturního pracovníka
obce, který bude mimo kultury zajišťovat
webové stránky obce a Zpravodaj (asi
květen, červen). Dále bude vyhlášeno výběrové řízení na pozici odborného lesního
hospodáře za pana Polácha, který odchází
v dubnu do důchodu.
• Informaci o plánovaném uskutečnění oslav
v Mikulčicích, které se budou konat ve
dnech 24. - 26. 5. 2013 k oslavám 1150.
výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou
Moravu. V těchto dnech proběhnou v areálu
Slovanského hradiště bohoslužby Pravoslavné církve, koncerty a další rozsáhlý
duchovní, kulturní i odpočinkový program.
Byly osloveny místní soubory, ZŠ a ZUŠ
a informovány o možnosti podílet se na
doprovodném programu prostřednictvím
vystoupení.
• Informaci o rozhodnutí Rady obce, že
se nebude žádat o dotaci na zasíťování
inženýrskými sítěmi z důvodu zpřísnění
dotačních pravidel (při nedodržení termínu
kolaudace rodinných domů – povinnost
vrátit 100 % dotace + penále).
• Informaci o chybějícím značení na cyklostezce Dolní Bojanovice – Novodvorský
rybník. Námitka se týká značení při příjezdu k hřišti v Dolních Bojanovicích, kde na
rozcestí není označeno, kam cesty vedou
(ve směru z Hodonína).

Termíny zasedání
Zastupitelstva na rok 2013

Zpravodaj

čtvrtek 25. 4., úterý 25. 6.,
čtvrtek 12. 9., čtvrtek 14. 11.,
čtvrtek 19. 12.

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY PROBĚHLA VE DVOU KOLECH
Historicky první volbu českého prezidenta jsme si mohli vyzkoušet v lednu letošního roku.
První kolo se konalo ve dnech 11. a 12. ledna. K volbě prvního prezidenta bylo připuštěno
devět kandidátů. Do druhého kola postoupil Karel Schwarzenberg a Miloš Zeman.

Výsledky hlasování za obec Dolní Bojanovice v 1. kole voleb prezidenta České republiky
Voliči
v seznamu
2344

Vydané
obálky
1615

Volební
účast v %
68,90%

Odevzdané
obálky
1615

Platné
hlasy
1605

% platných
hlasů
99,38%

Platné hlasy
Číslo

Jméno kandidáta

9
1
2
6
8
7
4
3
5

Schwarzenberg Karel
Roithová Zuzana MUDr. MBA
Fischer Jan Ing. CSc.
Zeman Miloš Ing.
Dienstbier Jiří
Franz Vladimír Prof. JUDr.
Fischerová Taťana
Bobošíková Jana Ing.
Sobotka Přemysl MUDr.

Počet hlasů
celkem
381
358
271
244
161
98
45
30
17

Počet hlasů
v%
23,7 %
22,3%
16,9 %
15,2 %
10,0 %
6,1 %
2,8 %
1,9 %
1,1 %

Druhé kolo prezidentských voleb následovalo ve dnech
25. a 26. ledna.
Ve 2. kole zvítězil Miloš Zeman, který v ČR získal celkem
54,8 % hlasů, a byl tak zvolen prezidentem České republiky
na funkční období do roku 2018.

Volby prezidenta
Foto: Jaroslav Skočík

Výsledky hlasování za obec Dolní Bojanovice ve 2. kole voleb prezidenta České republiky
Voliči
Vydané
Volební
v seznamu
obálky
účast v %
2344
1546
65,96%
Platné hlasy
Čís.
Jméno kandidáta
Poč. hlasů celkem
6
Zeman Miloš Ing.
566
9
Schwarzenberg Karel
968

Odevzdané
obálky
1544

Platné
hlasy
1534

% platných
hlasů
99,35%

Počet hlasů v %
36,9 %
63,1 %

Předsedkyní volební komise pro první okrsek byla paní Marie Hubáčková, pro druhý okrsek
paní Monika Lahvičková. Nejmladším voličem v prvním i ve druhém kole byla Alžběta Hromková, nejstarším voličem v prvním kole byla paní Marie Kaňová (93 let) a ve druhém Marie
Kučerová (95 let).
Dolní Bojanovice
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Dar od firmy E.ON Česká republika, s.r.o.
Obec Dolní Bojanovice obdržela
v letošním roce dar od společnosti
E.ON Česká republika, s.r.o.
Jedná se o dvě kompozitní bezpečné branky v celkové hodnotě
49.920 Kč. Branky byly umístěny
pro potřeby základní školy v tělocvičně, v letních měsících budou
sloužit pro víceúčelové hřiště
v areálu školy.

Obec Dolní Bojanovice nabízí stavební
pozemky v nově budované ulici Myslivecká
(za ulicí Řadovky).
Podmínky:
1. Cena je stanovena na 650,- Kč za 1 m2 pozemku.
2. Vratná kauce ve výši 50.000,- Kč bude
zájemcem složena při podpisu smlouvy,
v případě dodržení kolaudace stavby do
5 let od koupě pozemku bude kauce stavebníkovi vrácena.
3. Předkupní právo obce bude součástí kupní
smlouvy.

KNIHOVNA PRAVIDELNĚ PŘIPRAVUJE SVÝM ČTENÁŘŮM PROGRAM
Statistika obecní knihovny za rok 2012:
Počet návštěvníků knihovny:
2 117 návštěvníků
Registrovaných čtenářů:
173 čtenářů
Výpůjčky za rok 2012:
4 857 svazků
Lze konstatovat, že se zvýšil počet návštěvníků internetu a webových stránek. Čtenáři (až
na velmi malé výjimky) se naučili v termínech vracet vypůjčené knihy a časopisy, takže není
nutné účtovat poplatky z prodlení za nedodržení výpůjční doby.
Výměnný fond z Městské knihovny Hodonín se těší stále větší oblibě. Čtenářům se díky
fondu dostává nejen požadovaných knih, ale především jsou v knihovně k dispozici i nově
vydané knihy, na jejichž zakoupení nemáme dostatek financí. Během loňského roku bylo do
naší knihovny přivezeno desetkrát víc knih než v roce 2011, a to přes 850 ks svazků.
Další část práce knihovnici zabrala i organizace Noci s Andersenem, besedy s předškoláky,
školáky, maminkami s dětmi, pasování žáků 1. třídy na „Čestného člena knihovny“ či Týden
knihoven. Ve spolupráci se Základní školou proběhly besedy s autory dětských knih Ivonou
Březinovou a Janem Svitákem a také dva kurzy Základy počítače pro seniory.
Ve 2. ročníku soutěže „Čtenář roku“ se umístili:
1. místo
Lucie Horáková
- s počtem 95 svazků
2. místo
Václav Sládek
- 63 svazků
3. místo
David Vala
- 59 svazků
Čtenáři budou odměněni a slavnostně vyhlášeni při letošní „Noci s Andersenem“. Vítězům
blahopřejeme a těšíme se na další setkání nad knihami.
Růžena Kašíková
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OPĚTOVNÁ NABÍDKA

Zpravodaj

Síťování pozemků proběhne během letošního roku. Bližší informace získáte na OÚ.

Volný pohyb psů v obci
je zakázán
Obec pravidelně upozorňuje chovatele
psů hlášením v místním rozhlase a výzvami
ve Zpravodaji, aby své miláčky nenechali
volně pobíhat po obci a znečišťovat veřejná
prostranství.
Jedná se především o obav y občanů
o bezpečnost malých dětí, ale i jejich vlastní.
Nepříjemné je také to, že majitelé psů po
svých miláčcích neuklízí. Umíte si představit,
k jakým situacím dochází například při sečení
trávy křovinořezem, sekačkou?
V minulosti obec musela několikrát nechat
provést odchyt psa a umístit ho do útulku. Pro
zajímavost uvedu několik informací:
V Hodoníně máme psí útulek při ZOO
Hodonín. Celková kapacita je zde 31 kotců.
Odchyt pejska stojí 150,- Kč, dále se platí
za každý den pobytu dle velikosti psa – malý
a střední pes 50,- Kč/1 den, velký pes 80,Kč/1 den. Dle zkušeností se pejsek z útulku
dostane většinou do 1 roku. Zkuste si spočítat
náklady za jeho pobyt! Je důležité rozmyslet si
dříve než si někdo pejska pořídí, co všechno
bude péče o něj vyžadovat!
Zastupitelstvo obce vydalo na svém zasedání Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství a vymezují prostory
pro volný pohyb psů v obci Dolní Bojanovice.
Účelem vyhlášky je upravit pravidla pro pohyb
psů na veřejném prostranství k zabezpečení
pořádku, čistoty, ochrany zdraví, bezpečnosti
a životního prostředí v naší obci:
- na veřejných prostranstvích v obci je možný
pohyb psů pouze „na vodítku a s náhubkem“ (splnění povinností zajišťuje fyzická
osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem)

Dolní Bojanovice

11

Služby na podporu rodin se představují

SLOVÁCKÁ CHALUPA

- na veřejných prostran stvích v obci se zakazuje
výcvik psů
- fyzická osoba, která má
psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem, je povinna v zájmu
zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných
prostranství v obci Dolní
Bojanovice odklidit psí
exkrementy
- porušení povinností stanovených v yhláškou
se posuzuje dle zák. č.
200/1990 Sb. o přestupcích.
Eva Rajchmanová
místostarostka obce

Termíny svozu
tříděného odpadu
v roce 2013:
23. 4. 2013
28. 5. 2013
25. 6. 2013
30. 7. 2013
27. 8. 2013
24. 9. 2013
29. 10. 2013
26. 11. 2013
17. 12. 2013
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Slovácká chalupa prošla koncem minulého roku další částí
rekonstrukce, při které získala nový vzhled. Občané okolních
vesnic nám právem tuto památku závidí, cykloturistům a návštěvníkům obce je po telefonické dohodě umožněn vstup
i mimo nedělní odpoledne. Jen málokdo si však uvědomuje,
co stojí úsilí, času i finančních prostředků členů Muzejního
spolku nejen udržovat a obměňovat vybavení i oblečení figurín,
ale opravy, údržba strojů a zařízení. Od jara do podzimu se
každou neděli odpoledne střídají členové spolku, aby umožnili
návštěvníkům zhlédnout instalovanou prohlídku. Škoda, že je
jejich úsilí někdy zbytečné, jen málo spoluobčanů totiž jeví
o prohlídky zájem.
Věříme, že připravované „Žně našich předků“ přilákají nejen
hosty, ale i naše spoluobčany k návštěvě, k návrhům co zlepšit či změnit, ale i ke spolupráci se členy Muzejního spolku.
R.K.

Mezi v ý znamné aktivit y občanského
sdružení Centrum pro rodinu a sociální péči
Hodonín patří sociální služby na podporu
rodin, které pečují o děti nebo mladé lidi
se zdravotním postižením. Jednou z nich je
terénní služba osobní asistence působící na
Hodonínsku, Břeclavsku i Kyjovsku, na jejíž
provoz přispívá i vaše obec. Prostřednictvím
osobního asistenta dochází k významnému
odlehčení rodinám v náročné péči o handicapované dítě od 1 roku do 26 let. Služba dětem
usnadňuje možnost integrace do školských
zařízení a zájmových kroužků, napomáhá
celkově rozvíjet jejich schopnosti a zvládat
běžné každodenní činnosti.
Druhou službou je sociální rehabilitace „Na
parníku“ v budově Centra pro rodinu a sociální
péči. Otevřena je každý všední den od 8 do

14 h pro mladé lidi od 16 do 35 let s lehkým
i těžším a kombinovaným zdravotním postižením. Ve službě si nacvičují a upevňují dovednosti, které vedou k jejich samostatnosti
a které jim napomůžou vést život, jaký je běžný
pro jejich vrstevníky bez postižení. Do bohatého programu patří např. vaření a stolování,
praní, žehlení a šití, údržba zeleně, pestré
tvořivé činnosti, práce na PC, nakupování,
rozvíjení a upevňování poznatků v bloku „Náš
svět“ a mnoho dalších. Kapacita obou služeb
není naplněna! Pokud máte zájem, kontaktujte nás. Možná ve vašem okolí znáte rodinu,
které by nabízené služby pomohly, řekněte jim
o nás. Bližší informace na tel.: 774650344,
e-mail: obrova@cprhodonin.cz nebo přímo
na našem centru.
Magdaléna Obrová
osobní asistence a sociální rehabilitace

DPS Dolní Bojanovice

K r á t ce z Obecní ho úř adu
Dům s pečovatelskou službou má v obci tradici. Že jsou
pečovatelky své práci oddané, oceňují i obyvatelé tohoto
domu. Jako poděkování za obětavou práci se jim dostává
odměny právě nyní. Obyvatelka domu paní Marie Bortlíková
pro ně složila děkovnou básničku:
Moc dobrá myšlenka a práce radních byla,
když dům služeb pro staré lidi postavila.
Vždycky, když večer usínám,
tak s poděkováním na naše pečovatelky vzpomínám.
Jsme tady všichni staří a oni nám rádi slouží.
To není jako v továrně u stroje stát
a šichta končí, tak domů pospíchat.
Oni tak ochotně a rády slouží nám,
kdykoli jejich pomoci potřebujeme, vždy přijdou k nám.
Za to jim děkujeme a prosíme Pána,
aby jejich dobrá služba byla Pánem požehnána.
Zpravodaj

- V únoru proběhlo na Domě s pečovatelskou
službou školení nájemníků v oblasti požární
ochrany a chování při mimořádných událostech. Školitelka paní Valentová poučila obyvatele jaké základní zásady bezpečnosti mají
dodržovat a zodpověděla dotazy přítomných
– např. nutnost nočního osvětlení chodeb
a společných prostor. Nájemníci byli seznámeni s plánovanou rekonstrukcí v letošním
roce – zateplení budovy a výměna oken.
- V lednu se uskutečnilo setkání nově zvolených stárků, stárek, jejich rodičů a zástupců
obce. Předmětem setkání byl plán kulturních
akcí a činnosti na rok 2013, možnost výuky
regionálních lidových tanců, verbuňku v rámci pátečních „hopsáků“ pro mladé lidi.

- V prosinci se konala schůze kontrolního
výboru – předmětem kontroly byly veřejné
zakázky za rok 2012 a kontrola majetkoprávních vztahů. Pro zajímavost – obec schválila
v roce 2012 celkem 93 majetkoprávních
vztahů.
- Majetek MNV: Termín 31. 3. 2013 je pro
obce konečný pro možné získání majetku,
u něhož právo hospodaření má místní národní výbor (MNV). I naše obec požádala
o převod tohoto majetku. Pozemky již byly
převedeny, jedná se např. o parcely pod
rodinnými domy, v zahradách, u vinného
sklepa, dále uličky – Příčná, Krátká, ale také
kaplička naproti Slovácké chalupy.

Dolní Bojanovice
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ROK CYRILA A METODĚJE OSLAVÍME I U NÁS

Vzpomínáme
V letošním roce si připomínáme 10. výročí úmrtí
Ing. Petra Purmenského –
starosty naší obce.
Petr Purmenský se narodil
23. 3. 1965 v Kroměříži. Po
absolvování Gymnázia R.
Filipa v Hodoníně vystudoval Vysoké učení technické
v Brně – stavební inženýr –
obor inženýrské konstrukce
a dopravní stavby. Pracoval jako stavební inženýr
v různých stavebních podnicích, např. Stavby mostů
a silnic Hodonín, Subtera
Praha a před zvolením do
Zastupitelstva obce již jako
autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb pro
soukromé stavební firmy.
Od roku 1994 byl členem
stavební komise.
Ve volbách 15. listopadu
2002 byl zvolen nejmladším
starostou v novodobé historii obce Dolní Bojanovice.
Přestože jsme ve vedení
obce spolupracovali krátce
(leden – květen 2003), ráda
na Petra vzpomínám. Od
počátku bral starostování
velmi odpovědně a vážně.
Pečlivě se připravoval na
jednání, projevy. Snažil se,
aby všechno včetně reprezentace obce bylo na úrovni.
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Ihned po nástupu začal na
úřadě zavádět používání výpočetní techniky – počítače,
internet. V té době se řešila
problematika Základní školy

Kresba: syn Michael

nelehké problematiky řízení
obce. Naprosto nečekaný
odchod v jeho 38 letech
nás všechny velmi zasáhl.
Bylo to těžké období pro mě
a spolupracovníky na obci,
ale především pro jeho nejbližší – manželku a tři děti,
pro rodinu, která mu byla při
práci velkou oporou.
Zůstaly neuskutečněné
plány, nápady…, ale také
vzpomínky na člověka, který
ovlivnil můj život. Oslovil mě
několikrát po volbách na
podzim v roce 2002. Chtěl,
abych pracovala ve vedení
obce. Po jeho odchodu jsem
si do své kanceláře pověsila
jeho oblíbený obraz – bojanovské búdy „Pod Čaganovem“ – pohledem na něj si
ho připomínám.
Eva Rajchmanová

– byla uzavřena tělocvična,
děti téměř rok necvičily.
Dokončovalo se zastřešení
školy. Náročným na pro jednání s veřejností byl
rovněž jeho záměr sloučení
Základní a mateřské školy,
přestěhování Mateřské školy
do prostor Základní školy.
Obdivovala jsem jeho elán
a chuť do řešení různo rodých problémů, snahu
co nejvíce proniknout do
Zpravodaj

Rok 2013 byl v yhlášen
Rokem svatých Cyrila a Metoděje. Jejich působení mělo
pro nás nesmírný význam po
stránce státní, kulturní, morální i náboženské. Vytvořili
písmo pro Slovany, přeložili
liturgické knihy do našeho
jazyka. Významnou byla jejich snaha při vytváření řádu
a státnosti. Například liturgií
v mateřském jazyce předběhli
o několik staletí svou dobu.
Celostátní oslavy tohoto
v ýročí se nesou v duchu
hesla „Jednota v rozmanitosti“. Kompletní program je
velmi bohatý a je k dispozici
na internetových stránkách
www.velehrad.eu. Dějištěm
oslav se od 24. do 26. května
letošního roku stanou i blízké
Mikulčice. Program s názvem
Setkání kultur, kterého se
zúčastní duchovní z celého
světa, bude přenášet také
Česká televize. Během těchto
dní připravují okolní města
a obce pro návštěvníky a televizní diváky rozsáhlý program.
Nebudou chybět bohoslužby,
kulturní program pro širokou
veřejnost, prezentace tradic
a lidového umění, výstavy,
dětské workshopy, řemeslné
stánky a podobně.
Naši obec budou v sobotním (25. května) a nedělním
(26. května) programu reprezentovat Ženský sbor Dolní
Bojanovice, Svatováclavský

sbor a orchestr, žáci ZUŠ,
Želví nervy, Schola a Šroti.
Slavnosti vyvrcholí na Velehradě ve dnech 4. - 5.
července 2013. Cílem oslav
je vybudování obecného povědomí o Cyrilu a Metoději, o přínosech jejich misie
v oblasti kultury, náboženství,
písma, vzdělanosti.
S výročím Cyrila a Metoděje jsme spojili uspořádání historických žní „Poďte

s nama na žňa“. Termín
je stanovený na neděli
28. července 2013.
Podrobný program bude
uveřejněný v příštím čísle
Zpravodaje.
Obracíme se na občany,
aby si tento termín dali do
svých plánů a hlavně aby byli
ochotni se zapojit do příprav
na tuto v celém regionu ojedinělou, a tím i pro naši obec
významnou událost.

ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ
Bezplatné poradenství v oblasti úspor energií pro domácnosti i firmy.

Pokud se zajímáte o to jak co nejvíce ušetøit na energiích,
máme pro vás nìkolik øešení
zmìna dodavatele elektøiny a plynu ( výbìr z 20 provìøených dodavatelù )
úspora energií ( sledujeme ceny na trhu a máme pro vás vždy
to nejvýhodnìjší øešení )
øešení problémových smluv ( podepsali jste nevýhodnou smlouvu,
nebo nejste spokojeni se stávajícím dodavatelem )
optimalizace sazeb ( nastavení sazeb pro vaši domácnost, nebo firmu )
výbìrová øízení na dodávky energií ( výbìrová øízení pro vìtší firmy a obce )

veškeré administrativní úkony vyøídíme za vás
Kontakt : Petr Bureš ml. U Potoka 97, Dolní Bojanovice
tel. 774 68 18 58, email : petr.bures@optimal-energy.cz, www.optimal-energy.cz

Dolní Bojanovice
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Fotokroužek a Obec Dolní Bojanovice vás srdečně zvou na letošní

VELIKONOČNÍ VÝSTAVU
Slavnostní zahájení se koná v neděli 31. března 2013
ve 14.30 hodin v Obecním domě.
Vystoupí dětský folklórní soubor KORDULKA, jehož „verbíři“ získali
v roce 2012 ocenění v celostátní soutěži „Zlatý oříšek“.
Soubor doprovodí cimbálová muzika s primášem Matějem Kůrečkou
ze Starého Poddvorova.
Při zahájení výstavy čeká na všechny přítomné i malé překvapení.
Fotografie bude vystavovat PhDr. Pavel Popelka, CSc. – ředitel Muzea
Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, účastník i mnoha
mezinárodních výstav.
Obdivovat můžeme i řezbářské práce, které představí manželé
Jiří a Martina Netíkovi z Brna.
„Malujeme barvami země“ jsou výtvarné práce žáků
ZUŠ Dolní Bojanovice pod vedením uč. Bronislavy Halašové
a uč. Zuzany Procházkové. Tyto práce namalované pouze hlínou
získaly první místo v mezinárodní soutěži v Rakousku.
Právě teď se vrátily z Německa.
Skupina mladých fotografů z Dolních Bojanovic Vladimír Blaha, Jan Klubus, Michal Maláník, Marek Mečl
- vystaví své fotografie.

Z Š a MŠ Dolní Bojanov ice
Z MATEŘINKY
Nový kalendářní rok zahájili
úspěšně naši předškoláci.
Nejprve si byli prohlédnout
prostory Základní školy a pak
už odvážně přicházeli s rodiči
k Zápisu do první třídy. Většina už má nástup do školy
„v kapse“, u některých rodiče
ještě váhají.
Poslední únorový den nás
navštívil Mgr. Vojkůvka s hudebně - pěveckým koncertem pro děti, byl skvělý ☺.
Tentýž den jsme odpoledne přivítali i rodiče na besedě
s tématem Školní zralost
a vady řeči s logopedkami
Mgr. Horákovou a Mgr. Krýsovou. Ta se už 7 let stará
o logopedickou prevenci

v naší MŠ. Beseda proběhla
v přátelském duchu, byla
velmi zajímavá, maminkám
se dostalo konkrétních od-

Na výstavě bude prezentován i kalendář na rok 2013,
který zpracoval fotograficky i textově Otec Petr Karas.
V rámci 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu
bude v předsálí Obecního domu instalována putovní výstava
Mikulčicko – kopčanský archeopark.

Výstava bude otevřena:
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
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31. 3. 2013
1. 4. 2013
2. 4. 2013
3. 4. 2013
4. 4. 2013
5. 4. 2013
6. 4. 2013
7. 4. 2013

14.00
14.00
14.00
8.00
8.00
8.00
14.00
14.00

– 18.00 hod.
- 18.00 hod.
- 18.00 hod.
– 12.00 hod.
- 12.00 hod.
– 12.00 hod.
– 18.00 hod.
– 18.00 hod.

Zpravodaj

povědí i námětů na činnosti
se svými dětmi. Podobné besedy jsou našimi rodiči každoročně žádané, škoda jen,
že jich pak přijde tak málo.
Březen začal kouzelnickým
v ystoupením Dua Waldini
a 20. března se předškoláci
zajeli vyskotačit do brněnského Bonga.
Po Velikonocích už nás
čeká plavání, Zahradní slavnost s rodiči, MŠ v přírodě,
ale o tom až příště…
Olga Esterková
Děkujeme všem sponzorům, kteří nás podpořili
při pořádání Dětského
karnevalu.

Dolní Bojanovice
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KRÁTCE ZE ŠKOLY
K Začátkem ledna byl zahájen plavecký výcvik druháků a třeťáků na bazénu
v Hodoníně.
K Koncem ledna po vítězstvích v okresních kolech
vybojovala shodně v krajském kole v Pohořelicích
obě naše družstva, mladších florbalistů i florbalistek, 5. místo v kraji.
K 7. února se v Hodoníně
zúčastnil Jakub Veselský
okresního kola olympiády
v českém jazyce.
K 21. února nás v okresním
kole soutěže v anglickém
jazyce v Hodoníně reprezentovali Josef Salajka
a Šimon Blažej.

Vítězky okresu a účastnice kraje ve velkém florbalu

K V okresním kole recitační
soutěže, které se konalo
v Hodoníně 26. února,
soutěžili Ivana Mráková,
Lukáš Závorka, Veronika
Kotlaříková a Eva Bohůnová.
K Koncem února jeli žáci
8. a 9. ročníků na exkurzi do jaderné elektrárny
v Dukovanech a vodní
elektrárny v Dalešicích.
Miroslava Zmrzlíková
Vítězové okresu a účastníci kraje ve velkém florbalu

18

Zpravodaj

LYŽAŘSKÝ KURZ SOLÁŇ 2013
Zatímco ostatní školáci si ještě užívali vánoční prázdniny, my jsme se vydali na lyžařský
kurz. Sraz byl ve středu 2. ledna 2013 před
školou. Nepršalo, sněžilo. Jelo se Kopečkobusem. Pan řidič Kopeček byl během
cesty v poho, i děti byly v poho. Dojeli jsme
do Beskyd na chatu Soláňku, nesněžilo, ani
nepršalo. Ubytovali jsme se. Pak jsme stále
lyžovali, někdo i snowboardovali. V sobotu
ale ne. Pršalo a nejezdily šlepry. Po večerech
jsme hráli hry, zpívali a tancovali, někteří sa aj
okůpali v bazénu v Rožnově. V neděli sněžilo
a šlepry už zase jezdily i my jsme opět lyžovali.
V pondělí jsme sa na svahu ukázali se svým
lyžařským umem a rozdali si to ve slalomu.
Nepršalo, ani nesněžilo. Večer jsme sa nabalili. V úterý sa jelo dom, sněžilo jak hrom.
Bylo to dobrý, někteří říkali, že super a že
to bylo krátký. Aj učitelům sa to líbilo. Jídlo
bylo dobrý.
Účastníci kurzu
(článek nebyl redakcí upraven)

5. MY (Prčík Pavel, Jakůbek Tadeáš, Koliba
Ondra, Zámečníková Eliška, Maděryčová
Andrea, Bílková Adriana)
6. KUKUŘIČNÉ PLACKY (Kaňa Martin, Baláš
Lukáš, Závorka Lukáš, Vymyslická Lucie,
Hanzalíková Anna)
SLALOM lyže - dívky:
1. Sůkalová Barbora
2. Ducháčková Jana
3. Bartošová Pavlína
SLALOM lyže - hoši:
1. Pazderka Filip
2. Blažej Šimon
3. Kaňa Martin
SLALOM snowboard - dívky:
1. Bílíková Petra
2. Hubáčková Sabina
Spokojení
účastníci kurzu

Výsledky:
SOLÁŇCUP 2013 (celotýdenní soutěž
družstev):

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ

1. KOBLÍŽCI (Kučera Marek, Blažej Šimon,
Kašík Jan, Bílíková Petra, Kudláčová Kateřina, Maňasová Monika)
2. PAŘEZ (Pazderka Filip, Jakůbek Adam,
Kopeček Mates, Sůkalová Bára, Bílková
Katka, Helešicová Bára)
3. BLONĎÁCI (Zámečník Radim, Bílek
Marián, Hubáčková Sabina, Kopečková
Karolína, Ducháčková Jana)
4. CRAZY PEOPLE (Geschwandtner Patrik,
Bílek Michal, Moravanský Lukáš, Trávníková Erika, Rajčáková Nikola, Bartošová
Pavla)

Ve čtvrtek 17. ledna proběhl v Základní
škole zápis dětí do první třídy. K zápisu přišlo
se svými rodiči 50 dětí. Prozatím bylo přijato
38 dětí, ostatní rodiče vyplnili žádost o odklad, nebo se svým rozhodnutím ještě váhají
a vyslechnou si názor pedagogicko-psychologické poradny. Žádosti o odklad musí být
doloženy kladnými doporučeními dětského
lékaře a pedagogicko–psychologické poradny, a to do 31. května 2013.
Počet přijatých dětí znamená, že i v příštím školním roce budou otevřeny dvě méně
početné první třídy, což bude jistě pro malé

Dolní Bojanovice
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TELEVIZNÍ SOUTĚŽ „VĚŘÍŠ SI“
A NÁVŠTĚVA TECHNICKÉHO
MUZEA BRNO

prvňáčky velkou výhodou. Učitelky do prvních
tříd budou určeny na konci tohoto školního
roku a rodiče se tuto informaci dozví na informativní schůzce v červnu, stejně jako rozdělení prvňáčků do tříd, které bude konzultováno
s učitelkami Mateřské školy.
Na nové žáky naší Základní školy se těšíme v pondělí 2. září, kdy bude zahájen nový
školní rok.
Martin Maňas
ředitel školy

ŠKOLNÍ PLES
Dne 2. února 2013 pořádalo SRPDŠ ve
spolupráci se Základní školou Školní ples.
K tanci a poslechu hrála kapela R-BOOM.
Na plese vystoupili žáci devátého ročníku
s krásně nacvičenou polonézou, po níž byli
slavnostně představeni a dekorováni. Následovalo sólo páry, sólo s rodiči a nakonec sólo
havajské. Poděkování patří všem, kteří se na
přípravě podíleli.
Jako každoročně i letos plesu předcházela
generálka polonézy, na které žáci zatančili
hned dvakrát, abychom si je mohli pěkně
prohlédnout. Choreografie polonézy se ujaly
Aneta Ištvánková a Ludmila Klubusová.
Aneta Ištvánková
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Dne 19. února 2013 vyjeli žáci 7. A posíleni
ještě asi 15 šesťáky do Brna, kde je čekal
pestrý celodenní výlet. Nejdříve navštívili
Technické muzeum, které nabídlo mnoho
zajímavostí – kluky nejvíc zaujaly modely
různých aut a letadel, děvčata se hodně zdržela v části, kde byla expozice starodávných
kočárků (opravdu byly krásné). Zajímavé byly
i místnosti zařízené v duchu dřívějších živností – byla tu například kovárna, kadeřnictví
a třeba také starodávná hospoda. Kdo chtěl,
mohl si i vyzkoušet různá zařízení a zjistit, „jak
to vlastně funguje“.
Odpoledne už se neslo v duchu natáčení.
Jeden náš odvážný hoch Filip Pazderka se přihlásil jako soutěžící do „Věříš si“. Aby mu tam
nebylo smutno, vzal si početný doprovod ☺.
Pro všechny to byl velký zážitek – mohli
jsme si prohlédnout studio a zažít natáčení
na vlastní kůži. Filip se držel statečně, ale
medaili nevybojoval. To vůbec nevadí, jistě je
to pro něj i ostatní cenná zkušenost. Třeba
někdy příště...
Blanka Kouřilová

Zpravodaj

informace a zprávy ze ZUŠ
Základní umělecká škola
Dolní Bojanovice dostala dne
12. září 2012 od Obce do
užívání nové nebytové prostory v přízemí budovy, které
byly za její podpory a finanční
spolupráce rekonstruovány
a revitalizovány. Celkové náklady na rekonstrukci těchto
prostor činily 304 464,- Kč,
z toho 63 884,- Kč bylo
posk y tnuto z prostředků
obce, za což jí patří velký dík.
Zbývající část 240 580,- Kč
jsme získali od zřizovatele
nebo vlastní činností. V pátek
22. února 2013 pak byly za
přítomnosti pana starosty
a paní místostarostky všechny prostory školy požehnány
otcem Petrem Karasem,
který nám při té příležitosti
věnoval nový kříž do kanceláře ředitele.
Nové prostory se nachází
v bývalém sídle firmy „Podlahy
Blažek“, v komplexu budovy ZUŠ. Propojením prostor
vznikla nová kancelář ředitele
s učebnou, kancelář hospodářky – sekretářky včetně
sociálního zařízení, spisový
archiv, sklad nástrojů. Místnost
bývalé ředitelny se změnila na
novou učebnu. Dále jsme vytvořili šatnu v přízemí budovy,
místnost pro ukládání výtvarných prací v bývalém skladu nástrojů, šatna tanečního

oboru a v neposlední řadě byl
zbudován nový elektronický
zabezpečovací systém. Veškeré stavební práce probíhaly
během plného provozu školy
a vyučování nebylo nijak narušeno.
Tyto ztížené podmínky při
rekonstrukci školy však neměly vliv na výsledky našich
žáků. Ti opět potvrdili své kvality při přijímacích zkouškách
na konzer vatoř ve dnech
15. a 16.1.2013:
Jitka Nedvědická ze třídy
p. učitelky Heleny Břečkové
byla přijata na Konzervatoř
P. J. Vejvanovského v Kroměříži, se studijním zaměřením
Hra na cimbál.
Jan Kotlařík ze třídy p. ředitele Mgr. Stanislava Esterky
byl přijat na Konzervatoř P. J.
Vejvanovského v Kroměříži
a na Konzervatoř v Brně, ve
Dolní Bojanovice

studijním zaměření Hra na
trubku.
Dne 20. února 2013 se
žáci ze třídy p. učitele Jana
Zikmunda zúčastnili soutěže
ZUŠ, obor Komorní hra s převahou dechových nástrojů
dřevěných:
Ve II. kategorii soutěžilo
klarinetové trio – Josef Gertner, Tereza Kopečková a Monika Stávková, po dosažení
19,6 bodů získali 2. místo.
Ve III. kategorii soutěžilo klarinetové duo – Ivana
Mráková a Filip Pospíšil, po
dosažení 19,4 bodů získali
2. místo.
Gratuluji všem žákům
a pedagogům a děkuji
za dosažené výsledky při
reprezentaci školy.
Mgr. Stanislav Esterka
ředitel školy
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z a jíma v o s t i
REDAKČNÍ RADA A JEJÍ FUNKCE

Z DISL AVA M ICHNOVÁ
Narodila se v září 1949. Vystudovala Průmyslovou školu v Břeclavi obor sdělovací
a zabezpečovací technika v dopravě. Pracovala jako telefonistka na poště, později jako
operátorka na nádraží. Po mateřské dovolené
nastoupila v Hudebním kurzu jako učitelka
hudební výchovy, zpěvu, hry na housle a na
zobcovou flétnu, poté plynule přešla k práci
na Obecním úřadě v Dolních Bojanovicích
jako kulturní pracovnice. Má tři dcery. V Redakční radě Zpravodaje pracuje už 23 let.
Učila jste v hudební škole. Jak jste se
k tomu dostala?
Během mateřské dovolené mě oslovil
učitel Pavel Janeček, abych vypomohla
s učením hudebních předmětů. Tvrdil mi, že
to, co jsem se naučila sama, musím předávat žákům. Bylo nás tehdy dvanáct učitelů
na zhruba sto čtyřicet dětí. Ze začátku jsem
učila hru na housle a na zobcovou flétnu
a zpěv. Postupně jsem začala vést i mladou
„cimbálku“ a nauku.
Po mateřské jsem musela skončit v hudebce a vrátit se do práce na vlakové nádraží, což znamenalo i na noční směny. V té
době se projevila nemoc nejstarší dcery a já
jsem přestala zvládat péči o děti a rodinu
a náročnou práci. Dostala jsem nabídku jít
opět učit do hudebky, a tak jsem to vzala.
Učila jsem patnáct let. Kolem roku 1990 se
hudební kurz změnil na Základní uměleckou
školu, která vyžadovala od pedagogů odborné vzdělání. Já jsem přešla na práci pod
Obec. Ještě rok jsem souběžně pracovala
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na Obci i v hudební škole, ale potom jsem
musela nechat „učitelování“.
Učila jste ráda?
Moc ráda. Děti jsou bezelstné, upřímné.
Ráda na své „učitelské“ období vzpomínám.
Přesto musím přiznat, že nejsem zrovna hudebně nadaná. Musela jsem se mnohému
naučit, ale bylo to velmi poučné. Díky této
zkušenosti jsem zjistila, že všechno se dá
tréninkem a neustálým opakováním naučit.
Vedla jste k hudbě i své dcery?
Všechny tři chodily hrát. Jedna na flétnu
a dvě na housle. Hrály dobře. Svaťka a Eliška
hrály i ve Svatováclavském orchestru.
K práci ve Zpravodaji jste se dostala díky
zaměstnání na Obci. Kdo vás zasvětil?
Když jsem nastoupila, vůbec jsem netušila, že do mé práce bude patřit Zpravodaj. Byl
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to docela šok. Tehdy vycházel pouhé dva
roky a šéfredaktorem byl Jaroslav Račický.
Všichni původní členové z Redakční rady
odstoupili, mimo něho a pana Herky (pozn.
autorky Josef Herka z ul. Zelnice). Oni dva mi
pomohli a do práce mě zasvětili.
Jak na své začátky vzpomínáte?
Pan Herka se mnou pracoval ve Zpravodaji dál. Měl velice dobré nápady. Ze
začátku nebyl Zpravodaj tak obsáhlý jako
dnes, měl zhruba šestnáct stran. V té době
vznikala nová nařízení. Například nám vznikla povinnost posílat Zpravodaj na zhruba
čtyřicet míst po celé republice, do krajských
a oblastních knihoven. Byla to nesmyslná
nařízení, ale podařilo se nám dohodnout
s knihovnami a počet zasílání povinných
výtisků jsme snížili zhruba na patnáct.
Redakční radou si během mé práce na
Obci prošlo mnoho osobností Dolních Bojanovic. Šéfredaktorem byl například i pan
Fanyn Krša nebo pan profesor Stanislav
Bílík. Pracovali v ní i různí členové zastupitelstva, jako například Stanislav Dvořák nebo
Štěpánka Salajková...
Složitá byla i technická příprava Zpravodaje. Články se psaly na stroji. Ručně psané
texty jsem přepisovala. S učitelkou Bergovou jsme pak dělaly korektury a znovu jsem
to přepisovala. Byla to nekonečná práce,
zlatá technika... :-)
Na koho nejradši vzpomínáte z Redakční
rady?
Pro mě byl největší zážitek spolupráce
s panem Herkou. Možná to bylo i tím, že
mně hodně radil, upozorňoval, pomáhal.
Nesmím zapomenout na profesora Bílíka, se
kterým trvala má spolupráce na Zpravodaji
nejdelší dobu.

Co vám Zpravodaj dává?
Znám předem informace, které ještě
nikdo nemá. Setkám se se zajímavými
osobnostmi, které bych jindy nepotkala.
Přicházím do styku s lidmi, kteří mají zajímavé nápady a dokážou člověka obohatit. Já
to dělám moc ráda. Z podobných důvodů
jsem zůstala také členkou Fotokroužku
nebo pracuji v rodičovské radě Základní
umělecké školy.
Ve Zpravodaji se staráte o rubriku receptů
a rad. Kde berete inspiraci?
Sbírání bylinek a výroba esencí mě odjakživa bavila. Do tajemství kombinace a zpracování bylin mě zasvětila jedna stará velmi
zkušená paní. Díky ní jsem začala sbírat
bylinky a dělala jsem esence. To mi zůstalo
do dneška. Nejstarší dcera byla vážně nemocná a byliny jí pomohly. Své znalosti dnes
využívám i k léčení svojí maminky.
Další inspiraci hledám i v časopisech
a knížkách.
Když dáváte recept do Zpravodaje, vyzkoušíte ho nejdřív sama?
Ano, všechno zkouším uvařit. Většinou
se vše podařilo. Některé recepty, které
jsme dostali do redakce jako specialitu či
výborné jídlo, jsem musela vyřadit, protože
se mi neosvědčily ☺, ale výborný byl třeba
medovník.
Máte osobní kritické připomínky ke Zpravodaji?
Velmi nepřehledné jsou zápisy ze zastupitelstva, které dostáváme z Obecního úřadu.
„Normální“ člověk se v nich jen těžko zorientuje. Informace o tom, že se prodává pozemek
parcelní číslo XY, je určena pouze zasvěceným osobám nebo těm, kteří si jsou schopni
zbytek informací dohledat na internetu.
Jinak ale myslím, že Zpravodaj je pře-
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pod dr obnohledem
Tož to su zvědavá
co sa tu zas děje

Sousedské posezení 28. 12. 2012 (Foto: Jaroslav Skočík)

Volba stárků 26. 12. 2012 (Foto: Jan Šimek)

Dětský krojový ples 10. 2. 2013 (Foto: Jaroslav Skočík)
Kresba: Bronislava Halašová; Připravila A. Č.

hledný a pro lidi zajímavý. Dokonce mám
zkušenosti s cizími lidmi, kteří náš Zpravodaj
čtou ze zájmu, aniž by v obci žili.
Jste houslistkou ve Svatováclavském
orchestru, pomáháte se Zpravodajem,
děláte výstavy, jste zručná. Co vás ještě
naplňuje?
To je těžká otázka. Dřív jsem hodně ráda
pletla, háčkovala, šila, ale to jsem postupem
času musela vypustit. Všechno mě baví, je
to pro mě únik od všedních problémů. Dobiju baterky a můžu zase fungovat.
Momentálně se staráte o svoji maminku,
donedávna jste opatrovala manželovu

maminku. Máte vážně nemocnou dceru,
přitom vás v životě nemíjejí ani jiné životní
nepříjemnosti. Jaký recept máte na to,
aby to člověk ustál a zachoval si duševní
pohodu?
(směje se) Někdy stačí málo. I když nemám příliš času, velmi ráda vyrábím různé
drobnosti. Dříve jsem sušila květiny a dělala
z nich aranžmá, připravuji pečené čaje, vymýšlím drobnosti. Těmito drobnostmi pak
obdarovávám nejbližší a své přátele. Ta radost, kterou mají, mě neskutečně naplňuje...
Několikrát v životě jsem také absolvovala
různé kurzy duševní rovnováhy, které mi
velmi pomohly při vyrovnání se se stresem.
A.Č.

N o č n í o b l o h a v r o c e 2013
V průběhu tohoto roku se můžeme těšit na
několik zajímavých astronomických objektů
či událostí, které budou pozorovatelné i pouhým okem.
Na noční obloze jsou viditelná různá souhvězdí, jejichž vzhled a vzájemné postavení
se nemění. Mezi nimi, podél pomyslného
pásu označovaného jako ekliptika, se pomalu
pohybují planety naší Sluneční soustavy. Dostatečně jasné na pozorování pouhým okem
jsou Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn.
Merkur a Venuše se příliš nevzdalují od Slunce, lze je proto spatřit v určitých obdobích
roku pouze před východem nebo po západu
Slunce. O spatření Merkuru můžeme letos
usilovat na přelomech května/června (večer),
července/srpna (ráno) a konečně listopadu/
prosince (ráno). Nejde však o nijak výrazný
objekt, který se navíc nachází jen nízko nad
obzorem. Naopak Venuše je po Slunci a Měsíci nejjasnější objekt oblohy a je opravdu
nepřehlédnutelná. Viditelná bude zvečera
nízko nad JZ obzorem ve druhé polovině roku,
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nejlépe pak v listopadu a prosinci. Obdobně
na tom bude s viditelností Mars, najdeme jej
však na ranním nebi. Není tolik jasný a má
načervenalou barvu. Jupiter je pozorovatelný
v první polovině roku večer, v červnu se ztratí
ve sluneční záři, ve druhé polovině roku se
pak jeho viditelnost bude postupně zlepšovat
(ráno a ve druhé polovině noci). V současné
době se po západu Slunce nachází vysoko
na obloze a jedná se o nejjasnější „hvězdu“,
kterou můžeme na jaře vidět. Konečně Saturn
je nejlépe viditelný koncem dubna (po celou
noc) na hranici souhvězdí Panny a Vah. Již
malým dalekohledem spatříte jeho prstence.
K atraktivním úkazům patří již tradičně zatmění Slunce nebo Měsíce. Z ČR bude možné
letos pozorovat částečné zatmění Měsíce
25. dubna a ne tolik výrazné, tzv. polostínové,
zatmění Měsíce 18. října. Zajímavější bude
první z nich, Měsíc bude 25. dubna vycházet
až po západu Slunce a již bude zahalen do
zemského stínu.
K velmi vzácným jevům patří komety vidi-
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telné pouhým okem a rok 2013 nám nabízí
hned dvě příležitosti. První z nich díky kometě
označované jako C/2011 L4 PanSTARRS.
V ČR byla nejlépe pozorovatelná v období
mezi 11. a 20. březnem, k jejímu pozorování
je však dobré vyhledat místo s perfektním
výhledem k západnímu obzoru a daleko od
světelného znečištění měst. Druhou kandidátkou je kometa C/2012 S1 ISON, která by
se měla objevit na ranním a později i večerním
nebi v průběhu prosince. Mluví se dokonce
o takové jasnosti, že by mohla být pozorována
i za denního světla. Jasnosti komet se však
na rozdíl od jejich drah předvídají obtížně, na
výsledek si tedy budeme muset počkat.
Náš výčet zajímavostí uzavírá pozvánka ke
sledování meteorických rojů. Meteory jsou

malé částečky, které vniknou do zemské
atmosféry velkou rychlostí a téměř okamžitě
shoří (lidově „padající hvězdy“). Každou noc
lze vidět několik náhodných meteorů, v určitých obdobích roku je však jejich počet vyšší.
V té době se Země střetává s mohutnějším
proudem částic. K nejvydatnějším rojům
patří tradičně Perseidy (s maximem kolem
12. srpna) a Geminidy (maximum kolem
14. prosince).
Pro další informace a aktuální popis dění na
obloze doporučuji zájemcům sledovat oficiální
stránky České astronomické společnosti –
www.astro.cz. Jasnou oblohu!
Jiří Frolec

Oby čejní lidé s neoby čejný mi osud y
Růžena Šimková
Narodila se 7. srpna 1955. Pracovala v Tabáčce Hodonín. Po narození prvního syna
v roce 1977 se u ní objevila nemoc, kterou lékaři tehdy ještě nedokázali přesně označit. Má
čtyři děti – Jendu, Jirku, Lidku a Růženku. Od
22 let žije se zákeřnou nemocí. Do zaměstnání
už se díky své nemoci nikdy nevrátila.
Roztroušená skleróza je onemocnění, které
postihuje centrální nervový systém, a to bílou
hmotu mozku. Obvykle se objevuje mezi 20.
až 30. rokem života a častěji postihuje ženy.
Nemoc je typická střídáním období záchvatů
a zdánlivého klidu. Projevuje se únavou a celkovou slabostí, objevit se mohou i potíže se
zrakem, mravenčení končetin či svědění kůže.
Pacienti mohou mít problémy s koordinací
tělesných pohybů, s mluvením i s dalšími
tělesnými funkcemi. Účinná léčba dosud
Dolní Bojanovice
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nebyla nalezena. Možnou příčinou vzniku
této nemoci je podle odborníků například:
dědičná dispozice, trauma, alergie na lepek,
autoimunitní onemocnění, nedostatek vitamínů, virové infekce a podobně. Průběh nemoci
je u každého pacienta odlišný.
Kdy jste poprvé zjistila, že něco není
v pořádku?
Po porodu prvního syna jsem přestala vidět na levé oko. Lékaři tehdy vůbec netušili,
co se mohlo stát. Dostala jsem léky, přestože mi lékaři po kontrole nic nezjistili. Tři
měsíce jsem si poležela v nemocnici a pak
mě pustili domů. Blížily se zrovna Vánoce.
Chtěla jsem si uklidit. Fyzickou námahou se
můj stav opět zhoršil, a tak jsem se musela
víc šetřit. Postupně obtíže přestaly a znovu
se objevily až po čtvrtém porodu. Tehdy už
lékaři přesně určili diagnózu mojí nemoci.
Řekli mi, že mám roztroušenou sklerózu.
Jak jste reagovala, když vám sdělili tuto
diagnózu?
Nevěděli jsme, co to je za nemoc ani co
mě čeká. Manžela upozornili, že bude mít
velmi nemocnou ženu. Že patrně skončím
na invalidním vozíku. Co máme dělat, nám
neřekl nikdo.
Kdo vám nakonec poradil, co dělat?
Pan profesor Bílík nás vzal do Brna ke
svému známému panu inženýru Zemanovi,
který vedl cvičení se zaměřením na osoby
s roztroušenou sklerózou. Potkala jsem zde
paní, která ležela od čtrnácti let a díky cvičení začala zase chodit. Jezdila jsem cvičit
osm let a pomohlo mi to nejen po fyzické
stránce, ale také psychicky. Seznámila
jsem se s lidmi, kteří si procházeli stejnou
nemocí jako já a cítili se stejně jako já. Mám
z té doby spoustu přátel a hodně krásných
vzpomínek. S některými jsme společně
jezdili i na rekondiční pobyty.
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Váš zdravotní stav se časem zlepšil. Co
vám pomohlo?
Asi před patnácti lety jsem se dozvěděla o magnetu, který podporuje růst kostí
a užívá se hlavně pro vrcholové sportovce.
Díky profesoru Bílíkovi jsem se dostala
do Bratislavy na čtrnáctidenní léčbu tímto
magnetem. Velmi mi to pomohlo, dokonce
jsem pak nemusela osm let k doktorovi na
vyšetření (směje se).

nemluvit kvůli špatné artikulaci. Ale jinak
jsem vždycky mezi lidi chodila a nevyhýbala
jsem se jim. Myslím, že jsem se nesetkala
s žádnými zvláštními reakcemi.

Váš manžel je výborný bavič, ochotnický
herec... Je zábavný i doma?
Umí udělat srandu, ale někdy i perfektně
nadává ☺, na to je taky odborník. (směje se)

Když máte s něčím problém, je obtížné si
říci někomu o pomoc?
Ze začátku jsem problém měla. Teď už
ne. A mám dobré zkušenosti s ochotou
ostatních.

Měla jste během nemoci úrazy?
Ano, měla jsem jich dost. Například jsem
dostala trojkolku, ale spadla jsem a rozbila
si hlavu. Od té doby jsem na kolo nechtěla.
Přesvědčil mě až můj mladší syn. Vytáhl
tříkolku a tak na ní řádil, že jsem si řekla,
že když tohle dokáže on, tak já na ní taky
můžu jezdit (směje se). Díky němu už jezdím
čtyři roky.

Jak se udržujete v kondici?
Vždycky na jaře a na podzim se nechávám
pravidelně očkovat na posílení imunity.
Dvakrát do roka jezdím na rehabilitace do
Veselí nad Moravou. Cvičím zde některé
cviky, které doma nemůžu.

Měla jste nějaké koníčky, kterých jste se
musela díky nemoci vzdát?
Dříve jsem ráda šila. Někdy jsem šila i do
tří hodin do rána, pak jsem si chvilku zdřímla
a letěla na pátý autobus. Když to zpětně
hodnotím, myslím, že už tímhle vysilováním
organismu jsem nemoc startovala.
Taky jsem dříve chodila zpívat do kostelního sboru, k tomuto koníčku jsem se zase
vrátila. Chodím zpívat a těší mě to.

Co je na této nemoci nejtěžší?
Pořád přemýšlím, jak budu vypadat za pár
let. Jestli se dožiji sedmdesátky. Navenek
vypadám docela dobře s výjimkou chození,
ale ta nemoc je všude uvnitř orgánů... Jsem
zvědavá, jak se to dál bude vyvíjet.
Máte nějakou speciální dietu? Musela jste
se nějakého jídla úplně vzdát?
Nesmím kouřit a alkoholu jsem se vzdala.
Někdy si dám na silvestra „štamprlu“, ale
musím být opatrná. Jediné, co jsem musela
z jídelníčku úplně vypustit, jsou zabíjačkové
speciality. Je mi po nich vždycky špatně
a raději už je nejím.
Bolí vás něco?
Každý den zabolí něco jiného. Ale snažím
se každou bolest rozmastit nebo rozcvičit.
Ale ve stáří bolí všechno (směje se).
Jak se k vám chovali lidé, kteří nevěděli,
že jste nemocná?
Před cizími jsem se snažila dřív moc

Zpravodaj

Jak vám pomáhá rodina?
Děti se musely osamostatnit mnohem dřív
než ostatní. S přibývajícím věkem nemám
s dětmi žádné starosti – jen samou radost.
Musím také poděkovat manželovi. Celý
život táhne vše sám. Všechny domácí práce
dělá on a když ho potřebuji, je tu.
Když byly děti malé, bylo to ještě mnohem
těžší. Hodně mi pomáhali rodiče a tchýně,
navíc manžel tehdy musel chodit do práce
a hrál také s dechovkou...
Vzpomínám si, jak mi jednou přišla návštěva. Byla jsem doma jen s nejmladší
Růženkou, která měla čtyři roky. Ta moje
kamarádka byla taky postižená. Nemohla
jsem ani kávu přinést. Tehdy Růženka řekla:
„Maminko, já kávu přinesu...“ Bylo to tak
dojemné, že nám i slzy tekly.
Nesmím zapomenout ani na pomoc rodiny Vavrysové. Jožina i její dcery mi chodily
uklízet, když byly děti malé. Pomáhaly umýt
okna, zametat.
Za veškerou pomoc jsem všem dodnes
vděčná.

Co vám nemoc dala?
Uvědomila jsem si spoustu důležitých
věcí. Byla jsem taková... divoká. Kluci mně
v sedmnácti přezdívali „vrtulka“ (směje se).
Hodně a ráda jsem tancovala, všechno
šlo tak rychle... Nemoc mi řekla „POZOR!“
Zpomalila jsem a uvědomila si to důležité.
Když teď rekapituluji, musím říct, že ty nejkrásnější roky jsem promarodila.
Máte nějaký vzkaz pro podobně nemocné
lidi?
Všem bych doporučila, aby nepodceňovali únavu. Aby se nepřepínali, hodně spali...
Za velmi důležité považuji také duševní
hygienu a pozitivní myšlení.
Příběh paní Růženy Šimkové jsme do
Zpravodaje vybrali úmyslně. Někdy bereme
za samozřejmé, že jsme zdraví, že můžeme
chodit do práce, dělat úplně běžné věci...
Mezi námi žije mnoho těch, kteří se museli
svých oblíbených věcí vzdát, a přesto jsou
optimističtí a jejich pohled na svět jim můžeme
my ostatní právem závidět...
A.Č.
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B ojano v ic e ma jí t alen t
Naše obec se pyšní jedním z největších počtů aktivních hudebních těles na počet obyvatel. Při loňském festivale, na kterém vystoupili členové hudebních těles řadící se pouze do
Dolních Bojanovic, jsme mohli obdivovat hudební umění všech věkových generací a žánrů.
Rozhodli jsme se proto několik dalších čísel Zpravodaje věnovat právě muzice a muzikantům.

ŠOHAJKA slavila třicetiny!
Podzimní období, čas po ukončení polních
prací a předzvěst nadcházejících týdnů adventních a svátků vánočních i novoročních,
čas vrcholící obdobím hojnosti v podobě zabíjaček i veselí na tradičních plesech přináší
každý rok sérii vzpomínkových vystoupení,
jimiž si umělecké kolektivy se svými členy
i rodinami připomínají svá výročí.
Nejinak je tomu i v případě dechové hudby
Šohajka z Dolních Bojanovic na moravském
Slovácku, které patří bezesporu k nejvýznamnějším folklorním oblastem naší vlasti a je také
kolébkou mnoha dechových hudeb. Právě
jubilující podlužácká kapela Šohajka patří nejen v regionu jižní Moravy k těm nejznámějším
a nejúspěšnějším.
Webové stránky dechovky prozradily, že za
poměrně krátkou dobu své existence si hudba
získala značnou popularitu u příznivců tohoto
žánru. Přispěla k tomu úspěšná vystoupení na
festivalech a přehlídkách jako např. Kmochův
Kolín, festivaly dechových hudeb v Ratíškovicích a v Hluku, na národopisných slavnostech
ve Strážnici, v Tvrdonicích i jinde. Svého
nejvýznamnějšího úspěchu dosáhla kapela
již po pětiletém působení v roce 1987. Tehdy
zvítězila v soutěži Zlatá křídlovka a zařadila
se definitivně mezi nejlepší hudební kolektivy
v České republice.
Zakladatel a v historii hudby jediný kapelník,
stále aktivní hráč i zpěvák Vojtěch Ducháček
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o své kapele s láskou prozradil: „Šohajka vznikla z mého podnětu v roce 1982. Základ tvořily
v začátcích v podstatě dva manželské páry, kde
ženy byly zároveň zpěvačkami, a několik muzikantů z tehdy zaniknuvší jiné bojanovské kapely
Podlužanky. Přidalo se také pár muzikantů
z okolí a nová hudba byla na světě. Vzpomínám
si, že naše první vystoupení bylo již v dubnu
1982 na svatbě syna učitele Pavla Janečka,
který velmi ovlivnil všechny bojanovské muzikanty. Kapela získávala další a další vystoupení
a koncerty, což zajišťovalo úspěšný start. Vždyť
již v druhém roce existence měla Šohajka téměř
pět desítek veřejných vystoupení!“

Zpravodaj

Jak to už v životě podobných kolektivů
bývá, muzikanti se nevyhnuli ani komickým
situacím. Nejen kapela, ale samotní hráči byli
mladí, nezkušení, a když Šohajku zavolali do
slovenského Štefanova hrát na lampionový
průvod a v dědině nesvítilo ani jedno pouliční
světlo, nastal totální problém! Kluci neuměli
pochody zpaměti. A tak jediný pochod Muziky, muziky…, který naštěstí přece jen uměli,
opakovali asi pětkrát!
Ale dejme opět slovo kapelníku Vojtěchu
Ducháčkovi: „Vítězstvím ve finále soutěže
Zlatá křídlovka v Českých Budějovicích v roce
1987 si kapela otevřela cestu do rozhlasu
i televize. Přišla první pozvání a zájezdy do
zahraničí, první nahrávání hudebních nosičů.
Od té doby výrazně vzrostl také počet našich
příznivců nejen na Slovácku nebo na jižní
Moravě, ale fandit nám začala celá republika
a přátele máme po celé Evropě! Vždyť Šohajka se zúčastnila již stovek zahraničních
vystoupení v Rakousku, Rumunsku, Německu,
Polsku, Maďarsku, Španělsku, Francii, Dánsku, Švýcarsku, Itálii, Švédsku, Belgii anebo
Holandsku.“
Není tajemstvím, že jako každý soubor si
i Šohajka prošla krušnějšími obdobími. Bylo
to především v letech, kdy docházelo ke ge-

nerační obměně hudby, ale časem se ukázalo,
že i to soubor posílilo a obohatilo. A tak se
může podlužácká dechová hudba Šohajka
pochlubit tím, že její diskografie obsahuje
13 samostatných CD a 5 obrazových DVD.
Ale i to se má co nejdříve změnit.
Koncert k 30. výročí kapely se uskutečnil
8. listopadu 2012 v zaplněném sále Kulturního
domu v Hodoníně. Koncertu, který uváděl
Karel Hegner, se zúčastnila spousta přátel,
skladatelů a textařů a pogratulovat přišli také
představitelé z Obce Dolní Bojanovice. Jako
spoluúčinkující hosté se představili kolegové
z pěveckého sboru VOX VINI, jejímž členem
je i kapelník Vojta Ducháček, a program natáčela i televize Šlágr. Tam jsem se dověděl
i další informace a to, že Šohajka má ve svém
repertoáru vedle písní místních a krajových
autorů i skladby dechové klasiky. Nechybí ani
hudební díla soudobých skladatelů, duchovní
skladby či úpravy populárních tanečních
melodií. Za píseň Slyšíš, jak zvoní… obdržela
kapela a její sólistka Jožina Ducháčková od
hudebního vydavatelství Edit Zlatou a později
Platinovou desku. V anketě Zpěvačka roku
1998 časopisu Dechovka získala Jožina
Ducháčková 1. místo. V anketách časopisu
Slovácké dechovky Hledáme dechovku roku
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obsazovala kapela pravidelně některé z předních míst
a v žánrové oblasti Lidová
a dechová hudba byla Šohajka nominována na cenu
České Gramy 1996. V ročníku 1998 - 1999 se Šohajka
stala nejúspěšnější kapelou
dechovkové hitparády Českého rozhlasu Praha.
Členové Šohajky již po léta
téměř pravidelně doprovázejí
nejrůznější církevní slavnosti
doma i v okolí a někteří jsou
i členy a zpěváky Svatováclavského sboru a orchestru
v Dolních Bojanovicích.
Je tomu tak i proto, že
mottem muzikantů stále, i po
těch třiceti letech, je svým
posluchačům rozdávat radost
hudbou, zpěvem a hezkými
písničkami. To s láskou svým
fandům léta zprostředkovávají, vedle dvanáctky muzikantů, především zpěváci Dita
Bílíková, Renata Jedličková,
Jožina a Vojta Ducháčkovi.
Ti působiv ým přednesem
zejména lidových písní přibližují posluchačům krásu
folklorního odkazu regionu
našeho Slovácka.
Svá vystoupení v jubilejním
třicátém roce svého působení zakončila Šohajka řadou
předvánočních koncer tů,
z nichž poslední se uskutečnil symbolicky – 23.12.
2012 v sále OD v Dolních
Bojanovicích.
František Synek
Foto: archiv souboru
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v á š ná z or
Vyjádření k návrhu na změnu místa
konání kulturních akcí
Když jsem se setkala s návrhem přenést místo konání
kulturních akcí ze současného „Pod Zeleným“ na místo za
nynější hudební školou, velmi se mi tento nápad zalíbil. Plocha je to dostatečně velká, v blízkosti jsou i atrakce pro děti
a především nejezdí zde v bezprostřední blízkosti auta. Rodiče
jsou hned klidnější kvůli bezpečnosti svých dětí a řidiči zase
ocení, že mohou normálně projet. Nedávno se na tomto místě
konal koncert všech bojanovských souborů, kapel a skupin
a akce to byla velmi zdařilá. Kdo nechtěl nebo nemohl sedět
na lavičce (a to z jakéhokoliv důvodu), mohl se projít okolo
„Struhy“ a načerpat nové síly, popř. se zastavit se známými.
Jediné proti – jak by mohli mnozí namítnout – je to, že by snad
někteří lidé zhlíželi na představení bez zaplacení vstupného
z dáli. Věřím ale, že ti, kteří chtějí folklór a kulturu podpořit, si
najdou vždy cestu i k pokladnám.
H.M.

Myšlenka přestěhovat dějiště kulturních akcí na místo za
hudební školou mě nenadchla. Plocha „Pod Zeleným“ pro
mě znamená zachování tradice našich předků a zvyků. Je
přizpůsobena potřebám pořádání kulturních akcí. Je zde
kvalitní asfaltový povrch využívaný k tanci, pořádání koncertů
a různých soutěží, nechybí „tribuna“ ani zázemí pro vystupující. Obec již investovala nemalé prostředky do udržování
a „zvelebování“ těchto prostor. Nový areál na druhé straně
potoka by vyžadoval investice na zbudování pódia, kvalitní
plochy a zázemí. Přístupová cesta k novému „Zelenému“,
kde bude chodit hodový průvod a kde budou jezdit přespolní
v době pořádání hodů, povede kolem „Struhy“ a to mi připadne
nedůstojné. Považuji to za vytlačení kulturních akcí z centra
dění. Jediné pozitivum vidím v tom, že kulturní akce nebudou
rušeny projíždějícími vozidly tak, jak je tomu u současného
areálu.
R.B.
Zpravodaj

krátké i delší zprávy
• Vernisáž Vánoční výstavy doprovodil
v neděli 9. prosince 2012 mužský sbor
VOX VINI pod vedením Světlany Přibilové.
Svá díla vystavili malíř Vitali Komarov, který
pochází z Ruska, hodonínský fotoklub Dúbrava, dřevořezby předvedl Matouš Zdražil,
pletené výrobky z papíru Alena Sečkářová
a žáci Základní umělecké školy Dolní Bojanovice pod vedením Bronislavy Halašové
a Zuzany Procházkové.

koncertu byla úžasná. Posluchači tleskali
ve stoje a vynutili si několik přídavků. Druhý z adventních koncertů se uskutečnil
16. prosince 2012 v lázeňském hotelu
Thermia Palace v Piešťanech. Oba dva
koncerty dirigovala BcA. Lucie Škrháková. Jako sólový zpěváci vystoupili Jana
Dvořáková - alt, Vojtěch Račický - tenor
a Jiří Podešva – bass. Nadšený ohlas
přítomných byl poděkováním za všechnu
námahu a obětavost, kterou členové sboru
a orchestru věnují přípravě těchto akcí.
• Vánoční koncert žáků ZUŠ nechyběl ani
v letošním roce. Ve středu 19. prosince
2012 vánoční atmosféru umocnily koledy
v podání dětských sborů. Nechyběla ani
taneční vystoupení v rychlém i pomalém
rytmu.

• Svatováclavský sbor a orchestr „rozehřál“ a svátečně naladil posluchače
při vánočních koncertech na Slovensku.
České velvyslanectví v Bratislavě a Město
Bratislava pozvala opětovně Svatováclavský
sbor s orchestrem z Dolních Bojanovic
na adventní koncerty do Bratislavy a do
Piešťan. A tak o druhé neděli adventní –
9. prosince 2012 zazněla Česká vánoční
mše „HEJ, MISTŘE“ v provedení našeho
sboru a orchestru v dómu sv. Martina v Bratislavě. V programu zaznělo mimo jiné také
Mozartovo Ave Verum, anonym Pleno choro
a Oehlshläglovo Solemne Offertorium
Oehlshla. Ačkoliv v nádherném chrámu se
pohybovala teplota kolem 10° C, pěveckému sboru se zpívalo velmi dobře. Atmosféra

Vánoční atmosféru umocnilo i vystoupení žáků
ZUŠ
Foto: Michal Maláník

• Dechová hudba Šohajka připravila pro
své příznivce Vánoční koncert na oslavu
svých třicátých narozenin. Za dlouholetou
reprezentaci obce přišli poděkovat i starosta obce Mgr. Vlastimil Jansa a místostarostka obce Ing. Eva Rajchmanová. Do dalších
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let přejeme kapele hodně úspěchů. Bližší
informace o kapele jsou uvedeny v tomto
Zpravodaji na straně 30-32
• Volba stárků na rok 2013 se konala
tradičně dne 26. prosince 2012. Stárci se
dlouho „dohadovali“, kdo z nich je nejlepší
a nejschopnější...☺

Je libo ovárek?

Foto: Jaroslav Skočík

• Tříkrálová sbírka se konala v obci dne
5. ledna 2013. Na organizaci se již tradičně
podílela Farní charita a Obec Dolní Bojanovice. Díky štědrosti dárců bylo letos v naší
obci vybráno neskutečných 116.785,- Kč.
Poděkování patří všem, kdo se na organizaci podíleli, mimo jiné také Otci Petru
Karasovi a malým koledníkům.
Oslava nových stárků...

Foto: Jan Šimek

spolk y

Pro letošní rok byli mezi elitu vybráni:
1. Marek Pospíšil
2. František Jansa
3. Michal Esterka
4. Michael Dvořák
Mezi krojovanými děvčaty nejlépe zabodovaly Klára Cvanová a Michaela Šupová,
které budou jako stárky pomáhat při krojových akcích.
Přejeme naší chase úspěšný rok. ☺
• Sousedské posezení aneb hurá na ovar
a jitrnice ☺ – oblíbená akce, kterou pořádá na konci každého roku Obec Dolní
Bojanovice propukla 28. prosince 2012.
Letos bylo posezení ohroženo dopoledním
deštěm. K radosti organizátorů i účastníků
však nakonec vysvitlo i sluníčko. Veselý
zpěv a smích zněl po celé návsi. Hodovalo
se do pozdních večerních hodin.
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• Pro Ženský sbor Dolní Bojanovice byl
rok 2012 opět velmi úspěšný. Dostalo se
nám pozvání reprezentovat obec jak na poli
folklorním, tak i duchovním.
Největší akcí byla „Beseda u cimbálu“,
kterou jsme pořádali 21. července 2012 ve
spolupráci s Obecním úřadem Dolní Bojanovice. I když nepřálo počasí a vše se
muselo na poslední chvíli přestěhovat od

Slovácké chalupy do sálu Obecního domu,
nic to neubralo na dobré náladě účinkujících i hostů.
Ocenění se nám dostalo za reprezentaci
a účinkování v pásmu „Hody na Podluží“
při slavnostech ve Tvrdonicích a na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici.
Účinkování v „Cestě zarúbané“, zpívání
v Poštorné, Břestku, Olomouci nebo doma
při krojovém plese a také při „Putování slováckými vinohrady“ či Strécovském setkání
v Brně - to je jen v kostce výčet dalších akcí.
Na letošní rok se nám dostalo již pozvání
vystupovat při Slavnostní vernisáži výstavy
akademické malířky Bedřišky Znojemské ve
Znojmě, Přehlídce Ženských sborů v Bulharech, při další repríze „Cesty zarúbané“
a „Žních našich předků“. Na další naše
akce a zpívání všechny své příznivce zve
Ženský sbor Dolní Bojanovice.
R.K.

Střípk y z Orelsk ých akcí

Když králové procházejí obcí...
Foto: Jaroslav Skočík

• Dětský krojový ples ukončil 10. února
plesovou sezonu. Děti si zatančily a odnesly
si zajímavé ceny z tomboly. Hrála dechová
hudba Šohajka. Během programu přišla
děti pozdravit i maskovaná mládež, která
slavila masopust.

Zpravodaj

• Dne 2. prosince 2012 se konala v Obecním
domě „Mikulášská besídka“. Děti mohly
zhlédnout pohádku „Bob a Bobek – králíci z klobouku“, dozvědět se, kdo to byl
sv. Mikuláš, a ty odvážné si mohly zkusit, jaké
je to vystupovat s básničkou nebo písničkou
na pódiu. A nakonec se všechny děti dočkaly
i sv. Mikuláše s anděly. Za to, že byly všechny
děti hodné, si odnesly sladký perníček od
paní Vašíčkové, které tímto děkujeme.
• 25. prosince 2012 jsme se sešli u Misijního
kříže, kde se v posledních letech koná „Živý
Betlém“. Protože bylo pěkné zimní počasí,
tak se sem vypravila spousta z nás, aby-

chom si zde v tichosti nebo za zpěvu koled
připomněli narození Ježíška.
• Mezi vánočními svátky proběhla v tělocvičně ZŠ malá přehlídka florbalových týmů,
kterou v hojném počtu navštívili rodiče
a prarodiče hráčů. Byla to úžasná podívaná
na florbalové umění našich nejmenších hráčů a hráček, na taktiku mladších a starších
žáků a žákyň. A kdo vydržel, mohl obdivovat
i naše muže a juniorky. Odměnou všem
hráčům za celoroční úsilí byla výtečná svíčková, která se podávala na Orlovně, a ještě
do pozdních večerních hodin se tancovalo
při diskotéce DJ Klímy.
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• XVI. Valentýnský ples (16. února 2013) pod
názvem „Láska rohatá“ měl své kouzlo.
Předtančení nám předvedla naše orelská
mládež (pod vedením Yvonne Chromečkové), která za svitu neonovek zatančila na
největší hity music – hitparád. V tombole,
která byla velmi bohatá (tímto ještě jednou
děkujeme všem, kteří nám přispěli svým
darem do tomboly), byl hlavní cenou kozlík
s krásnýma dlouhýma rohama. A nechybělo ani půlnoční překvapení – taneční
show mladých pánů našeho Orla, které
okouzlilo všechny dámy a snad i pány. Při
tanci jsme si mohli smlsnout na tropickém
ovoci máčeném v čokoládě, která proudila
fontánou, anebo si zajít do fotokoutku, kde
nám na počkání udělali naši zamilovanou
nebo rohatou momentku.

mově, kde jsme měli možnost zažít krásnou
mši svatou (při 1°C nad nulou).
• Květná neděle 24. března 2013, jako každý
rok tak i letos, patřila pletení žil na Orlovně.
Tátové zde dětem mohli pomoci uplést
pomlázku, maminky si mohly uplést košík
z pedigu, a to za pomoci maminek z klubu
Sluníčko a děti si zkusit namalovat své nejkrásnější velikonoční vajíčko pod vedením
zkušených maléreček.

PŘIPRAVUJEME:
Den dětí na Orlovně, Tábor, Dívčí camp,
Florbalový camp, Příměstský tábor
Termíny a bližší informace k pořádaným
táborům budou vyvěšeny na nástěnkách
a na orelských stránkách http://www.oreldb.
unas.cz/

PŘEHAZOVANÁ

• Od 17. února do 22. února 2013 jsme byli
lyžovat na Křemešníku u Jihlavy. Ubytování
jsme měli přímo u sjezdovky, která sice nebyla dlouhá, ale byla téměř jen naše. Někdo
se zde naučil lyžovat, jiný si zkusil, jaké je
to snowboardovat . Každý večer jsme měli
možnost prokázat své dovednosti a důvtip
ve hře ACTIVITY a poté si za zvuků kytary
a mandolíny zazpívat od lidových písniček
po folk. A protože nám začínala ve středu
doba postní, tak jsme se všichni vypravili do
barokního kostela sv. Bartoloměje v Pelhři36

Od začátku tohoto školního roku jsme
„rozjeli“ kroužek přehazované, kde se učíme
i základy volejbalu. Poctivě dřeme na bagru,
podání i smečích... chceme něco předvést.
Je velká škoda, že nás chodí málo. Volejbal
je sport plný krásných výměn, překvapivých
situací a napínavých momentů.

STOLNÍ TENIS
Dne 27. prosince 2012 pořádal Orel jednota Dolní Bojanovice v tělocvičně Základní
školy již IV. ročník Vánočního
turnaje ve stolním tenise.
Dopoledne se uskutečnil
turnaj žáků s předvedením
našeho nového pomocníka
při tréninku robota ROBO
PONG 2050, odpoledne se
pak u sedmi stolnětenisových
stolů zapotili dospělí. Děti
základní školou povinné byly
rozděleny do dvou kategorií.
Kategorie I. stupně ZŠ se
zúčastnilo devět hráčů, kteří
hráli systémem každý s každým. V kategorii II. stupeň ZŠ
pak bojovalo patnáct hráčů,
kteří byli rozděleni do dvou
skupin, kde ve finále porazil
častý vítěz našeho turnaje
Šimon Blažej odvěkého rivala
Patrika Geschwandtnera. Vítězové byli odměněni poháry,
medailemi a věcnými cenami,

ale s prázdnou neodešel
žádný účastník. Turnaji vládla
dobrá sportovní atmosféra za
velké účasti rodičů a přátel
stolního tenisu.
Výsledky:
Mladší žáci ( I. stupeň ZŠ )
1. místo Dan Hubačka
2. místo Lukáš Chromeček

3. místo Michal Fatěna
Starší žáci ( II. stupeň ZŠ )
1. místo Šimon Blažej
2. místo Patrik Geschwandtner
3. místo Jakub Siwiec
Odpoledne patřilo dospělým, kteří se letos zúčastnili
turnaje v počtu dvaceti ne-

Tímto zveme mezi nás všechny holky a kluky
mezi 10. až 14. rokem, ale když přijdou mladší
či starší s chutí se něco naučit, rádi je mezi
sebou přivítáme.
Už dnes se na vás těší

Zpravodaj

Magda Chromečková a spol.
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registrovaných hráčů. Byli
rozděleni do dvou skupin
a do čtvrtfinále postupovali
čtyři hráči z každé skupiny.
Po urputných bojích zvítězil
a celkovým vítězem se stal
Jano Kubina, který se utkal ve
finále s Tomášem Závorkou,
na třetím místě pak skončil
Josef Salajka, na čtvrtém Milan Esterka, všichni z Dolních
Bojanovic.
Děkujeme všem zúčastněným a všem, kteří stolní tenis
v Dolních Bojanovicích podporují, zejména pak děkuji

vítězi turnaje dospělých Janu
Kubinovi, který se zapojil do
tréninků mládeže a předává
dál své znalosti a zkušenosti
ve hře.
Náš pingpongový kroužek
v letošním roce čítá na 25 členů, rozpis tréninků najdete
na webových stránkách Orla
jednoty Dolní Bojanovice.
V únoru 2013 jsme se
s dětmi vypravili také na mezistátní utkání ve stolním
tenise žen mezi SKST Hodonín a celkem z Francie
v rámci Evropského poháru,

které se uskutečnilo v hale
TEZA. Hodonínské hráčky
sice prohrály, ale pro naše
pingponkáře to byl velký zážitek a také vydařený způsob
teoretického tréninku. ☺ Třešinkou na dortu nám byla jako
odměna za naše sportovní
úsilí společná „svíčková“ na
Orlovně s bowlingem. ☺
Přejeme všem sportovcům
hodně sportovních úspěchů
a bojů v duchu fair play!
Věra Račická
Jednota Orel

Zdravíme všechny sportovní příznivce a fanoušky florbalu zvlášť
ELÉVOVÉ - Tréninky našich nejmenších jsou základem pro starší kategorie
florbalu, proto na každý trénink přichází alespoň 5 trenérů, aby zvládli mnohdy až
30 malých rošťáků.☺ Děti
se zde dělí na 3 skupiny, na
nejmenší, pokročilé a starší
zkušenější děti. Všichni jezdí
na turnaje a přátelské zápasy,
na kterých předvedou získané dovednosti a samozřejmě
přidají bojovnost. Díky zápalu
dětí a přístupu trenérů vídáme
nové tváře na trénincích a tímto zveme další holky i kluky.
A zvlášť děkujeme rodičům
za podporu na trénincích
a fandění při zápasech.
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MLADŠÍ ŽÁCI - Začátkem
sezóny jsme se potýkali s problémem malého počtu hráčů.
Tento problém byl však záhy
vyřešen propagací a nadšeným zájmem trenérů a kluků.
Přibývalo nás a konečně jsme
mohli začít pořádně trénovat.
Děkuji i účastníkům ze Starého Poddvorova. Na trénincích
se věnujeme jak fyzické přípravě, tak technické. Naše
mladší žáky musím pochválit
za obrovský pokrok ve hře
i jejich nadšení při fyzické
zátěži ☺. Na pr vní turnaj
jsme jeli „nabušení“. Vyhráli
jsme všechny zápasy a další
turnaje byly v podobném
duchu. Jsme na dobré cestě
k postupu do republikového
finále. Držme klukům palce.
Zpravodaj

STARŠÍ ŽÁCI – Po loňském vítězství Orelské ligy
v mladších žácích se kluci
přesunuli o kategorii výš a ve
své spanilé jízdě pokračují
i letos. Všechny zápasy zatím vyhráli a s předstihem
si zajistili republikové finále.
Zopakují loňský úspěch?
Dne 30. prosince jsme se
opět zúčastnili Vánočního
turnaje v Hodoníně. Letos se
přihlásily jen čtyři týmy: Orel
Dolní Bojanovice, ŠSK OČOV
Hodonín, F.A.T.R. Dubňany
a Škorpioni z Ostravy. Turnaj
se hrál dvoukolově, každý
s každým. V prvním utkání
jsme porazili domácí Očov
3:1, další zápas jsme prohráli
1:4 se Škorpioni a první kolo
jsme ukončili remízou s Dub-

ňany 2:2. Druhé kolo začalo
vítězstvím nad Očovem 3:2,
poté následoval debakl od
Škorpionů 0:6 a v posledním zápase jsme se utkali
s F.A.T.R. Dubňany o 2. místo. Kluci našli v sobě poslední
síly a vyhráli 6:0. Turnaj byl
velmi náročný, neboť kvůli
velké marodce reprezentovala jen půlka týmu. Škoda, protože v plné sestavě bychom
mohli vítězné Škorpiony více
potrápit. Ale i 2. místo je
úspěch, neboť jsme dokázali
porazit týmy, které hrají celostátní ligu. Konečné pořadí:
1. Škorpioni Ostrava, 2. Orel
Dolní Bojanovice, 3. F.A.T.R.
Dubňany, 4. ŠSK OČOV Hodonín. Nejlepším brankářem
byl vyhlášen náš Miroslav
Smolen! ☺
Od léta bychom chtěli
přihlásit žáky do celostátní
soutěže, kde na ně čeká více
zápasů. Doufáme, že se nám
toto přání podaří vyplnit…
JUNIOŘI - Prozatím se
nacházíme na postupovém
3. místě. Do konce ještě
zbývají 4 zápasy, a proto se
je pokusíme vyhrát, aby nám
postup už neunikl. Většinou
nám pomáhají starší žáci,
kteří tu získají zkušenosti
a dokážou je předvést ve své
kategorii.
DÍVKY – V letošní sezoně
máme dvě dívčí družst va
- Žákyň a Juniorek. Tým Žá-

kyň drží průběžně 2. místo
a Juniork y jsou zatím na
5. místě. Není jednoduché
uspět v těžké konkurenci, ale
bojujeme a snažíme se zanechat co nejlepší dojem. Díky
výbornému kolektivu a poctivým tréninkem se postupně
zlepšujeme. Výsledků a přístupu hráček si velmi vážíme.
Zveme všechny dívky, neboť
je to pro ně jeden z mála kolektivních sportů v naší obci.
Na léto připravujeme dívčí
florbalový camp plný zábavy.
Proto holky neváhejte a přijďte mezi nás. Zvou hráčky ☺

koncovek zápasů, finále už
by nám neuniklo. Jenomže
v těchto zápasech jsme polevili a ztratili koncentraci.
Jestli si ale chceme zahrát
ve Zlíně, kde se finále opět
hraje, musíme vyhrát zbylé
dva zápasy ☺.
Zveme všechny děti i rodiče, kteří chtějí pomáhat
a sportovat, ať se nebojí
a přijdou mezi nás. ☺
Trenéři

MUŽI – Stejně jako loni
bojujeme o finále, ale hlavně
dáváme příležitost juniorům
a někdy i žákům, aby získávali cenné zkušenosti. Nebýt
třech zbytečně ztracených
Dolní Bojanovice
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spor t

bojanovská kuchyně, rady, zdraví

Základ úspěchu - zodpovědnost a docházka

Vyznáte se v paštikách?

Po skončení podzimní části soutěže přerušila TJ v zimních měsících svoji činnost, aby
uvolnila prostor pro další aktivity v naší obci.
Přípravu na novou sezonu zahájila až počátkem února. Družstva se připravují v tělocvičně
základní školy, případně venkovními výběhy
do okolí obce.
Žáci uspořádali zimní halový turnaj v Mikulčicích za účasti Hroznové Lhoty, Poddvorova
a Žeravic. Naši kluci ukázali svoji kvalitu
a v bouřlivé atmosféře si vítězství v turnaji nenechali ujít. Během podzimní přestávky došlo
v našem klubu k několika změnám. Na konci
minulého roku přestoupil do našeho oddílu
z MSK Břeclav Jaroslav Hromek, který bude
v jarní části sezony hostovat v Mutěnicích.
Hostování v Moravském Žižkově ukončil Michal Kučera. Podstatnou změnou u A mužstva
je výměna trenérů. Novým trenérem se stal po
dohodě Zdeněk Sklenský, vlastník trenérské
licence skupiny B, od kterého si slibujeme,
že přinese oživení a nový vítr. Na místo asistentů se posunuli bývalí trenéři Jiří a Vladimír
Zhřívalovi. Oběma bych chtěl poděkovat
za jejich předchozí působení u A mužstva.
Novému trenérovi přeji pevné nervy a hodně
štěstí. Bohužel zranění vyřadilo nejméně na
půl roku Pavla Pulkrábka z činnosti a mužstvo
se bude muset bez jeho služeb obejít. Nicméně mají nyní příležitost se prosadit další
členové kádru.
Potěšil mě návrat hráčů, kteří na podzim
přerušili činnost a znovu se zapojili do přípravy
na jarní část sezony. Přesto apeluji na větší
zodpovědnost a docházku na tréninky a zápasy. Tato výzva se dotýká nejen dospělých
hráčů, ale také žáků a přípravky. Výsledky
40

přípravných zápasů včetně po-zápasových
komentářů pro vás připravuje Zdeněk Osička
na znovu obnovených webových stránkách
FK Dolní Bojanovice.
Doufáme, že nám počasí dovolí sehrát první
mistrovské utkání, ve kterém hostíme tým
Dubňan na hlavním hřišti.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří
nás podpořili při pořádání Sportovního plesu.
Současně vás co nejsrdečněji zvu do hlediště
při našich jarních mistrovských zápasech.
Karel Turek
Rozpis jarní části mistrovských utkání
plánovaných k odehrání na hřišti
v Dolních Bojanovicích
Datum
31. 3. 2013
13. 4. 2013
13. 4. 2013
13. 4. 2013
14. 4. 2013
27. 4. 2013
27. 4. 2013
27. 4. 2013
28. 4. 2013
11. 5. 2013
11. 5. 2013
11. 5. 2013
12. 5. 2013
25. 5. 2013
25. 5. 2013
2. 6. 2013
2. 6. 2013
8. 6. 2013
8. 6. 2013
16. 6. 2013

Zpravodaj

Čas
15.30
14.00
16.00
16.00
16.00
14.00
16.00
16.00
16.00
14.30
16.30
16.30
16.30
14.30
14.30
15.30
16.30
14.30
16.30
16.30

Mužstvo
Muži
Starší žáci
Mladší žáci
Přípravka
Muži
Starší žáci
Mladší žáci
Přípravka
Muži
Starší žáci
Mladší žáci
Přípravka
Muži
Starší žáci
Mladší žáci
Přípravka
Muži
Starší žáci
Mladší žáci
Muži

Soupeř
Dubňany B
Hroznová Lhota
Hroznová Lhota
Kyjov B
Násedlovice
Kněždub
Kněždub
Hovorany
Hovorany
Vracov
Vracov
Svatobořice
Prušánky
Hovorany
Hovorany
St. Poddvorov
Šardice
Ždánice
Ždánice
Svatobořice B

Paštika se stala v české kuchyni oblíbeným pokrmem. Tuto pochoutku znali už staří
Egypťané, Řekové a Římané. Jednoznačně
největší oblibě se tento pokrm těší ve Francii
a v Belgii. Ale ani Češi nezůstávají v konzumaci
paštik pozadu. „Podle průzkumu provedeného v České republice konzumuje paštiku
méně než jedenkrát měsíčně 15 % spotřebitelů, 60 % dotázaných neodolá jedenkrát za
14 dnů a 25 % osob si dá paštiku jedenkrát
týdně,“ říká Marcela Mitáčková, marketingová
ředitelka společnosti Hamé.
Na našem trhu se můžete setkat jak s paštikami chlazenými, tak trvanlivými. Zatímco trvanlivá paštika prochází takzvaným procesem
sterilizace a vydrží ve skříni i tři roky, chlazená
paštika je určena k rychlé konzumaci a je
nutné ji skladovat v chladničce. Chlazené
paštiky se vyrábí z kvalitních čerstvých surovin a prochází procesem pasterizace.
Paštika však nemusí být jen chutným
pokrmem. Díky svému složení se může stát
vhodným prostředkem pro doplnění obsahu
železa v lidském organismu. Vnitřnosti, maso,
vejce, mléčné výrobky, tuky a oleje obsahují
vysoké množství železa. Základní surovinou
pro výrobu paštik jsou právě játra, která jsou
na železo velmi bohatá. Nedostatek železa
v těle může způsobit i chudokrevnost, projevuje se únavou, slabostí, nedostatečným
okysličením krve, závratěmi, poruchami
soustředěnosti, bledostí pokožky, dušností
při námaze a dalšími potížemi. Nedostatkem
železa jsou zvláště ohroženy děti, adolescenti, těhotné ženy.
Nezbytnou součástí paštiky a obvykle

také tajemstvím šéfkuchařů je použití koření
u paštik. Základem je sůl, pepř a muškátový
oříšek, do dražších paštik se přidává také
alkohol – typický je především koňak, portské
nebo grappa. Paštiku ze zajíce, divočáka či
jelena je vhodné dochutit jalovcem, tymiánem
či špetkou muškátového oříšku. Gurmáni
v paštice ocení také brusinky, ořechy nebo
plátky mandlí.
A.Č.
Vyzkoušejte domácí recept:

JÁTROVÁ PAŠTIKA
20 dkg jater
40 dkg mletého vepřového masa
15 dkg sádla
10 dkg cibule
0,5 dkg soli
pepř, nové koření, bobkový list
Cibuli pomeleme nebo pokrájíme na
drobné kousky a podusíme na sádle. Pak
přidáme mleté maso, sůl, pepř, nové koření
a bobkový list. Za stálého míchání pomalu
dusíme až se vypaří všechna voda. Pak teprve
přidáme pomletá játra a dusíme jen krátce
(10 – 15 minut).
Vytáhneme bobkový list a směs znovu umeleme nebo rozmixujeme. Dáme do sklenic
a zavařujeme 20 minut při teplotě 100° C.

Dolní Bojanovice

Z.M.
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blahopř ejeme

Všestrannost octa
- Suchou a popraskanou pokožku na rukou
zjemníme tak, že do kvalitního krému na
ruce vmícháme ocet. Octový krém aplikujeme po každém umytí rukou.
- Záděry na rukou můžeme potírat dvakrát
denně čistým jablečným octem. Rychleji
se zhojí.
- Nehty před lakováním potřeme octem. Lak
bude hladký a déle vydrží.
- Na svalové křeče si namícháme nápoj – ve
sklenici s vodou rozmícháme 1 lžičku medu

a 2 lžičky jablečného octa. Pijeme třikrát
denně.
- Únavu zmírníme pitím nápoje z jablečného
octa - 1 lžíce do 2 dcl vody. Doporučuje se
pít třikrát denně.
- Úzkost – 1 lžíci jablečného octa přidáme
do šálku s horkou vodou a necháme chvíli
odstát. Nápoj dochutíme celou skořicí
a medem.
- Vodou ředěným octem v poměru 1:1 můžeme také čistit sklo – brýle.
Z.M.

ma tr ik a
nar o z ení
Filip Štyglic
Nina Řezáčová
Ema Straková

Dlouhá
Záhumenice
Hlavní

794
912
403

7. 12 2012
12. 12 2012
24. 1. 2013

úmr tí
Polínek Pavel
Veselá Františka
Polášek Ludvík
Štětka Štěpán
Miklík Josef
Čížková Květoslava
Komosná Zuzana
Michnová Kateřina
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Prostřední
Zvolence
Zvolence
U Školky
Střední Pustá
Prostřední
U Hřbitova
Dlouhá

118
846
821
379
719
123
893
531

Zpravodaj

62 let
79 let
88 let
61 let
58 let
68 let
6 let
89 let

25. prosince 2012
3. ledna 2013
22. ledna 2013
6. února 2013
9. února 2013
9. února 2013
15. února 2013
24. února 2013

V roce 2013 se dožili nebo dožívají životního jubilea tito naši spoluobčané.
80 let
Bravencová Miloslava č.p.228
Červenková Helena
724
Hubáčková Anna
756
Ištvánková Růžena
659
Kopeček Petr
504
Mizerová Božena
431
Pitlachová Ludmila
136

Košutková Anna
Kučerová Anna
Pitlach Josef
Polínková Anna
Řezáčová Anna
Tomšejová Hedvika
Vymyslický Petr

397
209
136
666
318
597
142

83 let
81 let
Bílek František
č.p. 319
Esterková Františka
261
Herka Jan
779
Herka Jaromír
429
Hubáček Stanislav
584
Janů Emilie
702
Komosný Jan
627
Kučera František
368
Makuderová Anna
680
Prčíková Růžena
691
Rajchmanová Marie
556
Skoumal Stanislav
754
Sládková Hedvika
638
Turek Štěpán
51
Veselá Zdeňka
742

82 let
Bílík Stanislav
č.p. 607
Bílková Anna
698
Blaha František
439
Bortlíková Marie
431
Červenková Růžena
476
Ježová Marie
448
Klembarová Žofie
739
Komosná Marie
84

Bača Ladislav
č.p. 350
Čížková Naděžda
431
Chmelařová Marie
59
Chromá Ludmila
809
Komosná Blažena
695
Pospíšil Petr
234
Sládek Václav
638
Šiler Josef
431

84 let
Komosný František
Kuběnová Marie
Lelková Anna
Nešpor Jaroslav
Polešáková Vlasta
Pospíšilová Marie
Stávková Ludmila
Vančíková Anna
Vymyslická Anna
Vymyslická Lucie
Vymyslická Marie

138
489
86
220
351
651
431
670
517
693
721

85 let
Bravenec Květoslav č. p. 228
Drápela Josef
371
Hubačková Mária
214
Dolní Bojanovice

Kučerová Marie
Lekavý Jan
Pospíšilová Anežka
Pulkrábková Adéla
Vymyslická Hedvika

484
676
396
431
740

86 let
Esterka Vladimír č.p. 261
Hubáčková Jozefína
690
Hyhlíková Anežka
684
Lekavá Marie
676
Polínková Anna
449
Šťavíková Marie
80
Zahradníková Marie
739

87 let
Formánek Miloslav č.p. 444
Hubačková Božena
193
Janečková Marie
184
Košťálová Marie
431
Kučerová Anežka
500
Polínek Stanislav
666
Tomáštík Ladislav
317

88 let
Bohůnová Josefa č.p. 661
Esterková Anna
87
Hubačka Pavel
161
Michenková Helena
765
Navrátil Josef
76
Poláchová Marie
39
Tomanová Marie
668
Turková Libuše
458
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89 let
Červenková Františka
č. p. 667
Hubáčková Božena
531
Jordánová Marie
105
Komosný Matěj
692
Vyktorinová Božena
669

Vojtěch Košutek
a Anna, roz. Turková, Hlavní 347
František Blaha
a Josefa, roz. Bohunová, Hlavní 529

90 let
Bílek Jan
č.p. 678
Herková Anděla
738
Mráková Josefa
112
Topenčíková Marie
401
Trešková Marie
213

91 let
Bravenec Vladimír č.p. 148
Červenka Josef
667
Komosný František
695

Esterková Vlasta
č. p. 38
Sasínková Ludmila
247

93 let
č. p. 87
536

po z v ánk y
Co nás čeká
31. 3. – 7. 4. Velikonoční výstava
24. 4. Varhanní koncert
(kostel Dolní Bojanovice)

Josef Bravenec
a Marie, roz. Lekavá, Hlavní 141

26. 4. Koncert Festivalu TOLERANCE

Stanislav Štětka
a Emilie, roz. Nesvadbová, Zelnice 588

30. 4. Pálení čarodějnic

Všem našim jubilantům srdečně blahopřejeme,
přejeme hodně zdraví, životního optimismu
a radost z každého prožitého dne.

27. 4. Slovácký humanitární ples
2. 6. Slavnost Božího Těla

NAVŠTÍVILI SPOLEČNĚ NAŠI NEJSTARŠÍ OBČANKU
PANÍ

MARII KUČEROVOU.

K JEJÍMU KRÁSNÉMU VÝROČÍ – 96 LET,
PŘEJEME HOJNOST ZDRAVÍ, BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ
A KRÁSNÝCH CHVIL STRÁVENÝCH MEZI SVÝMI NEJBLIŽŠÍMI.

28. 7. Žně našich předků
25. 8. Zahrávání hodů, Zarážání hory
31. 8. – 2. 9. Zahrádkářská výstava ovoce,
zeleniny, květin
29. 9. – 1. 10. Svatováclavské hody
6. 10. Hodky
22. – 24. 11. Hudební slavnosti sv. Cecilie
8. – 15. 12. Vánoční výstava
prosinec Vánoční koncert ZUŠ

94 let
Kaňová Marie
Lekavá Anna

č.p. 663
147

Významného životního jubilea
70 let se dožívá
bývalý senátor Parlamentu ČR

č. p. 577

pan Ing.

96 let
Kučerová Marie

R.R.
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Josef Kaňa.

Do dalších let mu přejeme
především zdraví,
hodně radostí v kruhu rodinném
a přátelských setkání u dobrého vína.

Zpravodaj

Hudba o velikonočních
svátcích
v chrámu sv. Václava
v Dolních Bojanovicích
24. března 2013
Květná neděle
v 10.00 hodin
Pašije podle evangelia
sv. Lukáše

9. 6. Slavnost Božského Srdce
28. 6. Závěrečný koncert ZUŠ
29. 7. – 4. 8. Letní kino

Z ÁSTUPCI VEDENÍ OBCE A KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

92 let

Esterka Michal
Komosná Růžena

V roce 2013 oslaví nebo oslavili
v Dolních Bojanovicích
50 let společného života manželé:

29. března 2013
Velký pátek
v 19.00 hodin
Pašije podle evangelia
sv. Jana
J. Gallus - Handl: Ecce,
Quomodo Morihur lustus
G. P. Palestrina: Improperia
J. Kedrudek: Prapor Krále
31. března 2013
Hod boží velikonoční
v 10.00 hodin
Joseph Blahack:
MESSE IN F
G. F. Händel:
Aleluja z oratoria Mesiáš

BOTEKO
VINAŘSKÉ POTŘEBY
přejí
příjemné prožití
svátků velikonočních
Dolní Bojanovice

Účinkuje:
Svatováclavský sbor
a orchestr se svými sólisty
Diriguje:
BcA. Lucie Škrháková
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Přístroj Medares Locator

in z er c e

Medares Service s.r.o., Dr. Martínka 1295,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
www.medares.cz , tel.: +420 800 151 111

Vedení účetnictví
a daňové evidence
Kuchyně DPS
nabízí obědy,
tři druhy jídel po 60,- Kč.
Rozvoz zajišťuje Charita.

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

Tel.: 518 372 098

Medares Locator je svou funkcí podobný velmi jednoduchému mobilnímu telefonu. Na straně uživatele je
ovládání skutečně snadné a bezpečné. Přístroj obsahuje jediné tlačítko, jehož stisknutím klient může předat
zprávu o tísňové situaci asistenčnímu pultu, případně využít i možnosti hlasové komunikace, využívá sítě GSM
a poskytuje tak spojení kdekoliv doma, ve městě i ve volné přírodě.
Důležitou součástí péče o klienta je nepřetržitá dohledová služba. Je realizována profesionálním dohledovým
centrem, které 24 hodin denně po 7 dní v týdnu nepřetržitě monitoruje stav všech přístrojů. V okamžiku, kdy
klient zmáčkne SOS tlačítko nebo systém sám rozpozná krizový stav, operátor asistenčního pultu ověří hlasovou
komunikací stav klienta a vyloučí planý poplach. V případě potřeby ihned uvědomí rodinu klienta, jeho blízké
nebo záchranný systém, a zajistí tak vždy okamžitou reakci.
Abychom byli schopni ve všech případech zajistit pomoc, je přístroj vybaven snímáním polohy klienta. Díky
němu dokážeme určit místo, na kterém se klient nachází v rámci sítě GSM, která je dostupná i v místech bez
signálu GPS (tj. uvnitř budov apod.).
Míru bezpečí uživatele zvyšuje i automatická analýza dat snímaných z klienta. Základní snímací jednotka
obsahuje integrované snímání pohybové aktivity klienta a umožňuje tak i bez signalizace ze strany uživatele rozpoznat některé krizové stavy, jako je případ náhlého pádu a včasnou reakcí předcházet následným komplikacím.

Seznam funkcí

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

nabízí svým zákazníkům
široký sortiment
potravinářského
a drogistického zboží.

na tel.: 518 372 189

Přejeme všem
veselé Velikonoce
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Zpravodaj

• Nouzové tlačítko
• Hlasitý odposlech
• Nepřetržitá asistenční služba
• Koordinace asistence ve spolupráci s rodinou
• Příjem hovorů z rodiny
• Osobní zdravotní a asistenční profil

• Lokalizace GSM
• Pravidelné sledování stavu nabití baterie
• Upozornění na vybité zařízení
• Automatické připojení hovoru pro aktivaci alarmu
• Signalizace při vybité baterii
• Sim Karta od Vodafonu + 3 uložené čísla

MUDr. Jaroslav Hájek, zástupce přednosty pro LP, FNO onkologická klinika
DOPORUČUJE
Jaké cílové skupině je přístroj Medares Locator určen a co jí nabízí a jaký dojem sama existence daného produktu
vzbudila ve Vás.
Medares Locator míří k cílové skupině starých a někdy i osamělých lidí. Nabízí jim pocit bezpečí a jistoty, že
po zmáčknutí tlačítka se na druhé straně ozve někdo školený a fundovaný, který jim pomůže v těžké situaci.
Umím si jako lékař například představit situaci, že díky tomu, že budeme znát zdravotní stav našeho klienta,
můžeme pak lépe a přesněji informovat operátorku pracující na středisku záchranné služby. A ta se pak lépe
a přesněji může rozhodnout, o jak závažný stav se jedná a ten pak lépe řešit. Výhod tohoto přístroje je daleko
více včetně možnosti lokalizovat polohu člověka v nouzi. Tento produkt je něčím, co může pomoci, je něčím,
co může pomoci starým lidem, ale i jejich blízkým, kteří by se chtěli o své příbuzné co nejlépe postarat, ale
v dnešní uspěchané době na to prostě nemají tolik času, kolik by si přáli.
Dolní Bojanovice

47

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.

Polonéza 2. 2. 2013

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
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Zpravodaj

„Dě neznají ani minulost, ani budoucnost
a - co nám dospělým se stává zřídka
- užívají přítomnost.“
Jean de La Bruyere

