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s lo v o s t ar o s t y
Jak spravovat věci společné, aby „dobré časy“ byly…
Požadovaný výsledek rovnice je znám =
dobré časy. Proměnných, neznámých, jak se
výsledku dobrých časů dobrat, je však stále
více. Bylo vyzkoušeno mnoho společenských
modelů, každý další je propracovanější, složitější, řeší stále více nově vystupujících problémů své doby. Na každou životní situaci vzniká
návod, zákonný předpis, i pro právníky je
orientace složitá, viz nový občanský zákoník.
Přispěje chystaný zákon o referendu
ke zlepšení společenského modelu? Je
tedy zastupitelská demokracie v krizi? Není
lepší požádat pět právníků o řešení? Ti nám
předloží pět právních názorů a budeme házet
kostkou, který z nich nám má dát tu správnou
odpověď. A když padne šestka, vyměníme
právníky a jedeme znovu? Na kauze tunelu
v Praze vidíme, že jedna složka policie považuje za protiprávní přerušení stavby a jiné
instituce boje proti korupci za protiprávní
označují její pokračování. Často se rozhoduje mezi několika variantami a vybírá se ta
relativně nejméně špatná. Přímá demokracie
předpokládá, že si lidé budou umět rozhodovat, ale i nést důsledky. A to předpokládá,
že lidé o procesech a věcech k rozhodování
budou více vědět. Kombinace zastupitelské
a přímé demokracie je dnes populisticky
v kurzu. Příklad z blízkého města. Byl podán
návrh, aby občané v referendu rozhodovali
o dotacích města pro spolkovou činnost lidí.
V zákoně o obcích je pravomoc i odpovědnost
svěřena zastupitelstvu, či radě, dle výše poskytované dotace. Jak by celý proces přerozdělování a následné kontroly a odpovědnosti
byl řešen? Referendum, jeden z pilířů přímé
2

demokracie, by v současném stupni vývoje
naší společnosti mělo řešit věci, které v čase
či ve finanční zátěži přesahují mandát zastupitelské demokracie, tedy mandát těch, kteří
se zodpovídají občanům - voličům. Přímá demokracie předpokládá vysoký stupeň rozvoje
a uvědomění společnosti a zde náš dětskými
nemocemi trpící systém tohoto stupně ještě
nějaký čas nedosáhne.
„Nerudovská“ otázka „Kam s ním?“ s vysloužilým politikem. Po letech ve službách správy věcí společných mnozí politici
hledají, co dál a nemají „kam“ se vrátit. Trafiky
jsou odsouzeníhodné, využitelné kontakty na
firmy a instituce jsou vnímány klientelisticky či
korupčně. Pád vlády a stíhání premiéra Petra
Nečase je toho dokladem. A co trafika postu
takové velvyslankyně – třeba na Slovensku?
Cosi se to s tou naší demokratickou společností děje. Možná není až tak demokratická,
možná se tak chce cítit a je spíše odrazem
nás samotných… Na zmíněných příkladech
uvádím jen zlomek aktuálně se projevujících
slabin správy věcí společných.
10 let v EU nestačilo dát staré nepořádky
do pořádku a už nám vznikají nepořádky
nové. Opět příklad: V roce 2004 byly uzavřeny smlouvy na provozování vodovodů
a kanalizací bezúplatně na dobu neurčitou.
Při smíšeném vlastnictví obcí a VAK je situace
k řešení patová. Přitom vlastníci systémů jsou
povinni vytvářet fondy, do kterých mají finance
přitékat z provozování. A tak se to i při dobré
vůli obou stran nějak „flikuje“ dál. Ochrana
vnitřního trhu a místní ekonomiky je na další
samostatné téma. Stejně jako energetická
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politika a další… Právě nyní začíná nové „dotační“ období EU a systém bude ještě „systémovější“. A je to škoda, protože myšlenka
spojené Evropy není špatná.
V uplynulém stoletém období (od začátku
1. světové války) lidstvo učinilo kroky ke snížení těžké otrocké práce, kroky vytvoření světa
strojů, kroky sebezničujících činů, včetně
těch válečných, kroky do vesmíru i do mikrokosmu v nás. Kráčíme po kulturních krajinách
i divočinách s berličkami neuvěřitelných
vynálezů, obklopeni světem informačních
a hi-technologií. Kráčíme i zrekonstruováni
biomedicínskými zázraky. Ale z prachu jsme
povstali a v prach se proměníme. Zůstane
však myšlenka člověka a jeho stopa v srdcích živých… I takový pohled můžeme mít na
uplynulé století.

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI OBCÍ
DOLNÍ BOJANOVICE ČR A KECHNEC SK
Obec Kechnec najdete na Slovensku,
20 km jižně od Košic – téměř na hranicích
s Maďarskem. V čele více než 1100 obyvatel
stojí více než dvě desítky let pan Jozef Konkoly. Obci se podařilo připravit podmínky pro
17 velkých společností, které zaměstnávají
několik tisíc lidí z obce i celého okolí. Rozloha průmyslového areálu je více než 300 ha
a přijedete k němu po nové dálnici z Košic.
Obec má občanskou vybavenost na vysoké
úrovni a další smělé plány do budoucna. Proběhlo několik vzájemných návštěv, vždy velmi
přátelských. Delegaci obce Kechnec u nás
oslovily kulturně – duchovní tradice, uspořádanost, vzájemná sounáležitost a občanská
vybavenost. Nedaleko jejich obce leží obec
Grajcar, a tak jsme porovnali „měny“ a naše
cimbálová muzika Grajcar v Kechneci obstála
a zvesela zahrála.

INVESTIČNÍ PROJEKTY OBCE
Navržené investiční akce jsme publikovali
v prosincovém čísle Zpravodaje. Letos je
v rozpočtu obce počítáno s realizací nové
komunikace V Zahradách a s propojením ulice
Hlavní a Sportovní (okolo penzionu Václav).
Předpokládané náklady celkem 3 mil. Kč.
Za 800 tisíc pořídíme nové LED osvětlení
v ulicích Dlouhá, U Školky, Řadovky, Zvolence, Zelnice, Sportovní, U Hřiště, Na Dílech,
Kyjovská, Krajní, Spodní Pustá.
V dubnu – květnu vznikne nákladem zhruba
700 tis. Kč nová třída asi pro 25 dětí mateřské
školy. Právě probíhá rekonstrukce restaurace
Obecní dům asi za 3 mil. Kč. Nejrozsáhlejším
dílem letošního roku je dokončení rozšíření
tělocvičny základní školy. Předpokládané
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uvedení do provozu je do konce dubna. Na
stavbu za zhruba 19 mil. Kč se podařilo získat
sponzora SPP Storage, s.r.o., firma přispěla
10 mil. Kč. Vzniklý prostor je architektonicky
velmi zajímavý, skýtá možnosti využití i pro
kulturní aktivity… koneckonců přijďte se
přesvědčit na slavnostní otevření v květnu.
V průběhu léta budeme měnit okna na základní umělecké škole a na Obecním domě asi za
2 mil. Kč. Další projekty jsou v přípravě nebo
jsou podány žádosti o dotace.
Občas se mne lidé ptají, zdali budu opět
kandidovat. K této otázce se vyjádřím někdy později, ale sdělím nyní (než s tím někdo
přijde jako „jedna paní povídala“), že jsem
byl zvolen do krajského výboru „Starostové
a nezávislí - STAN“ (hnutí kandidovalo spolu
s TOP 09). V ČR se starostové a primátoři
sdružují ve Svazu měst a obcí a Sdružení
místních samospráv. Právě „starostovská“
platforma dala vzniknout politickému hnutí – STANu. A i když mají starostové různé
barvy „dresů politických“, spojují je podobné problémy: jak spravovat věci společné,
jak řešit problémy katastrů svých obcí, jak
zajistit pro občany rozsáhlý servis veřejných
služeb a potřeb a kde na to vzít „prachy“.

K uskutečňování všeho potřebného jsou
nutná rozumná pravidla hry. Těmi pravidly
jsou zákony a jiné právní normy. Byť život ve
společenství lidském nelze a ani není dobré
svázat paragrafy. Proto jsem přesvědčen, že
starostové mají na svých „dresech“ podobné
tóny barev. Jsme schopni se více dohodnout
na potřebných věcech a nelpíme tolik na tzv.
vysoké politice. Ten, kdo prošel „komunálem“, ví, jaké těžkosti lidi trápí.
Je spousta lidí, kteří dělají pro druhé, a nepíše se o nich. Žijeme vedle sebe a často ani
nevíme, co nás trápí, nebo z čeho máme mít
společnou radost. A tak děkuji těm prvním za
jejich skromnost a pokoru a ty druhé prosím
o větší sdílení, ať si můžeme více pomáhat,
neboť - společenský systém „chléb a hry“
prohlubuje korozi hodnot. Ale lidé potřebují
perspektivu pro svůj život s myšlenkou smysluplného společného díla, aby dobré časy
byly… neb k vyšším věcem jsme se narodili…
Dolní Bojanovice, 28. 2. 2014

starosta obce

obecní úř ad
Výpis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce ze dne 19. 12. 2013
Zastupitelstvo schválilo:
• Rozpočtové opatření – rozpočtovou změnu
č. 17:
Úprava rozpočtu:
+82.600,- Kč
Navýšení příjmů:
+306.700,- Kč
Financování:
224.100,- Kč
Rozpočet po úpravě:
Příjmy:
50.490.900,- Kč
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Výdaje:
54.600.900,- Kč
Schodek rozpočtu:
-4.110.000,- Kč
Schodek rozpočtu je dostatečně krytý
finančními prostředky na BÚ uspořenými
z minulých let.
• Tvorbu sociálního fondu (SF) na rok 2014 ve
výši 340.000,- Kč.
• Rozpočet sociálního fondu na rok 2014.
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Předpoklad zůstatku účtu SF
k 31. 12. 2013:
24.600,- Kč
Příjmy:
340.200,- Kč
Výdaje:
341.800,- Kč
Předpoklad zůstatku běžného účtu
k 31. 12. 2014:
23.000,- Kč
• Rozpočet hospodářské činnosti lesy na rok
2014:
Náklady:
823.000,- Kč
Výnosy:
850.000,- Kč
Výsledek hospodaření:
27.000,- Kč
• Rozpočet obce Dolní Bojanovice na rok
2014 na jednotlivé paragrafy rozpočtové
skladby ve výši:
Příjmy:
47.085.500,- Kč
Výdaje:
50.330.500,- Kč
Rozpočtový schodek:
3.245.000,- Kč
• Rozpočtový výhled do roku 2016.
• Pověření Rady obce k provedení - schválení
rozpočtového opatření – rozpočtové změny
č. 18/2013 ke dni 31. 12. 2013.
• Na z ákladě majetkoprávního z ámě ru č. 23/2013 prodej pozemku p.č.
1809/10 o výměře 1 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice, dle geometrického plánu č. 1570277/2013, vyhotoveného firmou Geprostav
geodesie s.r.o., a to za cenu 300,- Kč/1 m2.
• Dle majetkoprávního záměru č. 24/2013 prodej pozemku p.č. 711/1 o výměře 12 m2 v k.ú.
Dolní Bojanovice, a to za cenu 300,- Kč/1m2.
• Na základě vyhlášeného majetkoprávního záměru č. 25/2013 prodej pozemku
p.č. 349 o výměře 337 m2 v k.ú. Dolní
Bojanovice, a to za cenu 100 Kč/1 m2. Na
uvedeném pozemku se nachází rodinný
dům ve vlastnictví žadatelů.
• Dle majetkoprávního záměru č. 26/2013 prodej pozemku p.č. 1804/5 o výměře 92 m2
a p.č. 1804/6 o výměře 104 m2 v k.ú. Dolní
Bojanovice, a to za cenu 200,- Kč/1 m2.
• Dle majetkoprávního záměru č. 27/2013 prodej pozemků p.č. 1804/3 o výměře 26 m2
a p.č. 1804/4 o výměře 79 m2 v k.ú. Dolní

Bojanovice, včetně sklepu na pozemku
p.č. 804/3, za cenu dle znaleckého posudku, tj. 50.000,- Kč.
• Majetkoprávní záměr na směnu po zemků – p.č. 2317/1 o výměře 302 m2,
p.č. 995/2 o výměře 49 m2 a p.č. 996/1 o výměře 2 m2 ve vlastnictví soukromé osoby
za část pozemku p.č. 996/2 ve vlastnictví
obce Dolní Bojanovice. Rozdíl ve výměře
bude finančně dorovnán.
• Po projednání návrhu Územního plánu
Dolní Bojanovice (dále také „ÚP Dolní Bojanovice“) předloženého pořizovatelem, tj.
odborem rozvoje města Městského úřadu
Hodonín, Zastupitelstvo obce:
I. ověřuje
ve smyslu § 54 odst. 2 z ákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, soulad ÚP Dolní
Bojanovice
a) s Politikou územního rozvoje České
republiky
b) s platnou územně plánovací dokumentací Jihomoravského kraje
c) se stanovisky dotčených orgánů a krajského úřadu a s výsledkem řešení rozporů – dle přiloženého odůvodnění ÚP
Dolní Bojanovice doplněného pořizovatelem dle § 53 odst. 5 stavebního zákona.
II. souhlasí
s vyhodnocením výsledků projednání návrhu ÚP Dolní Bojanovice zpracovaného
pořizovatelem ve spolupráci s určeným
zastupitelem, jak je uvedeno v odůvodnění
ÚP Dolní Bojanovice doplněného pořizovatelem dle § 53 odst. 5 stavebního zákona.
III. rozhoduje
podle § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
o námitkách uplatněných proti návrhu ÚP
Dolní Bojanovice tak, jak je uvedeno v návrhu rozhodnutí o námitkách zpracovaného
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pořizovatelem ve smyslu § 53 odst. 1 stavebního zákona,
IV. vydává
v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) stavebního
zákona, za použití § 43 odst. 4 a § 188 odst.
1 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, ve znění pozdějších
předpisů, § 171 a následujících zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, ÚP Dolní Bojanovice
formou opatření obecné povahy.
Po nabytí účinnosti opatření obecné povahy
nahrazuje ÚP Dolní Bojanovice doposud
platný územní plán obce (ÚPO) Dolní
Bojanovice, schválený Zastupitelstvem
obce Dolní Bojanovice dne 16. 6. 2004,
a změněný změnou č. 1 tohoto územního
plánu, vydanou usnesením Zastupitelstva
obce Dolní Bojanovice č. 191 ze dne
23. 10. 2008 formou opatření obecné
povahy č. 1/2008, a změněný změnou č.
2 tohoto územního plánu, vydanou usnesením Zastupitelstva obce Dolní Bojanovice
č. 44 ze dne 24. 2. 2011 formou opatření
obecné povahy č. 1/2011, a změněný změnou č. 3 tohoto územního plánu, vydanou
usnesením Zastupitelstva obce Dolní Bojanovice č. 144/13 ze dne 25. 6. 2013 formou opatření obecné povahy č. 1/2013.
• Výzvu pro paní Mgr. Ivanu Kantkovou
k umožnění vstupu na pozemek za účelem
odstranění kanalizace a žádá ji do 30 dnů
o písemné vyjádření.
• Delegování starost y, místostarostk y
a radních obce k zastupování na valných
hromadách, členských schůzích a poradách, Regionu Podluží, Mikroregionu Hodonínsko, Místní akční skupiny Dolní Morava,
Vak Hodonín a.s., Svazu měst a obcí ČR,
Sdružení místních samozpráv ČR, kde obec
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Dolní Bojanovice uplatňuje své zastoupení,
práva a povinnosti z účasti vyplývající.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• Rozpočtové opatření – rozpočtovou změnu
č. 16, schválené Radou obce v období mezi
zasedáním Zastupitelstva obce č. 9 a č. 10.
• Informaci o řešení lokality ulice Myslivecká
– majetkoprávní dořešení mezi obcí a Marií
a Ludmilou Vašíčkovými bude zastupitelstvem projednáno po uzavření smlouvy
o věcném břemeni mezi obcí Dolní Bojanovice a E.ON ČR s.r.o.
• Informaci o prodaných a neprodaných parcelách, vyhlášený majetkoprávní záměr na
prodej stavebních parcel stále trvá.
• Informaci o probíhající investiční akci „Rozšíření tělocvičny ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice“.
• Informaci o probíhající investiční akci „Ulice
Myslivecká – kanalizace, vodovod, NN –
realizace“.
• Informaci o probíhající investiční akci „Odlehčení kanalizace - ulice Lipová – řešení
lokality u Cyrila a Metoděje“. Vzniklé vícepráce budou řešeny dodatkem ke smlouvě
o dílo.
• Informaci o výběrovém řízení na realizaci
projektu „Dolní Bojanovice, odlehčení
kanalizace v ul. Lipová“.
• Dopis Mgr. Kantkové, a to s výhradami k obsahu písemnosti a opětovně vyzývá Mgr.
Kantkovou k součinnosti při uskutečnění
schůzky.
• Informaci o realizaci investiční akce Regionu Podluží „Stromořadí pro Region
Podluží“.
• Informaci o projektu „Separace biologicky
rozložitelného odpadu v obci Dolní Bojanovice – kompostéry“.
• Informaci o přípravě investiční akce „Hřiště
v přírodním stylu při MŠ Dolní Bojanovice“.
• Informaci o přípravě investiční akce „Res
taurace Obecní dům“.
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• Informace z Regionu Podluží a Mikroregionu Hodonínsko a Regionu Slovácko.
• Informace o obdržených dotacích a daru
od SPP Storage,s.r.o.
• Informace o Ceníku č.1/2013 za pronájem
hrobových míst a služeb poskytovaných
v souvislosti s pronájmem hrobových míst
platném od 1. 1. 2014.
• Informace o směrnici k používání soukro-

mých telefonních hovorů, která byla schválena Radou obce.
• Sdělení České pojišťovny o šetření škodní
události v ulici Mlýnská.
• Řešení pozemků mezi lokalitami Díly pod
Vinohrady a ulicí Rýnská. Majetkoprávní
záměr prodeje částí parcel bude vyhlášen
po kolaudaci ulice Rýnská.

Výpis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce ze dne 13. 2. 2014
Zastupitelstvo schválilo:
• Rozpočtové opatření – rozpočtovou změnu
č. 1/2014:
Navýšení příjmů:
442.200,- Kč
Navýšení výdajů:
222.300,- Kč
Financování:
- 219.900,- Kč
Rozpočet po úpravě:
Příjmy:
47.527.700,- Kč
Výdaje:
50.552.800,- Kč
Schodek rozpočtu:
- 3.025.100,- Kč
Schodek rozpočtu je dostatečně krytý
finančními prostředky na BÚ uspořenými
z minulých let.
• Zpětný odkup p.č. 697/6 ostatní plocha
o výměře 380m2 a pozemkové parcely č.
708 ostatní plocha o výměře 352m2 v k.ú.
Dolní Bojanovice, včetně veškerých součástí a příslušenství, za sjednanou kupní
cenu v celkové v ýši 475.800,- Kč od
Mgr. Ivany Kantkové, Zahradní 3181/1,
695 01 Hodonín.
• Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu „Dolní Bojanovice, Hlavní, úprava příp. NN, Řezáč“
na pozemku p.č. 1808 v k.ú. Dolní Bojanovice mezi Obcí Dolní Bojanovice, Hlavní 383,
696 17 Dolní Bojanovice (povinný) a E.ON
Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice (oprávněný) za

jednorázovou úplatu 2000,- Kč bez DPH.
• Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu „Dolní Bojanovice, rozšíření
NN, Lekavý“ na pozemcích p.č. 1817/1,
p.č. 1819/13 a p.č. 1819/4 v katastrálním
území Dolní Bojanovice (rozsah bude vymezen geometrickým plánem) uzavřenou
mezi Obcí Dolní Bojanovice, Hlavní 383,
696 17 Dolní Bojanovice (povinný) a E.ON
Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice (oprávněný) za
jednorázovou náhradu za zřízení věcného
břemene ve výši 1000,- Kč bez DPH.
• Navýšení rozpočtu na investiční akci „Rozšíření ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice“ na pořízení
úspornějšího LED osvětlení, a to ve výši
300.000,- Kč.
• Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
č.j. OÚDB 1505/2013 - 056.6 na zhotovení
LED osvětlení pro investiční akci ZŠ a MŠ
Dolní Bojanovice, příspěvkové organizace
mezi Obcí Dolní Bojanovice a PSK - ASM,
s.r.o., Dlouhá 164, 760 01 Zlín, kterým
se navyšuje cena o náklady, které vznikly
nařízením objednatele, ve kterém požaduje záměnu světel z původně navrženého
standardu v podobě metal-halogenového
osvětlení na nadstandard v podobě LED
osvětlení.

Dolní Bojanovice
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• Navýšení rozpočtu obce na akci „Revitalizace Restaurace Obecní dům v Dolních
Bojanovicích“ o částku 1.000.000,- Kč.
• Navýšení rozpočtu o 300.000,- Kč na investiční akci „Obnova veřejného osvětlení
v obci“.
• Navýšení rozpočtu o 200.000,- Kč na
investiční akci „Vestavba půldenní třídy MŠ
Dolní Bojanovice“.
• Počet zastupitelů v naší obci na další volební období 2014 - 2018 v počtu 15 členů.
• Výši odměn a příspěvků poskytovaných členům zastupitelstev dle přílohy č. 1 nařízení
vlády č. 37/2003 sb. (navýšení odměny
o 5 %, navrácení výše odměn na úroveň
r. 2010).
• Úhradu mimořádného členského příspěvku
ve výši 9.064,27 Kč na realizaci projektu
„Cyklostezky a trasy na Hodonínsku zajímavé i pro děti“ na bankovní účet Mikroregionu
Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí,
Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín.
• Úhradu neinvestičního příspěvku ve výši
8.100,- Kč na pokrytí nákladů spojených
s vydáním 12. čísla zpravodaje „Zvony
Podluží“ pro Region Podluží, Náměstí 177,
Lanžhot.
• Plán činnosti finančního výboru na rok
2014.
• Plán činnosti kontrolního výboru na rok
2014.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Rozpočtové opatření – rozpočtovou změnu
č. 18, schválené Radou obce ke dni 31. 12.
2013 usnesením č. 565/2013:
Úprava příjmů:
+ 2.152.900,- Kč
Úprava výdajů:
- 2.888.800,- Kč
Financování:
- 5.041.700,- Kč
Rozpočet po úpravě:
Příjmy:
52.643.800,- Kč
Výdaje:
51.712.100,- Kč
Přebytek rozpočtu:
+ 931.700,- Kč
8

• Informace o směně pozemku a novém
návrhu p. Makudery s tím, že nadále platí
varianta, která byla schválena na minulém
zasedání zastupitelstva obce.
• Žádost Mgr. Martina Maňase o pořízení
dělící opony, žádost o zhotovení barevných výplní hřišť a pořízení světelné tabule
v nově zrekonstruované tělocvičně školy.
Vhodnost probarvení ploch bude řešena
zadavatelem a zhotovitelem po položení
povrchu. Příprava pro umístění dělící opony
bude provedena. Světelnou tabuli, případně dělící oponu bude vhodné pořídit mimo
vlastní stavbu. Je nutno však také zohlednit
tyto další náklady se zvyšováním nákladů
u ostatních staveb.
• Informace o výběrových řízeních na akci
„Revitalizace Restaurace Obecní dům Dolní
Bojanovice“.
• Informace o uskutečněných výběrových
řízeních na akci „Vestavba půldenní třídy MŠ
Dolní Bojanovice“ a na pořízení traktoru.
• Sdělení Petra Hromka o vzdání se odměny
za výkon funkce člena zastupitelstva od
1. 1. 2014 do konce volebního období.
• Informace o úpravách vnitřních směrnic,
a to směrnice k používání sociálního fondu
a směrnice upravující postup při zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu.
• Úhradu neinvestičního příspěvku na zajištění činnosti svazku obcí Regionu Podluží
v roce 2014 ve výši 64.900,- Kč pro Region Podluží, Náměstí 177, Lanžhot.
• Informace o uskutečněné schůzce zástupců Orel Jednota Dolní Bojanovice a zástupců obce týkající se řešení způsobu dopravy
s částečným využitím autobusu TJ Kopaná.
• Informaci o budování inženýrských sítí
v areálu Kratina a. s. a možnostech a podmínkách připojení se na tyto sítě.
• Informace o zamýšlené úpravě webových
stránek obce.

Zpravodaj

Revitalizace Restaurace Obecní dům v Dolních Bojanovicích
V souvislosti s ukončením
činnosti bývalého nájemce
Restaurace Obecní dům
(pana Stanislava Fatěny) a po
podrobném zjištění fyzického
stavu objektu rozhodlo zastupitelstvo obce o investici do
rekonstrukce vnitřních prostor
(pozn. do budoucna bude
nutno počítat se zastřešením
rovných střech – prozatím byly
zadány projektové práce).
Již v minulých letech bylo
v restauraci rekonstruováno
sociální zázemí a provedena
v ýměna oken. V posled ních letech se významněji
neinvestovalo, prováděny
byly pouze nezbytně nutné
opravy, což je znát na současném stavu objektu. Při
probíhajících pracích byl
zjištěn havarijní stav suterénu
objektu včetně poškozené
kanalizace.
Bylo nutno opravit podlahu v suterénu a vzhledem
k promáčenému podloží a neexistenci základů provést zabezpečení stávajícího zdiva.
Porucha kanalizace byla
zřejmě důvodem „dosednutí“
objektu směrem od Prušánky
a následného vzniku trhlin
v konstrukci.
Dále bylo nutno zajistit nové
obklady a dlažby v kuchyni. Ty
vzhledem k značnému stupni
poškození a vzniku trhlin na
styku podlahy se stěnami

nesplňovaly hygienické požadavky. V prostoru výčepu
bylo provedeno dodatečné
zateplení stropu (současná
izolace je pouze 100 mm),
byla dokončena v ýměna
zbývajících původních oken
za nová plastová a provedena
výměna dlažby.
V prostoru kuchyně a zázemí byla nefunkční část podlahového vytápění. Proto byla
provedena oprava vytápění
včetně rekonstrukce kotelny. Ploché střechy objektu,
které jsou v havarijním stavu,
budou řešeny v další etapě
rekonstrukce.
Z rozpočtu obce byla na rekonstrukci vyčleněna částka
ve výši 3 mil. Kč. Od ledna
2014 byla uzavřena kuchyně
a od února byl uzavřen celkový provoz restaurace.
Stavební práce provedla firDolní Bojanovice

ma Stanislav Hromek, Žabácká 943, Dolní Bojanovice.
Vytápění, zdravotechniku,
plynoinstalace zajistila firma
KORAKO – Ivan Komosný,
Krátká 692, Dolní Bojanovice. Elektroinstalace a vzduchotechniku firma EHOS,
s.r.o., Školní 740, Prušánky.
Dodávku vnitřních dveří včetně posuvné stěny zajišťuje
firma Zlomek, s.r.o., Dolní
Bojanovice 30.
Nový nájemce pan Radek
Frank investoval do kompletního vybavení kuchyně a do
zařízení zrekonstruovaných
prostor mobiliářem. Na celkové podobě interiéru se podílela architektka. Rekonstrukce
restaurace byla realizována
do konce března a v pátek
4. dubna byla za účasti vedení
obce slavnostně otevřena.“
Eva Rajchmanová
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Jak jsme si vedli v odpadovém hospodářství v roce 2013
Celková produkce odpadu za r. 2013

1027,147 t

Z toho množství komunálního odpadu
- směsný komunální odpad
- nebezpečný odpad
- tříděný odpad (papír, plast, sklo, kompozit. obaly)
- objemný, biologický, pneu, beton

659,130 t
3,207 t
139,230 t
225,580 t

VÝDAJE:
Vývoz popelnic – TESPRA Hodonín, s.r.o.
Uložení odpadu - Skládka Hraničky, spol. s r.o.
Náklady na separovaný odpad vč. sběru pytlů
Nákup pytlů
Kontejner hřbitov
Nebezpečné odpady
Provoz sběrného dvora
VÝDAJE CELKEM:

367.979,- Kč
909.775,- Kč
384.105,- Kč
67.465,- Kč
13.068,- Kč
32.083,- Kč
449.648,- Kč
2.224.123,- Kč

PŘÍJMY:
Poplatky za popelnice – obyvatelé
Poplatky za popelnice - firmy – zapojené smluvně
Odměna EKO-KOM, KOVOSTEEL, ASEKOL, ELEKTROWIN
z toho EKO-KOM
Příjmy celkem:
ROZDÍL:

1.258.847,- Kč
124.148,- Kč
446.258,- Kč
443.624,- Kč
1.849.253,- Kč
- 374.870,- Kč

Z rozpočtu obce bylo odpadové hospodářství dotováno v roce 2013 částkou 374.870,- Kč. Výše
místního poplatku za popelnice činí od roku 2011 částku 450,- Kč/1 obyvatele.
Odměna od společnosti EKO-KOM za třídění odpadů se v porovnání s rokem 2012 (364.148,Kč) zvýšila o 79.476,- Kč, výtěžnost přes 55 kg/1 obyvatele - to je pěkný výsledek.
Výtěžnost 2012 (kg/obyvatele/rok):
Papír

Plast

Sklo čiré Sklo směs. Nápoj. karton Kovy

Celkem

Dolní Bojanovice

29,6

13,0

3,5

5,4

1,3

62,7

115,5

Jihomoravský kraj

19,4

6,7

4,4

5,4

0,2

12,8

48,9

Výtěžnost 2013 (kg/obyvatele/rok):
Papír

Plast

Dolní Bojanovice

29,6

14,9

4,0

5,5

1,1

69,6

124,7

Jihomoravský kraj

19,2

7,0

4,3

5,4

0,2

11,4

47,6
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Sklo čiré Sklo směs. Nápoj karton

Zpravodaj

Kovy

Celkem

Provoz sběrného dvora: středa, pátek
(14–18 hod.) sobota (8-12 hod.). Na sběrném
dvoře jsou umístěny kontejnery pro uložení nepotřebného oblečení, obuvi, hraček
pro další využití jako pomoc pro potřebné
lidi – obec má smlouvu s Oblastní Charitou
Hodonín.
Sběr pytlů s vytříděným odpadem probíhá
každý poslední týden v měsíci. Pytle na tříděný odpad je možné vyzvednout na obecním
úřadě nebo na sběrném dvoře.
V obci máme 9 sběrných míst na tříděný
odpad. Nově přibyla 2 místa (EKO-KOM poskytl obci do výpůjčky další nádoby – u ZŠ,
bytovka U Školky 370), stávající sběrná místa: Potraviny COOP, Potraviny BOJANKA,
Potraviny Veselý, v ul. Prostřední, u bytovky
Na Hrázce 62, u Stolárny Bílík a u Domu
s pečovatelskou službou. U Potravin COOP
a Potravin BOJANKA jsou 2 červené kontejnery společnosti ASEKOL. Do stacionárních
kontejnerů patří drobná elektrozařízení, jako
jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, telefony a další. Stacionární
kontejnery jsou vybavené také boxem pro
individuální sběr baterií.
Na sběrném dvoře je možné odevzdat
mimo jiné:
- Stavební suť (cihly, beton, omítkovina – ne
dlažba, obklady, glazovaná keramika) –
pouze v omezeném množství 1 t suti/1 občana z D. Bojanovic/1 rok
- Okenní výplně + dveře – nutno oddělit sklo
od rámu
- Starý nábytek – nutno zbavit veškerého
kování, pantů, hřebíků, klik …
Není možné odevzdat:
- Hlínu
- Nebezpečný odpad – eternit, azbest
Zpětný odběr elektrospotřebičů – možno
odevzdat pouze kompletní elektrospotřebiče
(vč. motorů, šňůr, mřížek atd.).

KOMPOSTÉRY
Pravděpodobně začátkem měsíce dubna
letošního roku by měly být pořízeny kompostéry. Podstatou projektu podpořeného
z EU je zavedení systému odděleného sběru
biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) a následné využití v podobě tzv.
domácího kompostování obce za účelem snížení BRKO ve směsném komunálním odpadu.
V rámci projektu „Separace biologicky rozložitelného odpadu v obci Dolní Bojanovice“
bude pořízeno celkem 480 ks kompostérů
pro obec a domácnosti. Kompostéry budou
dány do užívání na základě smlouvy o výpůjčce na 5 let (na dobu udržitelnosti projektu).
Dodavatelská firma JRK BioWaste Management, s.r.o. provede při předání kompostérů
proškolení a současně každý uživatel obdrží
příručku Průvodce kompostováním.
Věřím, že pořízením kompostérů snížíme
množství odpadů uložených na sběrném
dvoře a následně na skládce.
Poděkování patří všem, kteří svým kladným přístupem ke třídění odpadů přispíváte
k ochraně životního prostředí a šetření „obecní kasy“. Opět apeluji na ty z vás, kteří jste
se do třídění odpadů ještě stále nezapojili…
Eva Rajchmanová

Termíny svozů tříděného
odpadu
22. 4. 2014
27. 5. 2014
24. 6. 2014
29. 7. 2014
26. 8. 2014
23. 9. 2014
29. 10. 2014
25. 11. 2014
16. 12. 2014

Dolní Bojanovice
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OBECNÍ KNIHOVNA
Úspěšný rok zaznamenala v roce 2013 naše
knihovna. Nejen že byly zakoupeny knihy
v rámci každoroční pravidelné obnovy knihovního fondu, ale závěrem roku se podařilo
nakoupit dalších 150 nových titulů. Pro zkvalitnění internetové služby, kterou je možné
v knihovně zdarma využívat, byl zakoupen
nový počítač a začaly se připravovat ke zveřejnění samostatné webové stránky knihovny.

STATISTIKA:
Registrováno: 169 čtenářů, z toho bylo
57 dětí
Půjčeno: 5782 svazků knih a 664 periodik
Fyzických návštěvníků knihovny v roce
2013: 2 535
Internetové stránky navštívilo:
323 návštěvníků
Kulturních akcí pořádaných knihovnou se
zúčastnilo: 351dětí i dospělých
Během roku připravila knihovna pro své
čtenáře: Noc s Andersenem, Týden knihoven, Pasování čestných čtenářů, besedy
s Klubem maminek, Klubem Sluníčko, Seniory, přednášku pro zdraví. V rámci výuky
knihovnu pravidelně navštěvují i děti ze ZUŠ
výtvarného oboru.

„ČTENÁŘ ROKU 2013“
V dalším ročníku soutěže dětí do 15 let
„Čtenář roku 2013“ v naší knihovně byly nejúspěšnější a naše blahopřání patří:
1. místo
Šenkyříková Sabina
83 svazků
2. místo
Horáková Lucie
80 svazků
3. místo
Macháčková Zuzana
70 svazků
Vyhodnocení soutěže proběhlo při pohádkové „Noci s Andersenem“, která se konala
ve spolupráci se ZŠ Dolní Bojanovice. Pro
výherkyně byla připravena krásná odměna.
Závěrem chci všechny pozvat k návštěvě
knihovny. Ta je otevřena nejen pro registrované čtenáře, ale i pro všechny návštěvníky,
kteří by si knihovnu chtěli jen prohlédnout,
popřípadě prezenčně přečíst některé tituly.
Dosud této možnosti využívají především
rodiče čekající na své děti, které navštěvují
vyučování v ZUŠ.
Na shledanou v Obecní knihovně Dolní
Bojanovice se těší knihovnice

Předpokládané termíny veřejných zasedání
Zastupitelstva obce:
čtvrtek 24. dubna 2014
čtvrtek 19. června 2014
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VÝZNAMNÁ

čtvrtek 11. září 2014
čtvrtek 16. října 2014

Zpravodaj

Růžena Kašíková

VÝROČÍ ROKU

2014

V průběhu letošního roku si připomeneme tři významná výročí. Dvě z těchto výročí zasáhla
a změnila budoucí podobu tehdejšího světa, jedná se o začátky dvou světových válek. Na
tato výročí a oběti s nimi spojené jsme zavzpomínali při pietním aktu u pomníku padlých
v neděli 6. dubna. Třetí výročí se týká naší obce a farnosti – letos 29. června budeme po
85. slavit slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

100 let od začátku první světové války
(28. července)
Válka, která byla reakcí na sarajevský atentát
na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda de Este 28. června 1914, rozpoutala
konflikt, který tehdejší svět do té doby nezažil.
Začalo se mu říkat Velká válka nebo, zejména
po vstupu Spojených států amerických do této
války, Světová válka. Přesto, že se bojovalo
na více či méně pro nás vzdálených frontách,
díky odvodům do armády postihla válka snad
všechny obce v okolí. Z naší obce bylo odvedeno 557 občanů (v té době neměly Dolní
Bojanovice ani 600 domů), z nichž se jich
65 nevrátilo. Toto hrůzné výročí připomíná
pomník padlých u kostela sv. Václava.

75 let od začátku druhé světové války
(1. září)
Dvacet jedna let od konce První světové
války rozpoutal v Německu Adolf Hitler a jeho
NSDAP druhý konflikt světových rozměrů,
který začal 1. září 1939 napadením Polska.
České země tato válka postihla již na jaře připojením Sudet k Hitlerově třetí říši a zřízením
Protektorátu Čechy a Morava. Během této
války zemřelo několik našich občanů zejména
z řad civilního obyvatelstva. Někteří byli vězněni, jiní byli deportováni do koncentračních
táborů Terezín a Osvětim, odkud se nikdo
nevrátil. Všechny tyto oběti jsou zaznamenány
na pomníku padlých.

85. slavení slavnosti Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova (29. června)
Slavnost, kterou považujeme za nedílnou
součást církevního roku, jsme v naší obci
neslavili vždy. Tato slavnost k nám byla „přenesena“ ze slovenské Skalice Antonínem
Mikulicou (z domu - Dolní Bojanovice č. 145)
a Pavlem Sládkem (z domu - Dolní Bojanovice
č. 347) a poprvé jsme ji slavili v roce 1930.
Toto výročí si budeme připomínat v neděli
29. června mší svatou koncelebrovanou kněžími z řad bojanovských rodáků.
R.R.

Dolní Bojanovice
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MARIÁNSKÝ SLOUP
O poskytnutí daru na obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze jsme informovali ve Zpravodaji
2/2013. Pískovcový barokní sloup se sochou Neposkvrněné
Panny Marie byl vztyčen na poděkování za úspěšnou obranu pražského souměstí před Švédy na podzim roku 1648.
Po vzniku samostatného Československa byl sloup stržen
a o jeho znovuvztyčení dnes usiluje Společnost pro obnovu
Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze.
Obec a farnost Dolní Bojanovice nyní obdržela od Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu „Pamětní list“ jako
poděkování za darovaný základní kámen. Jméno obce Dolní
Bojanovice je vytesáno na jeden z 24 bloků pískovce, které
tvoří základ sloupu, na paměť budoucím generacím.
R.R.

Výstava hraček na Slovácké chalupě
Dolnobojanovský Muzejní
spolek uspořádal první únorovou neděli výstavu historických hraček z období od
padesátých až do devadesátých let minulého století.
Výstavu bylo možné realizovat především zásluhou
členů spolku Josefa Opavského a Růženy Bůškové,
kteří hračky sbírají již několik
let. Za nejcennější oba považují především československé kousky.
Výstava měla příznivou odezvu a chalupu oživila. Na podívanou přišly děti a také dospělí s úsměvem zavzpomínali
na doby dávno minulé. Pro
velký zájem byla výstava prodloužena do poloviny dubna.
14

Fotokroužek a Obec Dolní Bojanovice vás srdečně zvou na

VELIKONOČNÍ VÝSTAVU
Slavnostní zahájení v neděli 20. dubna 2014 v 15 hod. v Obecním domě
Vystoupí Ženský sbor Dolní Bojanovice
Slavnostní ukončení v pátek 25. dubna 2014 v 16 hod.
Vystoupí dětský folklorní soubor Slunéčko
Obrazy, kresby, akvarely a monotypy s folklorní tématikou bude vystavovat
Lenka Jurečková – malířka, rodačka z Kyjova
Fotografie z Dolních Bojanovic a z cest po světě vystaví
Jaroslav Vaněček – bojanovský rodák a jeden z prvních členů Fotokroužku
Skupina mladých fotografů z Dolních Bojanovic
Vladimír Blaha, Jan Klubus, Marek Mečl, Michal Maláník, Jaroslav Řezáč
Obdivovat můžeme i práce dětí ze ZUŠ Dolní Bojanovice pod vedením učitelky
Bronislavy Halašové a učitelky Zuzany Procházkové
Součástí výstavy bude menší expozice historických fotografií a dokumentů týkajících
se významných výročí roku 2014. Fotografie na tuto expozici zapůjčili
Ludvík Bílík, Karel Bílek, Vít Blaha, Vojtěch
Bohůn, Jan Červenka, Marie Chmelařová,
Růžena Komosná, Karel Matyáš, Marie
Misařová, Josef Opavský, Josef Pospíšil,
Anna Račická, Štěpánka Salajková, Jaroslav
Skočík, P. Turek, Ludmila Vojtíšková, rodina
Klubusova z Josefova a rodina Kůrečkova.

Všem místním i přespolním, kteří přišli, děkujeme za podporu a věříme, že se nám podaří uspořádat další podobně
úspěšnou výstavu.
Za Muzejní spolek Josef Opavský
Zpravodaj

Výstava bude otevřena:
Neděle
20. 4. 2014 14 - 19 hod.
Pondělí
21. 4. 2014 14 - 19 hod.
Úterý
22. 4. 2014 14 - 19 hod.
Středa
23. 4. 2014 8 - 13 hod.
Čtvrtek
24. 4. 2014 8 - 13 hod.
Pátek
25. 4. 2014 8 - 17 hod.

Dolní Bojanovice
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30. VÝROČÍ BUDOVY ZŠ A MŠ

Z Š a MŠ Dolní Bojanov ice
KRÁTKÉ ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
28. 11. – předškoláci vyjeli
do KD Hodonín, aby se setkali s opravdovým Hurvínkem.
Přijeli nadšeni, okouzleni
klasickou poetikou loutkového divadla i mikulášským
příběhem.
2. 12. – návštěva skanzenu
ve Strážnici. Děti se seznámily se starými vánočními
zvyky, vyzkoušely si zdobení
perníčků, vyřezávání dřevěných ozdob, naučily se nové
koledy.
10. 12. – proběhla v MŠ
logopedická depistáž.
18. 12. – potěšili Motýlci
svou návštěvou a koledami
oby vatele DPS. Následně
proběhlo tradiční koledování
u přátel naší školky.
10. 1. – jsme přijali pozvání
Otce Petra, společně jsme
si zazpívali u jesliček a napjatí jsme poslouchali příběh
o tom, jak pavouček zachránil
Ježíška.
2. 2. – při tradičním Dětském karnevalu jsme prožili
odpoledne plné tance, her
a legrace.
16

13. 2. – skládali naši předškoláci první životní zkoušku
u zápisu do 1.třídy ZŠ. Statečně, radostně a úspěšně.
25. 2. – navštívili budoucí
školáci herní centrum Wikyland v Brně a užívali si
naplno všech atrakcí možná
i jako odměnu za předškolní
přípravu.
27. 2. – VÍTEJTE U BROUČKŮ – byl název besedy učitelek MŠ s rodiči stávajících
i budoucích dětí MŠ. V příjemné atmosféře s 18 rodiči
Zpravodaj

jsme snad poskytly bližší
informace o dění ve školce.
Budeme se těšit příště.
2. 3. – Dětský krojový ples
– děti z MŠ přišly naučit své
kamarády jednoduché tanečky – jak se vám líbily?

V letošním roce uplyne
30 let od zahájení vyučování
v budově naší základní a mateřské školy. Shodou okolností je rok 2014 i 50. rokem
existence mateřské školy
v naší obci. Škola se chystá
oslavit obě tato výročí 25.
května, kdy zorganizuje otevření základní i mateřské školy
pro bývalé žáky, zaměstnance
i veřejnost, pro děti budou připraveny tvořivé dílny. V tento
den bude rovněž slavnostně
otevřena rozšířená tělocvična
školy. Škola k výročí vydá
almanach, který bude mapovat uplynulých 30 let včetně
dobových fotografií, seznamu
absolventů nebo rozhovorů
s pamětníky. V rámci oslav se
24. června uskuteční školní
akademie žáků ZŠ a MŠ. Ve
spolupráci s vedením školy se
tomuto tématu bude věnovat
i zpravodaj obce ve všech
vydáních letošního roku.
Předchůdkyní současné
školní budovy je budova ny-

nější základní umělecké školy
v Prostřední ulici. První část
této budovy byla postavena
v roce 1853, její druhá část
v roce 1911. Stáří budovy,
její stav a počet žáků již velmi
dlouho volal po výstavbě nové
školy. Potřebu nové budovy
pro základní školu nejlépe
vystihuje tehdejší statistika:
ve „staré“ škole bylo v září
1983 15 tříd a 375 žáků, vyučovalo se na dvě směny, ve
třídách se topilo v kamnech.
Základní kámen nové bu-

Mateřská škola děkuje všem štědrým sponzorům Dětského karnevalu , bez k ter ých „by
t o n e š l o“ . Z v ý t ě ž k u
jsme pořídili odrážed la a hračky na zahradu. Olga Esterková
Dolní Bojanovice

dovy školy byl položen v roce
1981. Kolaudace budovy se
uskutečnila 27. února 1984.
V pondělí 5. března 1984 přešli slavnostním průvodem žáci
1.–4. třídy od staré školy
do školy nové, kde je přivítal ředitel školy Mgr. František Jelínek s vedením obce.
O týden později, v pondělí
12. března 1984, přešli stejným průvodem žáci a učitelé
5.–8. ročníku. Tak začalo
vyučování v nynější budově
základní a mateřské školy…
Vedení školy i všichni její
zaměstnanci tímto všechny
srdečně zvou do „otevřené
školy“ dne 25. května, kde
se budou moci setkat bývalí absolventi, současní
a bývalí zaměstnanci školy
či široká veřejnost, prohlédnout si současnou školu
a zavzpomínat…“
Martin Maňas
ředitel školy
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KRÁTCE ZE ŠKOLY
- Naši žáci se pravidelně zúčastňují okresních soutěží a olympiád. Jana Straková
z 9. A nás reprezentovala v českém jazyce,
matematické příklady řešili Josef Salajka
a Filip Pospíšil z 9. A, Lucie Horáková z 5.
A a Karolína Seďová z 5. B, v anglickém jazyce konverzovali Josef Salajka z 9. A a Šárka
Trechová ze 7. A, v zeměpisných znalostech
soutěžili Petr Hosaja z 6. A, Tadeáš Račický
ze 7. A a Radim Zámečník z 8. A, který se
umístil v zeměpisné olympiádě na 2. místě
a postupuje do krajského kola.
- Velmi dobře dopadlo srovnávací testování
společnosti Scio, kdy výsledky našich devá-

ťáků byly lepší než 70 % zúčastněných škol.
- Koncem ledna proběhlo setkání členů školních parlamentů naší školy a ZŠ Žarošice.
Pro hosty naši žáci připravili pestrý program,
který zahrnoval například prohlídku školy
nebo zajímavou hru.
- V únoru se zúčastnili prvňáčci preventivního
programu „Veselé zoubky“.
- Uskutečnili jsme ve spolupráci se SRPDŠ
a panem Petrem Zámečníkem přednášku
pro rodiče „Kyberšikana“.
- Kvůli nepříznivým sněhovým podmínkám se
letos neuskutečnil lyžařský výcvikový kurz.
Snad se to podaří příští rok.
Miroslava Zmrzlíková

ŠKOLA UKONČILA PROJEKT EU

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ
Ve čtvrtek 13. února proběhl v základní škole zápis
dětí do první třídy. K zápisu
přišlo se svými rodiči 48 dětí,
dvě děti se dostaví k dodatečnému zápisu. Prozatím
bylo přijato 39 dětí, ostatní
rodiče budou žádat o odklad školní docházky, 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.
Počet přijatých dětí znamená, že i v příštím školním roce
budou otevřeny dvě první

třídy. 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 prvňáčky se těšíme v pondělí 1. září, kdy bude
zahájen nový školní rok.
Martin Maňas, ředitel školy

VESELÝ MASOPUST VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Na konci února základní škola ukončila
projekt z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který byl
financován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu ČR. Cílem programu
bylo zlepšení podmínek pro vzdělávání v naší
základní škole.
Projekt trval 30 měsíců a škola díky němu
získala 1.412.617,- Kč. Dvě třetiny prostředků
byly použity na nákup učebních pomůcek,
mimo jiné na pořízení sedmi interaktivních stanovišť, které teď zpestřují a zkvalitňují výuku.
Zbylé prostředky byly určeny na absolvování
73 školení pro pedagogy školy, na individualizaci výuky čtenářské a matematické gramotnosti a především na vytvoření 996 výukových
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materiálů samotnými vyučujícími naší školy.
Tyto materiály jsou vypracovány v elektronické
podobě a jsou k dispozici celému pedagogickému sboru k výuce matematiky, českého
jazyka, angličtiny, přírodopisu, zeměpisu či
dalších předmětů.
Do projektu se zapojili všichni učitelé základní školy, chtěl bych jim proto poděkovat
za jejich přístup v účasti na školeních a tvorbu
velkého množství výukových materiálů. Ekonomkám školy Ludmile Janečkové a Jarmile
Křížové chci poděkovat za účetní a administrativní práci na projektu, mé zástupkyni pro
ZŠ Mirce Zmrzlíkové děkuji za koordinaci mezi
vyučujícími a vedoucím projektu.
Martin Maňas, ředitel školy

Zpravodaj

Co se to děje ve školní
jídelně? Proč se ta škola tak
otřásá? To se jen ve čtvrtek
27. února 2014 sešly děti ze
školní družiny, aby oslavily
masopust. Sešli se tu indiáni,
princezny, pohádkové bytosti, zvířátka a kovbojové. Čekal
na ně pestrý program plný
her, soutěží a nechyběla ani
bohatá tombola.
Marta Jašková
Vladimíra Pavková

Dolní Bojanovice
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PLES ŠKOLY
SRPDŠ pořádalo dne
8. února 2014 ve spolupráci
se základní školou Školní
ples. K tanci a poslechu hrála
kapela Vonička V - Band. Na
plese vystoupili žáci osmého
a devátého ročníku s krásně
nacvičenou polonézou, po níž
byli slavnostně představeni
a dekorováni. Následovalo
sólo s rodiči a nakonec sólo
perníkové. Perníková byla
i celá výzdoba sálu. Na perníkových srdcích byla napsána
jména všech tanečníků. Poděkování patří všem, kteří se
na přípravě podíleli.
Jako každoročně i letos
plesu předcházela generálka

Dnešní mládež mýma očima
Článek nebyl redakčně upraven.

polonézy, na které žáci zatančili hned dvakrát, abychom si je
mohli pěkně prohlédnout. Děvčata byla letos oblečena v bílé
a kluci v černé barvě. Nácviku polonézy se ujala paní učitelka
Aneta Ištvánková a třídní učitelky Ivana Kramářová a Marie
Dvořáková.
Aneta Ištvánková

Z PROSLOVU VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ:
Je tomu již 9 let, co jsme poprvé vstoupili do školních dveří,
čas rychle letí a málokdo tomu věří.
Dneska je náš slavnostní den,
tak nám dovolte poděkovat jen.
Co se s námi učitelé natrápili,
jak častokrát v hodinách „binec“ jsme dělali.
Bylo to s námi někdy těžké,
ale snad jsou na nás některé vzpomínky i hezké.
Máme před sebou ještě půlku školního roku,
uteče to rychle jako délka jednoho kroku.
A tak si to musíme ještě všichni důkladně užít,
než dojde čas, kdy už budeme muset ze školy odejít.
Chtěli bychom poděkovat všem učitelům a učitelkám, hlavně těm, které s námi měly tu
trpělivost a nacvičily tuto krásnou polonézu: paní učitelce Anetě Ištvánkové, našim třídním
učitelkám Ivaně Kramářové a Marii Dvořákové a také paní vychovatelce Martě Jaškové, která
má velkou zásluhu na krásné plesové výzdobě.
Za vycházející žáky Ivana Mráková
20

SLOHOVÁ PRÁCE ŽÁKA 9. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Zpravodaj

Dnešní mládež se velice špatně hodnotí
mýma očima, protože jsem její součástí (je mi
15 let), ale i tak se o to pokusím.
Nechci začínat hned záporně, ale se slovem
mládež si ihned dospělí spojí slova – kouření
marihuany, cigarety, sex, alkohol, porno,
droga a neúcta ke starším lidem. Já vím, je to
smutné, ale myslím, že nejsou na vině pouze
děti. Vždyť porno a erotické obrázky jsou na
internetu všude ke shlédnutí a to stačí jen
odkliknout položku „Ano jsem starší 18ti let“,
což samozřejmě není problém. V každé druhé
hospodě je možné si koupit cigarety, pivo,
míchané nápoje nebo drinky. Hospodský se
sice zeptá „Bylo ti už 18?“, ale ani nečeká
na odpověď a okamžitě požadovaný alkohol
přinese. Ani těžkou hlavu z toho nemá, chce
vydělat peníze a to mu stačí.
Drogy jsou obtížněji sehnatelné, ale není

žádný problém sehnat pár gramů marihuany.
Nechci nás děti házet všechny do jednoho
pytle. Jsou i takoví, kterým drogy, cigarety ani
alkohol nic neříkají. Myslím si, že za to může
nejen vliv kamarádů, ale i výchova rodičů,
kteří jsou dětem příkladem. Děti v nich vidí
vzor, respektují je, mají je rádi a vědí, že by je
mrzelo, kdybychom stále porušovaly morální
zásady. Proto si myslím, že minimálně za 30%
problémů a závislostí dětí mohou rodiče. Ať
už je to špatný příklad, postoj k životu, špatné
životní podmínky nebo nezájem.
Proto, rodiče, mějte nás rádi a chraňte nás
před špatným vlivem kamarádů, alkoholu
a drog.
Děda vždycky říká: „Ohýbaj mňa, mamko,
dokud su já Janko, až já budu Jano, neohneš
mňa, mamo“.
Josef Salajka

ÚSPĚCH NAŠÍ ŽÁKYNĚ VERONIKY BOHUNOVÉ Z 5. B
Veronika Bohunová se zúčastnila okresního
kola soutěže Bible a my, kam postoupila ze
školní soutěže jako nejlepší ve své kategorii. Obsadila 3. místo, a tím si zajistila účast
v celostátním kole, které se konalo 12. února
2014 v Olomouci. V tomto finálovém kole
soutěžilo více než 200 žáků ze 17 okresů
naší republiky ve čtyřech kategoriích. Po
písemném testu, který se psal v prostorách
Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity
Palackého, se umístila na skvělém 2. místě.
Veřejné finále probíhalo v Trůnním sále Arcibiskupství olomouckého, kde Veronika toto
místo obhájila. Právem jí patří velká gratulace
a dík za reprezentaci naší školy.
Marie Dvořáková
Dolní Bojanovice
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informace a zprávy ze ZUŠ
Ve dnech 9. až 11. prosince 2013 v naší škole byla Českou školní inspekcí provedena veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků ze státního rozpočtu poskytnutých škole
podle § 160 odst. 1 písm. d) a § 163 školského zákona a zajišťování bezpečnosti a ochrany
zdraví žáků podle § 29 odst. 2 školského zákona. Výsledkem kontroly bylo zjištění, že veškeré
finanční prostředky ze státního rozpočtu byly použity oprávněně. V souvislosti se zajišťováním
bezpečnosti žáků a přijímáním opatření k minimalizaci rizik školních úrazů postupovala škola
vždy v souladu s uvedeným právním předpisem. Při kontrole nebyli zjištěny žádné nedostatky.
Dne 20. 1. a 4. 2. 2014 se uskutečnily žákovské besídky, které byly přípravou na soutěž
MŠMT Základních uměleckých škol v hudebním oboru pro smyčce, klavíry, kytaru a dechové
orchestry. Ze školního kola, které proběhlo v pátek 14. 2. 2014, bylo vybráno celkem 10 žáků
ve hře na klavír, 1 žák ve hře na kytaru a 2 žáci ve hře na housle. Okresní kolo v oboru smyčce
se uskutečnilo dne 5. 3. 2014 v Hodoníně a téhož dne v Kyjově ve hře na kytaru. Okresní kolo
klavírní soutěže se konalo 10. a 11. 3. 2014 v Hodoníně. Myslím, že při tak velké konkurenci
můžeme být na naše žáky, jejich výkony a reprezentaci školy a obce právem hrdí, o čemž
svědčí i výsledková listina.
HRA NA KLAVÍR:
Bohůnová Eva
Dvoracká Lenka
Jevčaková Iva
Rampáčková Natálie
Janošková Jana
Pavková Lenka
Churý Filip
Pazderková Veronika

2. kategorie – 2. místo
2. kategorie – 1. místo
2. kategorie – 2. místo
6. kategorie – 3. místo
7. kategorie – 2. místo
7. kategorie – čestné uznání
9. kategorie – 2. místo
9. kategorie – 2. místo

HRA NA HOUSLE:
Prát Matěj
Esterková Josefína

4. kategorie – 2. místo
6. kategorie – 1. místo s postupem uč. Marie Bortlíková

HRA NA KYTARU:
Patrik Geschwandtner

4. kategorie – 2. místo

uč. Marie Havránková
uč. BcA. Lucie Škrháková
uč. Marie Havránková
uč. Marie Havránková
uč. BcA. Lucie Škrháková
uč. Jana Gajdošíková
uč. Marie Havránková
uč. Mgr. Světlana Přibylová

uč. Tomáš Červenka

Velkou výzvou v letošním školním roce pro naši ZUŠ bylo probojovat se do dvou unikátních
projektů, které se uskuteční v Brně, což se také podařilo. V projektu „Tancem do světa fantazie“
vystoupí naši žáci tanečního oboru. V projektu „Mozartovy děti“ na náměstí Svobody vystoupí
cimbálová muzika a dechový soubor.
V. ročník Mozartových dětí ukončí Slavnostní koncert 22. 6. 2014 v Janáčkově divadle. Jedná
se o nový projekt, kde zasednou studenti vedle profesionálů z řad Filharmonie Brno a vytvoří
tak ojedinělé těleso, které v roce české hudby představí široké veřejnosti jedinečnost a nezastupitelnost základních uměleckých škol. Filharmonie Brno se představí v první půli: Bedřich
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Smetana - Z českých luhů a hájů, Leoš Janáček - Taras Bulba; a v druhé půli vystoupí Filharmonie Brno společně se žáky ZUŠ: Antonín Dvořák - Symfonie č. 9 e moll op. 95 „Z Nového
světa“ a i zde bude na klarinet účinkovat naše žačka. Na tento koncert bude možné v naší ZUŠ
zakoupit zvýhodněné vstupenky, doprava bude zajištěna, další informace v ZUŠ.
Další činnost žáků a souborů ZUŠ:
1. 4. úterý Krajské kolo soutěže MŠMT – dechové orchestry, ZUŠ Veselí nad Moravou
15. 4. úterý Žákovská besídka na odloučeném pracovišti v Lužicích, zač. 17.00 hod.
17. – 18. 4. Velikonoční prázdniny
21. 4. Velikonoční pondělí, začátek vyučování 22. 4.
20. – 27. 4. Velikonoční výstava v Obecním domě (VO) /uč. Bronislava Halašová,
uč. Zuzana Procházková/
1. 5. a 8. 5. Státní svátky
11. 5. neděle „Tancem do světa fantazie“, Janáčkovo divadlo v Brně – vystoupení našich
žáků TO, uč. Vladimír Mrkvička, zač. 17.00 hod.
16. 5. pátek Absolventský koncert, zač. 17.00 sál ZUŠ
21. 5. středa Přijímací zkoušky, 13.00 – 18.00 hod., HO, TO, VO, (žáci ředitelské volno)
22. 5. čtvrtek Žákovská besídka ke Dni matek a otců na odloučeném pracovišti Starý
Poddvorov, zač. 16.30 hod.
4. 6. středa Postupové zkoušky 13.00 – 17.00 hod. v Dol. Bojanovicích,
včetně odloučených pracovišť
5. 6. čtvrtek Postupové zkoušky 13.00 – 17.00 hod. v Dol. Bojanovicích,
včetně odloučených pracovišť
6. 6. pátek Postupové zkoušky 13.00 – 17.00 hod. v Dol. Bojanovicích,
včetně odloučených pracovišť, postupové zkoušky se budou konat pouze
v hlavní budově ZUŠ Dolní Bojanovice
15. 6. neděle Festival dechových hudeb v Mikulově – účinkování Dechového souboru
ZUŠ Dolní Bojanovice
18. 6. středa Závěrečný koncert šk. r. 2013/2014 v OD, zač. 16.30 hod. (HO a TO)
20. 6. pátek „Mozartovy děti“, nám. Svobody v Brně, zač. 16.20 hod., vystoupení
cimbálové muziky /uč. Tomáš Červenka/ a dechového souboru /uč. Štěpán
Esterka, Viktor Martinkovič/
22. 6. neděle „Mozartovy děti“ v Brně, slavnostní koncert Státní filharmonie Brno, zač.
17.00 hod. v symfonii A. Dvořáka č. 9 e moll op. 95 „Z Nového světa“ bude
účinkovat na klarinet naše žákyně Tereza Lamáčková /uč. Lenka Esterková/
29. 6. neděle Účinkování Dechového souboru ZUŠ Dolní Bojanovice na koncertě k výročí
DH Bojané
Hlavní prázdniny – 28. 6. 2014 (sobota) – 31. 8. 2014 (neděle)
Zahájení školního roku 2014/2015 - 1. 9. 2014 (pondělí), ve 14.00 hod. v jednotlivých třídách.
Gratuluji všem učitelům a žákům k dosaženým výsledkům a přeji všem veselé Velikonoce.
Mgr. Stanislav Esterka, ředitel ZUŠ Dolní Bojanovice
Dolní Bojanovice
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Oby čejní lidé s neoby čejný mi osud y
Marcela Červenková se narodila v září 1969. Má jednoho bratra. Vystudovala
Střední průmyslovou školu ve Zlíně. Pracovala ve Zbrojovce Brno, kde začínala
v dílně a končila jako dispečerka provozu. S manželem Tomášem se seznámila už
na průmyslové škole a přestěhovala se s ním do Dolních Bojanovic po svatbě v roce
1991. Mají dvě děti, Barboru (22) a Marka (13).
Barbora trpí mentálním postižením kombinovaným s autismem a hyperaktivitou. Pro nejbližší to znamená, že je nevzdělatelná a nesoběstačná. S matkou se dorozumívá gestikulací
či jednoslovnými povely. Každou věc očichá, olízne nebo do ní kousne, nedokáže se sama
nakrmit ani obléknout. Má problém se orientovat v cizím prostředí.
V rozhovoru jsme se zaměřili především na to, jaké to je vychovávat dítě, které vyžaduje
celodenní péči.
Bylo pro tebe těžké odejít z města (Uherského Brodu) do vesnice, kde jsi v podstatě nikoho neznala?
Ani ne. Považovala jsem za samozřejmé
následovat manžela. Hned od začátku jsem
se obklopila dobrými lidmi a navíc Bojanovice žijí kulturou víc než mnohá jiná města,
takže jsem o nic nepřišla.
Kdy se ti narodila Barča?
Nebylo to ani rok po svatbě, narodila se
v říjnu 1991.
Kdy jsi zjistila, že s Barunkou něco není
v pořádku?
Barča se narodila předčasně v třicátém
sedmém týdnu těhotenství. Když jsem si
všimla, že nereaguje na oční kontakt ani na
lidi, přikládala jsem to za vinu právě předčasnému porodu. Do jednoho roku jsme
si prostě mysleli, že je to normální reakce
nedonošeného miminka. Teprve pak jsme
začali zjišťovat, že problém bude asi jinde.
Co jste dělali?
Pomohla mi tehdy paní Růžena Komosná.
Doporučila mi doktorku z Kyjova, která pra24

cuje s postiženými dětmi. Od doby, kdy měla
Barča rok a půl, jsme tam začali docházet
na veškerá vyšetření. Téměř pět let (do Barčiných šesti let) jsme jezdili po nemocnicích
v Brně a v Praze. Barče postupně lékaři diagnostikovali autismus, hyperaktivitu a další
kombinaci různých postižení.
To muselo být psychicky velmi náročné.
To bylo. Díky Barčině autismu je dodneška těžké kamkoliv cestovat. Pobyty v nemocnici delší než dva dny vůbec nezvládala.
Nedokáže v cizím prostředí ani spát. Byly to
velmi náročné roky. Prosila jsem lékaře, aby
urychlili vyšetření a pustili nás co nejrychleji
domů, ale ne vždy to bylo možné. Po takové
hospitalizaci trvalo i měsíc, než se rytmus
dítěte upravil do normálních kolejí. Manžel
se mi snažil pomáhat, ale musel nás živit,
chodil do práce a hrával s cimbálkou (pozn.
člen CM Morava). Nemohli jsme ani na dovolenou. Kolem Barčina šestého roku jsem
měla obrovskou krizi. Vůbec jsem nevěděla,
jak dál, hledala jsem způsob, jak relaxovat.
A jaký relax jsi našla?
Díky tomu, že je na mně Barča závislá,
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sama si neřekne, že je jí zima, že má žízeň
nebo že potřebuje jít na záchod, musíme na
ni dohlížet dvacet čtyři hodin denně. Odreagování jsem našla v poslechu muziky. Například při jízdě v autě pustím rádio velmi hlasitě
a řídím a poslouchám. Jednoduše vypnu.
Že máš vztah k muzice, je o tobě známo.
Byla jsi obdařena nádherným hlasem. Nesnila jsi o tom, že v muzice něco dokážeš?
To víš, že jo. Když jsme se s Tomášem
vzali, měla jsem spoustu plánů. Táhlo mě to
k folkloru. Tomáš byl úplně stejný a mně tím
imponoval. V Brodě jsem ještě před svatbou
občas zpívala a chtěla jsem v tom pokračovat. Kvůli Barborce to nešlo. Tak jsem chtěla,
aby alespoň Tomáš hrál...
Nebrečela jsi někdy nad tím, že ty si své
sny plnit nemůžeš?
Brečela. A především jsem se vztekala
(směje se). Na jednu stranu jsem si moc
přála, aby aspoň Tomáš o svůj hudební relax
nepřišel. Na druhou stranu chodil do práce,
jezdil s cimbálkou, stavěli jsme dům, taky
se musel vyspat. Téměř jsme neměli čas
sami pro sebe...
Přemýšlela jsi někdy nad tím, jaké by to
bylo, kdybys dala Barborku do ústavu?
Samozřejmě ano, mohla jsem si vybrat.
Ale já jsem prostě nemohla dát Báru z domu.
Věděla jsem, že mě potřebuje a měly jsme
mezi sebou vytvořené vazby. Bylo mi jasné,
že nikdy nebude sama schopná se o sebe
postarat. Pocit, že bych se její výchovy
vzdala, mě bolel natolik, že bych to nedokázala udělat.
Jak se díváš na to, když se někdo rozhodne postižené dítě umístit v ústavu?
Rozhodně to neodsuzuji, právě naopak.
Každé dítě je individualita, ať je nebo není

postižené. A každá matka má jiné životní
priority. Musí se rozhodnout a to je velmi
těžké. Já sama se přiznám, že kdyby byla
možnost umístit Barču přes týden například
do školky s dalšími podobně postiženými
dětmi, využila bych toho. Bohužel Barča
má kombinaci postižení, při kterém tahle
možnost nepadá v úvahu.
Není péče o postižené dítě náročná i z hlediska manželského soužití?
Jednou jsem měla rozhovor s psycholožkou a ta mi řekla, že devadesát procent manželství, do kterých se narodí postižené dítě,
se rozpadne. Můj muž se k problému uměl
postavit a podpořil mě. I když to v začátku
mírně vázlo. Učili jsme se vlastními chybami
a nyní má náš vztah pevný základ. Máme
společné koníčky, vzájemně se povahově
doplňujeme. Jsme spolu šťastní.

Dolní Bojanovice
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Máš i někoho, kdo by ti Barču „přechytl“?
Dřív jsem měla možnost využít službu
osobní asistentky, což pro mě byla velká úleva, ale otěhotněla. Naštěstí už mi pomáhá
třináctiletý syn Marek. Je úžasný, zastane
práci jako dospělá matka. Všechno se naučil tak, jak to vidí u mě. Musím vzpomenout
i na své rodiče, kteří za mnou vždy stáli
a moc mi pomohli. Tatínek hlavně při stavbě
domu, a když byla na živu moje maminka,
pomáhala mi s Barborou. Byla ochotná přijet z Brodu třeba jen na pár hodin, aby mě
u Barči vystřídala. Já sama jsem byla příliš
hrdá, abych si o pomoc říkala, ale ona už
podle mého hlasu v telefonu poznala, že ji
potřebuji, a přijela.

lím, chybí mi. Podvědomě stále spěchám
domů kvůli Barboře. Díky ní je také nemožné
cestovat na delší dovolenou. Když ještě žila
moje maminka, vyjížděli jsme na tří až čtyřdenní pobyty. Vždycky jsme museli najít místo vzdálené od domu maximálně dvě hodiny
jízdy autem pro případ, že by se doma něco
stalo. Samozřejmě s dostupností na telefonu.
Bohužel maminka onemocněla a umřela,
takže jsme už dva roky „nedovolenkovali“.

Pořád jsi tak hrdá?
Už možná trochu míň. Jsem povahou umíněný bojovník a strašně netrpělivá. Barča
mě naučila a stále učí trpělivosti.

Má syn Marek nějaké zvláštní nadání?
(směje se) Přáli jsme si, aby byl nadaný na
muziku, ale housle a zpěv ho příliš nebaví.
Pořád doufáme… Když byl malý, trpěl poruchou imunity a byl často nemocný, takže ani
moc sportovat nemohl. V poslední době se
ale zamiloval do ping-pongu. Mimo to má ale
Marek jiný druh nadání. Je „naslouchací typ“,
dobře se s ním povídá a umí se vcítit. Miluje
přírodu a zvířata. Našel si prostě jiné zájmy.

Jak například?
Jsou to zdánlivé maličkosti. U normálního
dítěte by stačilo dát mu po ruce, ale u nás
je to složitější. Příklad: Barča se naučila
pouštět v kuchyni plyn, což je nebezpečné
nejen pro ni, ale i pro celou rodinu. Jedině
trpělivostí a odpoutáním její pozornosti na
jiný předmět jsme ji tohle odnaučili.

Jak reaguje okolí na to, že máš postižené
dítě?
Jak kdo. Já mám ráda upřímnost. Nesnáším, když mě někdo lituje. Jsou lidé, kteří
jsou na mě milí a dávají mi jinými cestami
než slovními najevo, že mi chtějí dělat radost. Těch je kolem mě hodně a jsem za
to vděčná.

A ani na chvilku, například na hodinu,
nemůžeš Barču doma nechat samotnou?
Můžu. Ale opravdu jen na chvilku. Pokojík
má přizpůsobený, aby si neublížila. Přesto...,
stále je tu riziko, že se jí něco stane. Může
mít epileptický záchvat, někdy začne zvracet a dávit se, umí se svléknout...

Kdyby tvoje těhotná kamarádka zjistila,
že bude mít postižené dítě, a rozhodla se
pro potrat, odsoudila bys ji?
Je jednoduché posuzovat, když to nezažiješ. Já bych jí ale řekla svůj příběh a snažila
bych se jí potrat vymluvit.
Když jsem byla těhotná s Markem, doktor
mi sdělil, že musím na potrat, protože plod
ve mně nemá vyvinutou srdeční akci. Hrozně
mě to zlomilo, brečela jsem. Moje tři nejlepší
kamarádky mě vyslechly a každá mi řekla
svůj názor. Jedna mi z důvodu víry potrat vy-

Kterou samozřejmost, proti jiným matkám, si ty nemůžeš dovolit?
U mě největší problém představuje čas.
Doma ho mám spoustu, ale jakmile se vzdá26
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mlouvala, druhá mi slíbila, že
na mě bude myslet a přát mi,
ať vše dobře dopadne, a třetí
mě důrazně upozornila, že
se nemám nechat zastrašit.
Za dva dny jsem šla na
kontrolní odběr krve a ultrazvuk a stanovit termín zákroku. Než přišel doktor,
mluvila jsem se sestřičkou,
jak toužím po zdravém dítěti.
Vyslechla mě a přivedla ke
mně jiného lékaře – specialistu na ultrazvuky. Ten mě
prohlédl a ptal se na důvod
ukončení těhotenství. „Proč?
Vy to dítě nechcete?“ Řekla
jsem: „Chci, ale ono je mrtvé.“ A on mi na to pověděl, že
se jedná o zdravé těhotenství
a že dítě je v pořádku.
Nikdo nikdy nechce udělat chybu. Odpustila jsem.
Nikdy nevíme, co se stane
a co je pro nás dobré. Až postupem času zjistíme, proč
to tak je. Život je velký dar.
Hodně lidí mě vidí jako
matku od postiženého dítěte a myslí si, že jsem se
„zakopala“. Ale já to tak
neberu. Mám milujícího
manžela a děti, a žiji tak, jak
chci, a jsem šťastná.

B ojano v ic e ma jí t alen t
Cimbálová muzika Grajcar vznikla v roce 2000. Regionálně se muzika řadí do oblasti Podluží. Ročně odehrají
muzikanti více než sto vystoupení u nás i v zahraničí.
V roce 2004 zahájila cimbálová muzika spolupráci se
zpěvákem Petrem Bende, se kterým pravidelně absolvují vánoční turné. V loňském roce navštívili spolu s Petrem
a jeho hosty francouzskou Paříž, kde se představili
nadšenému publiku.
Věkový průměr muzikantů je 33 let, nejmladšímu je
24, nejstarší oslavil padesátku.
Na otázky ze zákulisí cimbálové muziky Grajcar odpovídal
Petr Zlomek a Marian Dvořák.
Jaká byla vaše úplně první
akce, na které jste hráli?
Své první vystoupení jsme
odehráli v roce 2000 po pěti
měsících zkoušení na jednom z rodinných srazů. V létě
jsme pak ještě zahráli na
několika akcích a později na
„chasovském“ silvestru. Při
oslavě prvního výročí muziky
jsme se pokřtili na Grajcar.

Jak vznikl název Grajcar?
Vybrat název nebylo jednoduché. Téměř rok nám
trvalo najít ten správný. Kritéria byla jasná, název musí
být zvučný a nesmí obsahovat hlásku Ř. To proto,
aby nám ho třeba někdy
v zahraničí nekomolili- .
Poté, co jsme „přemílali“
snad všechna slova, kte-

Kdybys teď mohla jít pracovat, co by byl tvůj sen?
Ráda bych pracovala s postiženými dětmi. Asi jsem po
těch letech poznala, jak tato
služba naplňuje můj život.
A o to zřejmě jde, ne?
A.Č.
Dolní Bojanovice
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rá se vyskytují v lidových
písních, jsme se shodli na
názvu Grajcar.

místě přespat, většinou se
raději vracíme domů. Záleží
však na okolnostech.

Kdo byl hlavním iniciátorem vzniku CM?
Nedá se říct, že by byl
někdo iniciátorem. Spíš se
v nás ozvala vnitřní touha.
Od mala jsme snili o tom, že
založíme rockovou kapelu.
Vzhledem k tomu, že jsme
ale hráli na nástroje vhodné
spíše do cimbálky (housle,
klarinet, kontrabas, cimbál),
výběr žánru byl jasný - .
K tomu rocku jsme se přesto
vrátili, když do „cimbálkového“ znění upravujeme
vybrané rockové písně.

Jak zvládají hudební koloběh vaše manželky a přítelkyně?
Toto je otázka spíše pro
ně. Nerad bych tady uvedl odpověď, se kterou by
ony nesouhlasily, a já to
pak měl celý rok na talíři
-. Každopádně jim vděčíme za podporu, toleranci
a neutuchající porozumění.
Nejznatelněji to asi odnášejí
v plesové sezoně. Jsme rádi,
pokud se najde alespoň
jeden ples, na který s nimi
můžeme jít.

Jak vás ovlivnila spolupráce s Petrem Bende?
Spolupráce nás obohatila.
Máme širší rozhled, jak vnímat píseň, a při vymýšlení
aranží více nápadů, jak by
šla píseň upravit. Mimo jiné
jsme se chtě nechtě museli
zorientovat v nejrůznějších
rytmech a nepsaných žánrových zákonitostech, ve
kterých se Petr - jakožto
bubeník - s oblibou vyžívá
-. Díky Petrovi jsme si zahráli i hudební žánry jako je
samba, funky, reggae, punk,
hard core… Společně s ním
jsme odehráli více než dvě
stě koncertů a získali jsme
zkušenosti s vystupováním
na pódiu, které je naprosto
odlišné od klasického hraní.
28

Prošla hudba ve vašem
podání nějakým vývojem?
Tak určitě - . Styl hraní se během let postupně
vyvíjel a měnil. Vliv na náš
vývoj mělo mnoho různých
stimulantů, myslím především osobností, muzikantů,
konkrétních požadavků na
náš repertoár a podobně.
Časem jsme začali dělat
úpravy písní lidových a posléze i moderních, což se
nám, a věříme, že i našim
posluchačům, tak zalíbilo,
že to děláme dodnes.
Při tom všem se samozřejmě projevuje regionální
působení zastoupené v naší
muzice - Radek za Hanácké Slovácko, Roman za
Horňácko, Podluží - a také
působení muziky, kterou
každý z nás „vnímá“.
Musíme zde také zmínit
Zpravodaj

vliv našeho velkého kamaráda Pavla Helana, se kterým
jsme už několikrát měli tu
čest zahrát si na společném
pódiu a který je výborný
muzikant i člověk. Když jsme
potřebovali, vždy a rád nám
se vším pomohl. Mimo jiné
i s některými písněmi pro
naše druhé CD Cimballitica, na kterém si zazpíval
rock ´n´ roll.
Kolikrát během roku oficiálně hrajete?
- Hrajeme na hranici …
a aj za hranicama.
Postupně jste se někteří
oženili, přibyly v rodinách
děti... Má to nějaký vliv na
vaše hraní?
Na samotné hraní ne. Ale
když hrajeme na druhé straně republiky a je možnost na

Na cestách zažijete spoustu humorných zážitků. Mohl
bys nám některý prozradit?
Humorných situací jsme
zažili spoustu, jenom si
povzpomínat... Napadá mě
jedna, kdy jsme hráli celý
víkend ve Františkových
Lázních. Protože to bylo
vystoupení odpolední, večer jsme měli volno a vyšli
si na pivo. Potkávali jsme
se s hosty z odpoledního
vinobraní, a když jsme se
rozhodli o půlnoci odejít
spát, Radek měl ještě u stolu
debatu s jedním z posluchačů. Protože neměl klíče
od hotelu, slíbil, že nás za
chvilku doběhne. K hotelu
dorazil asi patnáct minut po
nás a rozhodl se, že nás ne-

bude telefonem budit a honit dolů tři patra s klíčem.
Protože se na hotelu zrovna
opravovala fasáda, dostal
vynikající nápad: vylézt na
lešení a dostat se do pokoje
oknem. Jak už to tak ovšem
bývá, neodhadl správně
okno našeho pokoje. Ťukal
na pokoj vedlejší. K velkému
překvapení mu okno otevřel
nemile zaskočený manžel…
Naštěstí jsme se ráno u snídaně celé příhodě společně
zasmáli.
Během let se na pódiu setkáváte s mnoha významnými osobnostmi a skupinami. Na koho nejraději
vzpomínáte a proč?
Především díky spolupráci s Petrem Bende jsme potkali spoustu známých osobností. Nejbližší vztah jsme
si vytvořili s Wabi Daňkem.
Velmi nás však překvapil
i bavič Milan Pitkin. Ačkoliv
je to rodilý Pražák, znal snad
všechny podlužácké písně,
ještě k tomu zpíval druhý
hlas nahoře.
S Petrem Bende vystupujete na vánočním turné
už deset let. Neplánujete
změnu?
(směje se) Ani ne, zatím
nás jiný populární zpěvák
nezaujal -

Dolní Bojanovice

Zažili jste během existence
cimbálky někdy „ponorku“?
Ponorku jsme zatím ještě
neměli. Je jasné, že čas od
času nám jednomu na druhém něco vadí. Naštěstí se
ale ještě nestalo, abychom
o rozpuštění muziky, byť dočasném, někdy přemýšleli.
Myslím, že jsme parta, která
si sedla do noty.
Členové CM Grajcar
Marian Dvořák – klarinet,
narozen 28. července 1989,
pochází z Dolních Bojanovic
Roman Hořák – terc, narozen 3. prosince 1976,
pochází z Louky
Ondřej Kaňa – basa, narozen 18. září 1984, pochází
z Dolních Bojanovic
Radek Pekařík – viola,
narozen 27. listopadu 1963,
pochází z Kobylí
Martin Zlomek – prim, narozen 25. září 1983, pochází
z Dolních Bojanovic
Petr Zlomek – cimbál, narozen 5. čer vence 1986,
pochází z Dolních Bojanovic
A.Č.
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krátké i delší zprávy
• Volba stárků
Na svátek sv. Štěpána 26. prosince
2013 se tradičně konala volba stárků na
rok 2014. Po dlouhém rozhodování vybrali
stárci své nástupce:
1. Jiří Robek
2. Ladislav Lekavý
3. Šimon Bača
4. Sebastian Geschwandtner
Ze svého středu zvolila pak krojovaný
děvčata 1. ledna 2014 za stárky Markétu
Netopilíkovou a Kristinu Pazderkovou.
Přejeme krojované chase úspěšný rok.

• Sousedské setkání aneb Při koledě, po
kalíšku, po zabíjačkových specialitách v tomto duchu se konala již tradiční akce
28. prosince 2013. Do příprav i organizace
se zapojili všichni pracovníci obce společně
se zastupiteli. K hojné účasti a dobré náladě přispěla příjemná hudba bojanovských
heligonkářů a CM Zádruha, která hrála až
do večerních hodin. V 18 hodin byl odpálen
slavnostní ohňostroj, který uvítaly nejen
děti. Pracovníci a vedení obce Dolní Bojanovice se už nyní těší na další ročník.
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• Nový rok
Po volbě stárky 1. ledna vyráží pravidelně
do obce průvod krojovaných děvčat oděných tak, jak je tradičně neznáme. Parádní
kroj vymění za „vlňák“, „klzák“, „obojek“,
„fěrtoch“ a „jupku“. Krojovaným chlapcům
tak oplácí jejich „štěpánskou koledu“. Zastaví se, popřejí vše dobré do nového roku
a při pohárku zazpívají nějakou koledu. Až
do pozdních večerních hodin bylo možné
potkávat toto veselé, rozezpívané procesí.

• Tříkrálová sbírka
Čtrnáctá celostátní Tříkrálová sbírka se
konala v sobotu 4. ledna 2014. Koledníci
vytvořili celkem 21 skupinek. Během dopoledne vykoledovali 121 821,- Kč, což je

Zpravodaj

o 5 036,- Kč více než v loňském roce. Za
14 let se v naší obci vybralo 1 398 553,- Kč.
Díky všem štědrým dárcům, koledníkům,
vedoucím skupinek a všem, kteří při této
akci pomáhají.

K tanci a poslechu hrála DH Túfaranka ze
Šakvic. Pořadatelé plesu se už nyní těší na
další ročník.
• Dětský krojový ples
2. března 2014 již tradičně pořádala MO
KDU-ČSL na fašaňk Dětský krojový ples.
Zahájen byl slavnostním nástupem všech
malých i větších krojovaných „plesařů“ za
doprovodu DH Vinařinka z Čejkovic. Zhlédnout jsme mohli hned tři různá předtančení
dětí – mladší, starší a rovněž vystoupil DFS
Slunéčko. Ples uzavřela nejoblíbenější
část programu – bohatá tombola. Na koho
se nedostalo, získal alespoň cenu útěchy.

• Krojový ples
Krojový ples se konal 4. ledna 2014. Za
doprovodu DH Šohajka zatančila krojovaná
chasa Moravskou besedu. Je potěšující,
že zatančit přišli i „přespolňáci“ z Mutěnic.
Svým originálním zpěvem potěšil účastníky
plesu mužský sbor VOX VINI.

• Ples vinařů a přátel vína
Ples těšící se velké oblibě a s velkou účastí
se konal 11. ledna 2014 v sále Obecního
domu. Návštěvníci plesu mohli ochutnat
vína od profesionálních vinařů, zhlédnout
představení artistů Flying Boys či si při víně
zazpívat s cimbálovou muzikou Grajcar.

Průběh plesu zpestřila bojanovská chasa
ve fašaňkových maškarách.

Dolní Bojanovice
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• RETRO PLES
Ples v duchu 60. let se konal 18. ledna
tradičně v sále Obecního domu. Převážná
část návštěvníků přišla dobově oblečena.
Pořádající Diagonála vystoupila o půlnoci
v tanečně hudební skeči na téma „Jó, to
bylo kdysi“ a nechyběla také bohatá tombola. K tanci a poslechu hrál DJ Martin z Brna.

• Slovácký humanitární ples
Létající muži (Flying Boys) byli vyvrcholením
už patnáctého Slováckého humanitárního
plesu pořádaného Oázou Hodonín a Diagonálou Dolní Bojanovice za finanční podpory
ČEZu. Poslední únorovou sobotu se na
tradiční ples zdravotně handicapovaných
a všech lidí dobré vůle sjel rekordní počet
účinkujících i diváků. V sále Obecního domu
se v programu mimo jiné střídala dechová
hudba Bojané, cimbálová muzika Morava
a také diskotéka. I ti, kteří nemohli tančit,
sledovali vystoupení mažoretek, polonézu
anebo působivé předvedení moravské
besedy v podání dvaceti párů bojanovické
a mutěnické krojované chasy. Půlnočním
překvapením bylo vystoupení kolínské
artistické skupiny Flying Boys. Přítomným
se tajil dech, když „létající muži“ skákali
z balkonu na trampolínu v sále a přes další
překážky. Výtěžek plesu bude využit na výstavbu bezbariérového areálu pro zdravotně
handicapované Oáza Hodonín.
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• Jarní hudební festival
Po dvouroční přestávce se konal tradiční
festival. Letos se nesl v duchu hudby českých mistrů v rámci mezinárodního Roku
české hudby. Při prvním koncertu 15. ročníku festivalu, který rozezněl sál Obecního
domu 16. března 2014, se publiku představilo Janáčkovo kvarteto z Brna. Do svého
repertoáru zahrnulo kvarteto díla českých
velikánů jako jsou Antonín Dvořák, Josef
Suk a další významní autoři. Při druhém
koncertu, který se uskuteční 13. dubna
a o kterém budeme informovat v dalším
Zpravodaji, vystoupí sólisté slovenského
národního divadla Martina Múdra a Pavol
Remenár za klavírního doprovodu Mariána
Varínského.
R.R.

Zpravodaj

V sobotu 15. února 2014 se v sále Obecního domu v Dolních Bojanovicích konal již
XVII. orelský Valentýnský ples, který měl
podtitul „Láska jako trám“, jejž pořádala místní
orelská jednota. V letošním roce se o hudební
doprovod postaral finalista soutěže ČeskoSlovensko má talent Pavel Helan, který návštěvníky se svým plesovým miniorchestrem
provázel celý večer až do ranních hodin. Pavel
Helan na Valentýnském plese nehrál poprvé,
už v roce 2004 hrál na klávesy v restauraci.
A všeobecně je známo, že má Pavel Helan
k Dolním Bojanovicím kladný vztah.
Po slavnostním zahájení se ples rozjel na
plné obrátky a pauzy hudebního orchestru
byly vyplněny tanečním představením mladých florbalistů, soutěží, bohatou tombolou
a půlnočním překvapením v podobě tanečního vystoupení „liliputů“ na scéně-. Ve foyer
pak bylo možné ochutnat střiky z růžového
vína a jejich chuťové variace či zhlédnout
fotky z akcí pořádaných Orlem v roce 2013.
Osobně si myslím, že se ples povedl a sou-

dím tak dle stále plného tanečního parketu
a několikerého vyvolání Helan bandu bouřlivým potleskem zpět na jeviště.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě, výzdobě a organizaci tohoto
podniku, a také všem, kteří nás podpořili
věcným darem do tomboly či jinak přispěli ke
zdárnému průběhu plesu.
Michal Straka

Z ČINNOSTI MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ „STUPAVA“ DOLNÍ BOJANOVICE
Myslivecké sdružení Stupava má 24 členů, z toho 5 členů vlastní lovecké psy. Členové
během roku provádí brigády u myslivny a u kapličky sv. Huberta. Sdružení udržuje, opravuje
a staví posedy, krmelce a zásypy. Členové zajišťují krmivo na zimu pro drobnou i spárkatou
zvěř. V létě rozváží vodu do napáječek.
Na letošní výstavu trofejí v Hodoníně zajistili autobus pro žáky z nižších tříd. Během září
proběhla v naší obci mezinárodní zkouška loveckých psů.
Pravidelně se myslivci bezpečnostně školí. Podle plánu se loví zvěř srnčí a černá (divočák),
na společných honech pak zajíc a bažant. Stavy lovených druhů zvěře neustále klesají – koroptev téměř vymizela. Celoročně se loví liška.
Za MS „Stupava“ Dolní Bojanovice předseda Josef Kříž
Dolní Bojanovice
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Hudba o velikonočních svátcích
v chrámu sv. Václava
v Dolních Bojanovicích
13. dubna 2014
Květná neděle v 10.00 hodin
Pašije podle evangelia sv. Matouše
18. dubna 2014
Velký pátek v 18.00 hodin
Pašije podle evangelia sv. Jana
J. Gallus - Handl:
Ecce, quomodo moritur Iustus
G. P. Palestrina: Improperia
J. Kedrudek: Prapor Krále
20. dubna 2014
Hod Boží velikonoční v 10.00 hodin
Marc-Antoine Charpentier:
Messe de minuit
Te Deum
G. F. Händel: Alleluja z oratoria Mesiáš
Účinkuje:
Svatováclavský sbor
a orchestr se svými sólisty
Diriguje: BcA. Lucie Škrháková
Svatováclavský sbor a orchestr natočil
v Tonstudiu Rajchman v dubnu 2013 nové
CD s názvem Velikonoční hudba z chrámu
sv. Václava v Dolních Bojanovicích.
Na CD naleznete skladby, které zaznívají při
velkopátečních obřadech a o Velikonoční neděli, jako například Improperia od G. P. Palestriny, Alleluja z oratoria Mesiáš skladatele G.
F. Händla a mše svatá J. Blahaka - Messe in F.
Bližší informace u Ing. Josefa Salajky, Za
Humny 309
Z.M.
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ŽENSKÝ SBOR PŘIPRAVUJE
NA SRPEN BESEDU U CIMBÁLU
Ženský sbor Dolní Bojanovice se pravidelně
zúčastňuje zpívání při kulturních, společenských i duchovních akcích.
V roce 2013 přijal sbor pozvání na Setkání
ženských sborů v Lanžhotě, Bulharech,
Moravské Nové Vsi a na Slovensku v Sekule.
Ženy si zazpívaly také v Mikulčicích při oslavách 1150. výročí příchodu svatých Cyrila
a Metoděje na Velkou Moravu. Přijaly pozvání
do Znojma na setkání s názvem „Společně na
cestách Evropy“, při kterém vystoupily spolu
se soubory z Egypta, Chorvatska, Ukrajiny,
Maďarska a Česka.
Do repertoáru našeho sboru patří i duchovní hudba, a tak členky sboru měly čest
zazpívat bratru Cyrilu Josefu Komosnému při
věčných slibech v Olomouci, dále na Pískách
v Hodoníně nebo na pouti v Žarošicích. Ani
velká bojanovská akce „Žně našich předků“,
která se konala v červenci loňského roku, se
bez jejich účasti neobešla a veselá písnička
u Slovácké chalupy zněla celou obcí.
„Rády zpíváme a často se scházíme, abychom se naučily jak nové písně, tak ‚oprášily‘
ty staré a mohly pak naše příznivce pozvat na
další vystoupení. Už jsme přijaly pozvání na
vystoupení do Tvrdonic a Jiřic u Moravských
Budějovic,“ shodují se členky sboru.
Na 2. srpna připravuje Ženský sbor spolu
s mužským sborem Vox Vini další Besedu
u cimbálu u Slovácké chalupy.

Zpravodaj

Růžena Kašíková

spor t
FOTBAL
V době, kdy píšu tyto řádky,
máme za sebou náročnou
zimní přípravu. Čekají nás
poslední tři tréninky před
prvním mistrovským utkáním
v Čejči. V rámci zimní přípravy
jsme absolvovali 35 tréninků,
čtyřdenní soustředění v Boskovicích a čtyři přípravná
utkání. Do přípravy se zapojilo 18 hráčů. Letošní mírná
zima nám umožnila strávit
více času na hřišti, než v minulém roce a zaměřit se více
na fotbalové...
Docházka se zastavila na
70 %, což je výrazné zlepšení
oproti minulé zimě (42 %).
Stačí už jen malinko přidat
na intenzitě tréninku a budu
spokojený. I když trenér nesmí být spokojen nikdy -…
Náš kádr si vyzkoušel dva
nové hráče Jirku Zálešáka
z Mutěnic a Ondřeje Stávka
z Prušánek (oba zde již hráli
za dorosteneckou kategorii).
Oba dva se velmi r ychle
zařadili. Především Ondřej
by mohl patřit k lídrům týmu.
Bohužel právě u něj narážíme
na odpor Prušánek, přesto
věřím, že za nás jarní část
soutěže odehraje.
Teď už k současnosti…
Máme za sebou tři mistrovská utkání. Naším cí-

lem je hrát atraktivní fotbal.
V každém utkání chceme dát
o jednu branku víc než soupeř a zároveň se sportovně
poprat o první místo v naší
soutěži.
Tento t ýden prožíváme
velikonoční události, které
vrcholí velkým vítězstvím Krista. Tak vás srdečně zvu na
nedělní sváteční odpoledne
na hřiště, kde budeme hrát

Dolní Bojanovice

utkání se Šardicemi. Sami
pak budete mít možnost posoudit, zda se nám daří plnit
naše cíle… Čeká vás také
slosovatelný zpravodaj o zajímavé ceny, dovednostní soutěž o přestávce a doufám, že
i atraktivní fotbalové utkání.
Všem občanům Dolních
Bojanovic přeji krásné
a požehnané velikonoční
svátky.
Zdeněk Sklenský
trenér A mužstva
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bojanovská kuchyně, rady, zdraví
Po celé ploše rozetřeme polovinu změklého
másla a posypeme polovinou směsi cukru
se skořicí. Obdélník srolujeme jako roládu.
Ostrým nožem rozkrojíme srolované těsto
po délce v polovině a části pak zamotáme dohromady (jako pletýnku viz obrázek). Na pečicím papíru z pletence zformujeme věneček
a přeneseme na plech. Necháme ještě chvíli
nakynout a pak vložíme do trouby vyhřáté na
180 °C. Pečeme asi 20 minut.
Druhou polovinu těsta zpracujeme obdobným způsobem. Náplň můžeme obměnit.
Místo skořice dáme rozinky nebo mák.

Kynutý velikonoční
věnec
Těsto:
250 ml mléka
2 žloutky
50 g rozpuštěného másla
1 lžíce cukru
1 lžička soli
550 g hladké mouky
40 g čerstvého droždí
Náplň:
8 lžic cukru krupice
3 lžičky skořice
100 g změklého másla

Rady

Postup:
Ze surovin na těsto zpracujeme hmotu
a necháme nakynout.
Cukr si smícháme se skořicí.
Nakynuté těsto rozdělíme na polovinu a každou část rozválíme na obdélník silný 1 cm.

Ilustrační fotografie z vypecenyden.blogspot.com
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Velikonoční svátky jsou jedny z nejkrásnějších v roce. Vedle jiných tradic se také
barví vajíčka.
Předkládáme vám několik rad, jak dosáhnout co nejlepšího výsledku.
Vajíčka před barvením důkladně omyjeme
octovou vodou a razítka odstraníme použitím
odmašťovadla např. jar.
K barvení vajíček můžeme použít také
přírodní barviva.
Hnědou barvu docílíme vařením vajíček ve
slupkách z cibule nebo v dubové kůře.
Žlutou barvu získáme pomocí vaření
v kurkumě nebo šafránu.
Červená vajíčka se obarví pomocí syrové
červené řepy, kterou nastrouháme nahrubo
a vaříme spolu s vejci.
Červené zelí nakrájené na proužky a vložené do octové vody nám při vaření obarví
vajíčka na modro.
Z.M.

Zpravodaj

ma tr ik a
nar o z ení
Martin Turek
Anežka Turková
Elizabeth Pospíšilová
Gabriel Herka
Natálie Janů
Helena Šimková

Hlavní
Hlavní
Hlavní
U Hřiště
Na Dílech
Cacardov

539
539
396
994
619
169

6. 1. 2014
6. 1. 2014
12. 1. 2014
2. 2. 2014
8. 2. 2014
12. 2. 2014

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

úmr tí
Ludmila Stávková
František Komosný
Josef Salajka
Antonín Kopřiva
Anna Kopečková

84 let
91 let
77 let
72 let
74 let

3. 1. 2014
29. 1. 2014
10. 2. 2014
21. 2. 2014
1. 4. 2014

blahopř ejeme
Diamantovou svatbu (sňatek v roce 1954) letos oslaví nebo oslavili
v Dolních Bojanovicích manželé:
Květoslav Bravenec a Miloslava roz. Kaňová, Hlavní 228
Vladimír Esterka a Františka roz. Dřevěná, Hlavní 261
Zlatou svatbu (sňatek v roce 1964) letos oslaví nebo oslavili
v Dolních Bojanovicích manželé:
Manfred Möse a Marie roz. Veselá, Hlavní 345
Václav Rebenda a Ludmila roz. Salajková, Hodonínská 411
Štěpán Kaňa a Ludmila roz. Račická, U Školky 303
Antonín Komosný a Františka roz. Kaňová, U Hřbitova 359
Josef Bohůn a Marie roz. Líčeníková, Za Humny 313
Ladislav Lekavý a Eliška roz. Křížová, U Hřbitova 156
Dolní Bojanovice
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89 let

blahopř ejeme
V roce 2014 se dožili nebo dožívají životního jubilea tito naši spoluobčané.
80 let
Bílíková Anežka
č.p. 431
Šindar Štěpán
573
Bílková Anežka
746
Plecáková Josefa
757
Holečková Antonie
370
Veselá Jenovefa
431
Blaha Jan
551
Bušková Marie
363
Krša František
372
Kmentová Bohumila
431
Kučerová Marie
224
Polášková Marie
431
Komosná Josefa
712

81 let
Pitlachová Lidmila
Bravencová Miloslava
Mizerová Božena
Hubáčková Anna
Kopeček Petr
Červenková Helena
Ištvánková Růžena

136
228
431
756
504
724
659

82 let
Sládková Hedvika
Herka Jan
Komosný Jan
Esterková Františka
Herka Jaromír
Makuderová Anna
Rajchmanová Marie
Bílek František
38

638
779
627
261
429
680
556
319

Veselá Zdeňka
Hubáček Stanislav
Prčíková Růžena
Kučera František

742
584
691
368

83 let
Bílková Anna
Pitlach Josef
Košutková Anna
Klembarová Žofie
Polínková Anna
Vymyslický Petr
Kučerová Anna
Červenková Růžena
Tomšejová Hedvika
Bortlíková Marie
Blaha František
Bílík Stanislav
Ježová Marie

698
136
397
739
666
142
209
476
597
431
439
607
448

84 let
Komosná Blažena
Pospíšil Petr
Bača Ladislav
Čížková Naděžda
Chmelařová Marie
Chromá Ludmila
Sládek Václav

695
234
350
431
59
809
638

85 let
Vymyslická Marie
Kuběnová Marie
Lelková Anna
Zpravodaj

721
489
86

Vymyslická Anna
Pospíšilová Marie
Nešpor Jaroslav
Komosný František
Polešáková Vlasta
Vančíková Anna
Vymyslická Lucie

517
651
220
138
351
670
693

86 let
Pospíšilová Anežka
Hubačková Mária
Bravenec Květoslav
Vymyslická Hedvika
Pulkrábková Adéla
Lekavý Jan
Kučerová Marie
Drápela Josef

396
214
228
740
431
676
484
371

80
690
449
739
261
676

90 let
Hubáčková Božena
Komosný Matěj
Vyktorinová Božena
Červenková Františka
Jordánová Marie

403
692
669
667
105

po z v ánk y
Bojanovské čarodějnice a VSPH DIAGONÁLA Dolní Bojanovice
vás zve na

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30. 4. 2014 na cvičáku od 17,00 hod.
Program: soutěže, hry, ukázky
možnost opékání buřtů
V 17,00 hod. sraz čarodějnic na cvičáku
V 19,00 hod. zapálení hranice a hudba, hraje skupina Popojedem
Občerstvení zajištěno!

91 let
Herková Anděla
Mráková Josefa
Topenčíková Marie

Červenka Josef

738
112
401

317
444
431
184
500
666

667

93 let
Sasínková Ludmila
Esterková Vlasta

247
38

94 let
Komosná Růžena

88 let
Tomáštík Ladislav
Formánek Miloslav
Košťálová Marie
Janečková Marie
Kučerová Anežka
Polínek Stanislav

668
765
161
87
39
458
661
76

92 let

87 let
Šťavíková Marie
Hubáčková Josefína
Polínková Anna
Zahradníková Marie
Esterka Vladimír
Lekavá Marie

Tomanová Marie
Michenková Helena
Hubačka Pavel
Esterková Anna
Poláchová Marie
Turková Libuše
Bohůnová Josefa
Navrátil Josef

536

95 let
Kaňová Marie
Lekavá Anna

663
147

Dolní Bojanovice
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Co nás čeká

Náhradní díly na automobily a motocykly
Kvalitní výfukové systémy
Znaþkové oleje OMV, Mobil, Repsol

20. 4.
Slavnostní vernisáž
Velikonoční výstavy.
Výstava končí
v pátek 25.4.

dodává Radim DĜevČný
Cacardov 697
Dolní Bojanovice

30. 4. Pálení čarodějnic

tel: 737 913 266
mail: autodíly.rd@seznam.cz

KOLA JE MOŽNÉ VYZKOUŠET V PRODEJN

18. 5. Soutěž dětských
verbířů Regionu Podluží
regionální kolo

Dodavatel náhradních dílĤ na automobily a motocykly
nabízí kvalitní výfukové systémy nyní v jarní akci s montáží zdarma.
Využijte i zajímavé nabídky na znaþkové oleje OMV, Mobil a Repsol.

18. 5. Putování
pohádkovým lesem
25. 5. Slavnostní
otevření tělocvičny,
otevřená budova
ZŠ a MŠ k 30. výročí
zahájení výuky

ŘIDIČI POZOR !
NEPLAŤTE VÍC, KDYŽ NEMUSÍTE

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

25. 5. Dívčí vínek
18. 6. Závěrečný
koncert ZUŠ
24. 6. Školní
akademie ZŠ a MŠ
2. 8. Beseda u cimbálu
(u Slovácké chalupy)
24. 8. Zahrávání hodů
Zarážání hory
30. - 31. 8.
Zahrádkářská výstava
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STANDARD

KOMFORT

pro nenáročné řidiče
včetně akční slevy*

s pojištěním střetu
se zvířetem*

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

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

Bližší informace p. Radim DĜevČný, ulice cacardov 697
tel: 737 913 266

Dolní Bojanovice
poslouchají

BOTEKO
VINAŘSKÉ POTŘEBY
přejí
příjemné prožití
svátků
velikonočních

SLEVY
ze základních sazeb až

- 65%

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

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

KONTAKT

KANCELÁŘ

Michal Zvonek
Dolní Bojanovice 904
tel: 724 319 333

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

Zpravodaj

Jsme 1. v regionu.
Děkujeme :-)
www.radiojih.cz
Obchodní zastoupení: obchod@radiojih.cz
tel.: 518 344 132
Dolní Bojanovice
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ŠKOLNÍ JÍDELNA
Základní školy a mateřské školy
Dolní Bojanovice
nabízí obědy
za cenu 52,- Kč.
Rozvoz zajišťuje Charita.
Oběd si můžete objednat

na tel.: 518 372 189

nabízí svým zákazníkům
široký sortiment
potravinářského
a drogistického zboží.
Přejeme všem zákazníkům
veselé Velikonoce.
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Zpravodaj

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

CELOROČNÍ PROVOZ

Ubytování nabízíme ve dvou kategoriích - STANDARD
(*** - s WC, koupelnou, TV, ledničkou)
a TOURIST (*) v cenách již od 240,- Kč/osobu/noc
s možností snídaně.
Využít lze restauraci s barem, salonek, vinotéku,
zasedací místnost, prostory pasáže.
Objednat je možné degustaci regionálních
vín, ale i kompletní menu za předem

Tříkrálová sbírka, 4. 1. 2014

Krojový ples, 4. 1. 2014

Retro ples, 18. 1. 2014

Dětský karneval, 2. 2. 2014

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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Dětský krojový ples, 30. 3. 2014
44

Zpravodaj

„Všichni dospělí byli dětmi,
ale málokdo si na to pamatuje.“
Saint Antoine De Exupéry

