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Svatováclavské hody
Hodky s vinobraním

Hodová neděle – 30. 9. 2012
10.00 hod. Václav Kafka: Missa in honorem sancti Venceslai
Chorál Svatý Václave
Účinkuje: Svatováclavský sbor a orchestr se svými sólisty
Diriguje:
BcA. Lucie Škrháková
14.30 hod.

Traktoriáda, 28. 7. 2012

16.00 hod.

Krojovaný průvod pro stárky
Průvod vyjde od kostela ulicemi Hlavní, Josefovská do ulice
Žabácká pro druhého stárka Davida Rajchmana a pokračuje ulicemi
Na Hrázce, K Rybníčku, Za Humny, Farská, Hlavní do ulice Krajní
a Zvolence pro prvního stárka Martina Vaculíka. Poté projde ulicí
Zvolence a Lesní na ulici Hlavní a Pod Zelené.
Hodové veselení pod májů
K tanci a poslechu hraje dechová hudba Skaličané
a cimbálová muzika Lália
Příjezd přespolních krojovaných šohajů
Hošije
Večerní zábava Pod Zeleným

Hodové pondělí – 1. 10. 2012
15.00 hod. Krojovaný průvod od kostela Pod Zelené
K tanci a poslechu hraje dechová hudba Lanžhotčanka.
Hodové úterý – 2. 10. 2012
19.00 hod. Hodové veselení pod májů
K tanci a poslechu hraje dechová hudba Lácaranka.
Hodky s vinobraním – 7. 10. 2012
14.30 hod. Krojovaný průvod od kostela Pod Zelené
Příchod starosty, radních, hotařů a obecního polecajta,
otevírání hory, zahájení vinobraní
K tanci a poslechu hraje dechová hudba Lanžhotčanka.
Srdečně zvou stárci Martin Vaculík, David Rajchman, Vojtěch Bílík a Jan Netopilík
Beseda u cimbálu, 21. 8. 2012

Dolní Bojanovice

1

s lo v o s t ar o s t y
„Dobrý a ještě lepší čas podzimní, Dolní Bojanovice…“
Začnu dobrou zprávou.
Podařilo se prosadit nové
rozpočtové určení daní, tzv.
RUD. Znamená to zlepšení
přerozdělování daní. Naše
obec, která má významná
omezení a prodražení investic díky chráněnému ložiskovému území, podzemnímu
zásobníku plynu a příslušným
produktovodům a v ysoké
odvody za vynětí z půdního
fondu, tak získá určitou „kompenzaci“ ve zvýšeném příjmu
ze sdílených daní. Po několika letech poklesu daňových
příjmů se tak dostaneme na
úroveň před krizovým obdobím let 2008/2009.
Restituce. Ostře znějící
výraz pro nápravu křivd minulých. V současné době
zneužita k volebnímu boji, kdy
z billboardů čiší výzvy k ještě
větší nesnášenlivosti než
doposud. Ve světle dnešní
nelehké doby necháme pod
rouškou tmy zapomenout
minulosti? Hrajeme o čas,
kdy již nebude pamětníků,
a postupně „někdo“ vštěpí
dnešním mladým lidem, že
náprava padesáti let dozadu
není možná, že by to znamenalo snížení životní úrovně
a že je pochybné, zda to
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těm církvím vůbec patřilo?
Takže to odložme na nějaké
vhodnější století. Přitom onen
restituční krok by odblokoval
tisíce rozvojových plánů obcí
a měst. Zcela jistě by došlo
k rozvoji „umrtvených území“
a oživení místních ekonomik.
Umožnil by se větší rozvoj
infrastrukturních staveb pro
bydlení i podnikání, mnohdy
i řešení úspornějších variant, které dnes nelze využít
právě pro nev ypořádané
majetkoprávní vztahy. A tak
v uších neinformovaných zní
dokola stále stejná písnička.
Že nás chce současná vláda
a církve okrást a že majetek
nebudou církve umět spravovat. Škody způsobené
minulým režimem se stále
připomínají – škoda, že nezní
ve společnosti i v parlamentu,
aby restituce uhradil viník, či
jeho nástupce…
Dalším nepřehlédnutelným
pochybením v hospodářství
této země byl prodej plynárenské energetiky nadnárodním společnostem okolo
roku 2000. Tímto počinem
jsme se stali značně závislí
především na společnosti
západně od našeho úze mí. Nikdo ze zodpovědných
Zpravodaj

vám to neřekne, nikomu se
nechce do nadnárodních
korporací, které významně
zasahují do naší ekonomiky,
médií i politiky. Ročně takto
mizí v zahraničí stovky miliard. Víme, že opasky nelze
utahovat donekonečna. Na
prorůstová opatření čekají
především opět nadnárodní
firmy, které z nás dělají montovny, a v okamžiku ukončení
podpůrných programů zvedají kotvy. Připomínám se
opakovaně tématem: trvale
udržitelný rozvoj území může
zajistit zdravá – obnovená
místní ekonomika (viz informace minulý Zpravodaj).
Doba hodů je i dobou přípravy rozpočtu obce na rok
2013. Zastupitelé spoluvytvářejí rozpočet, který je nejvíce ovlivňován investicemi.
Jsou navrhovány další investice do inženýrských sítí pro
přípravu lokalit na výstavbu
rodinných domků, po investicích do sportu by měly jít také
prostředky na dobudování
kulturního zázemí v obci.
Změny se dějí i na Obecním úřadě. Nabídce mediální
agentur y neodolala naše
kulturní pracovnice Andrea
Červenková. Již stabilizovaný

systém kompetencí (rozdělení práce) právě řešíme.
Vzhledem k náhlému odchodu jsme prozatím rozdělili
agendu kultury. Agenda matriky - paní Iveta Vachůnová
(Macinková) má na starosti
sál Obecního domu, výstavy a akce s tímto spojené.
Technik obce pan Martin
Kaňa bude spravovat webové stránky obce a tak jako
dosud spolupracuje na přípravě kulturních akcí. Agendu
podatelny zajišťuje paní Věra
Bílíková a bude zodpovídat
i za elektronickou úřední desku úřadu, připravuje také hlášení na webových stránkách
a převezme některé další
úkony. Knihovnice paní Růžena Kašíková má na starosti
sbírku folklórních rekvizit
a půjčování mobiliáře. Obecní Zpravodaj bude i nadále
připravován ve spolupráci
s Andreou Červenkovou –
externě spolupracující. V průběhu nadcházejícího období
uvidíme, nakolik tento systém
bude funkční, případně dle
usnesení Rady obce vypíšeme výběrové řízení. Naší odcházející kulturní referentce
Andreji přeji naplnění jejích
ambicí, ať se jí daří v novém
prostředí uplatnit i vzdělání,
které si v době působení na
obci doplňovala. Po panu
Františku Ducháčkovi do
důchodu odchází i dlouholetý spolehlivý pracovník pan
Josef Šebesta. Vídali jste ho

Starosta při Zarážání hory zatloukl kolek za obecní pozemky
Foto: Jaroslav Skočík

za volantem traktorbagru, se
kterým to uměl… Díky za velký kus poctivé práce, Josefe.
A za Josefa jsme přijali opět
Josefa – Pospíšila, který již
v průběhu prázdnin ukázal,
že na obci není žádným nováčkem.

CO JE AKTUÁLNĚ NOVÉHO:
Rekultivace skládky byla
úspěšně dokončena i proplacena zhruba 90 % dotace.
Proběhla další etapa oprav
Slovácké chalupy.
Obec se podílí na opravách
chodníků veřejného prostranství v okolí kostela.
Jsou dokončena tři cykloodpočívadla – na cyklostezce na Hodonín, pod búdama
– u Moravanského kříže,
u odbočení k podzemnímu
zásobníku plynu.
Obdrželi jsme dotaci na
z ateplení, v ý měnu oken
Dolní Bojanovice

a rekonstrukci kotelny ZUŠ
a Obecního domu. Zastupitelstvo v září rozhoduje, zda
přistoupí k realizaci, či dotaci
nevyužije.
Lokalita „Díly pod Vinohrady“ - ulice Rýnská a Tramínová je zasíťována - elektrika,
vodovod i kanalizace jsou
zkolaudovány. Pokud zastupitelstvo rozhodne, může
bý t příští rok realizována
i vozovka.
Nová ulice – Myslivecká
– připravujeme výstavbu inženýrských sítí na příští rok
a jsou zde ještě volné parcely
pro výstavbu RD.
Doplnili jsme techniku –
zakoupili jsme mulčovač
kompatibilní na oba traktory,
který „umí jít i do stran a úhlů“.
Za v zhled obce děkuji
všem svým spolupracovníkům v provozu, také spoluobčanům, stárkům a příznivcům
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našich Svatováclavsk ých
hodů.
V říjnu půjdeme volit naše
krajské zastupitele. Vím, že
média vytvářejí obraz kandidujících pro voliče. Vím, že
populistická prohlášení typu
třicetikorunových poplatků
opět mnohé ovlivní. Vím také,
že církevní restituce budou
volebně zneužity, byť nejsou
tématem krajské samosprávy. Ale vím jistě, že za více
než 20 let se v této oblasti
neudělalo více než nyní. Vím
také, že pokračování reforem
naráží na spoustu problémů,
které je třeba řešit. A je jisté,
že na dluh se dlouhodobě
žít nedá. Především chtějme
splatit dluhy svým blízkým,…
a mnohdy vůbec nejde o peníze.
Všem přeji hody družné,
př átelské, k pov zbuzení
k soudržnosti našeho společenství občanů Dolních
Bojanovic. Mnozí z okolí jsou
movitější, dravější, zdánlivě
úspěšnější, ale hodnoty kulturnosti, niternosti, ducha genia loci Dolních Bojanovic
jsou neopakovatelné, čišící
z mnoha a mnohých právě
proto, že u nás po staletí
z tohoto pramene vody života
pijeme…
Dolní Bojanovice
31. 8. 2012

starosta obce
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obecní úř ad
Výpis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
ze dne 26. 6. 2012
Zastupitelstvo schválilo:
• Rozpočtové opatření – rozpočtová změna č. 3/2012
Úprava rozpočtu:
Příjmy:
+ 780.200,- Kč
Úprava výdajů:
- 562.000,- Kč
Rozdíl příjmů a výdajů:
+ 218.200,- Kč
• Rozpočet po úpravě:
Příjmy:
57.403.100,- Kč
Výdaje:
60.552.300,- Kč
Schodek rozpočtu:
- 3.149.200,- Kč
• Inventarizaci majetku, účtů, závazků a pohledávek za rok
2011.
• Po projednání závěrečného účtu obce Dolní Bojanovice vyslovuje Zastupitelstvo souhlas s celoročním hospodařením
obce za hospodářský rok 2011, a to bez výhrad.
• Vyhlášení majetkoprávního záměru na prodej pozemků p.č.
31716/16 o výměře 439 m2, p.č. 3716/12 o výměře 484 m2,
p.č. 3716/7 o výměře 455 m2 vše v k. ú. Dolní Bojanovice.
• Darování části pozemku p.č. 447/1 o výměře 75 m2 a části
p.č. 1804/1 o výměře 78 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice dle
geometrického plánu č. 1444-82/2012, tj. nově vzniklý
pozemek p.č. 447/3 o výměře 153 m2.
• Prodej části pozemku dle geometrického plánu č. 144482/2012 p.č. 447/1 o výměře 240 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice, a to za cenu 300,- Kč za 1 m2.
• Prodej pozemku p.č. 1121/1 – zahrada o výměře 653 m2 v k.ú.
Dolní Bojanovice, a to za cenu 100,- Kč za 1m2.
• Prodej pozemku p.č. 1120/2 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 143 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice, a to za cenu 100,- Kč
za 1m2.
• Prodej pozemku p.č. 3716/4 o výměře 437 m2 v k.ú. Dolní
Bojanovice za cenu 650,- Kč za 1 m2.
• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou mezi společností E.ON
Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice, zastoupenou na základě plné moci společností
Zpravodaj

E.ON Česká republika, s.r.o. se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
jednající dvěma pověřenými zaměstnanci
Ing. Radkem Slatinským a Ing. Jiřím Ocáskem a Obcí Dolní Bojanovice, Hlavní 383,
zastoupenou Mgr. Vlastimilem Jansou,
starostou obce. Věcné břemeno se zřizuje
na pozemku p.č. 1811 v k.ú. Dolní Bojanovice pro stavbu „Dolní Bojanovice, roz. NN,
Blažek“ a spočívá v umístění el. přípojkové
kabelové smyčkovací skříně NN napojené
kabelovou smyčkou ze stávajícího kabelového vedení NN uloženého v zemi a zřizuje
se úplatně za jednorázovou úplatu ve výši
1.000,- Kč bez DPH.
• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro
stavbu Dolní Bojanovice, úprava NN, Vraňanová, uzavřenou mezi společností E.ON
Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice, zastoupenou
na základě plné moci společností E.ON
Česká republika, s.r.o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, jednající
pověřenými zaměstnanci Ing. Radkem
Slatinským a Evou Hůrskou a Obcí Dolní
Bojanovice, Hlavní 383, zastoupenou Mgr.
Vlastimilem Jansou, starostou obce. Věcné
břemeno spočívá v právu umožňující využití
zatížené nemovitosti p.č. 1804/1 v k.ú. Dolní Bojanovice pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy – spočívající
v umístění venkovního vedení NN (9 m) za
jednorázovou úplatu 500,- Kč bez DPH.
• Vyhlášení majetkoprávního záměru na
prodej pozemku p.č. 1846/1 o výměře
4953 m2 – orná půda, p.č. 1846/259 o výměře
456 m2 orná půda a část p.č. 1846/255 o výměře cca 200 m2 – orná půda, vše v k.ú.
Dolní Bojanovice. Upřesnění výměr bude na
základě geometrického plánu, který zohlední
budoucí možné přístupy k dalším pozemkům.
• Udělení souhlasu s umístěním kanalizace

do pozemku obce p.č. 1804/1, 700,
715/2, 715/1, ke vstupu na tyto pozemky za
účelem provedení stavebních prací a uzavření smlouvy o užívání pozemku a uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dolní Bojanovice,
Hlavní 383, zastoupenou Mgr. Vlastimilem
Jansou, starostou obce, a Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2, č.p.
2933, Hodonín, zastoupené RNDr. Pavlem
Koubkem, CSc., ředitelem a.s. Věcné
břemeno spočívá v právu přístupové cesty
ke stavbě, tj., právo chůze a jízdy vozidlem
a v právu provádění zemních výkopových
prací při odstraňování poruch nebo při rekonstrukci kanalizace a vodovodu uložené
na tomto pozemku. Jedná se o pozemky
p.č. 1804/1, 700, 715/2, 715/1. Věcné
břemeno bude zřízeno za úhradu na základě ocenění znaleckým posudkem.
• Na základě projednání návrhu zadání změny
č. 3 Územního plánu obce Dolní Bojanovice
s dotčenými orgány a ostatními známými
účastníky projednání v souladu s § 47 odst.
5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
v platném znění zadání změny č. 3 Územního plánu obce Dolní Bojanovice.
• Zadání zadávacího řízení na zhotovitele
stavby „Rozšíření tělocvičny ZŠ a MŠ“.
• Na základě § 12 zákona č. 338/1992 Sb.,
o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších
předpisů, a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, vydání obecně závazné vyhlášky,
kterou se stanovuje místní koeficient, kterým
se násobí daňová povinnost poplatníka za
jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty,
popřípadě jejich souhrny, ve výši 2.
• Prohlášení na podporu zachování rozsahu
a dostupnosti zdravotní péče v Nemocnici
TGM v Hodoníně.

Dolní Bojanovice
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• Neinvestiční příspěvek ve výši 2.000,- Kč
na přehlídku dětských folklorních souborů
na Podluží, která se uskutečnila v sobotu
31. 3. 2012 ve Tvrdonicích, pro Region
Podluží, Náměstí 177, Lanžhot.
• Neinvestiční příspěvek ve výši 6.900,- Kč
na pokrytí rozdílu příjmů a výdajů spojených
s edicí 9. čísla zpravodaje „Zvony Podluží“
pro Region Podluží, Náměstí 177, Lanžhot.
• Upřesnění doby týkající se předkupního
práva obce z pravidel prodeje stavebních
pozemků v lokalitě „Za Řadovkami“ určených pro výstavbu rodinných domů, a to:
Předkupní právo prodávajícího zaniká dnem
provedení výstavby rodinného domu, pro
účely této smlouvy se dnem provedení výstavby rodinného domu rozumí den nabytí
právní moci kolaudačního rozhodnutí, či
platnosti jiného opatření stejného významu
(umožňující užívání stavby).
• Podání žádosti o dotaci na Státní fond životního prostředí na projekt snížení produkce
směsného komunálního odpadu – pořízení
domácích kompostérů.
• Zapojení obce do realizace projektu Podpora rozvoje procesu komunitního plánování
na Hodonínsku a aktivit vedoucích k zapojení spádových obcí v rámci Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
• Úhradu mimořádného členského příspěvku
do Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí, a to ve výši 9.699,- Kč
v návaznosti na realizaci projektu „Podpora
udržování čistoty cyklistických komunikací
v JMK – údržba cyklistických stezek v mikroregionu“.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• Zprávu nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za účetní
období roku 2011.
• Informaci o odstoupení od koupě stavebních pozemků v lokalitě „Za Řadovkami“ 6

p.č. 3716/16 o výměře 439 m2 v k.ú. Dolní
Bojanovice, dále odstoupení od koupě - pozemek p.č. 3716/12 o výměře 484 m2 v k.ú.
Dolní Bojanovice a odstoupení od koupě
- p.č. 3716/4 o výměře 437 m2 v k.ú. Dolní
Bojanovice a odstoupení od koupě – p.č.
3716/7 o výměře 455 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice.
• Informace o předloženém návrhu firmy
NEOS, v.o.s., Cacardov 161, Dolní Bojanovice na majetkoprávní vypořádání
a odstoupení pana Hubačky od podaného
návrhu smlouvy o výpůjčce.
• Ž ád o s t o p r o d ej p ozem k ů p.č.
3927/8 o výměře 271 m2, p.č. 3927/9 o výměře 196 m2, p.č. 3927/102 o vým. 167 m2,
p.č. 3927/104 o výměře 211 m 2, p.č.
3927/106 o výměře 63 m2, p.č. 3927/109
o výměře 3 m2, p.č. 3927/110 o výměře
44 m2, p.č. 3927/112 o výměře 253 m2, p.č.
3927/113 o výměře 44 m2, 3927/114 o výměře 88 m2 vše v k.ú. Dolní Bojanovice
s tím, že bude projednáno na příštím zasedání zastupitelstva.
• Odstoupení od žádosti o odprodej pozemku p.č. 411 – ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 1373 m2. Možnost podání žádostí
o odkup předmětného pozemku dalšími
zájemci nadále trvá.
• Informace o žádosti o sjednání smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku
p.č. 1804/1 a 605/3 od společnosti E.ON
Česká republika, s.r.o. Navrhovatel doloží
náležitosti návrhu smlouvy.
• Informaci o probíhajících investičních akcích v naší obci:
Lokalita „Díly pod Vinohrady 2“
Jedná se o budoucí ulici Rýnskou a Tramínovou, byl položen vodovod a kanalizace,
bylo požádáno o kolaudaci.
Lokalita „Za Řadovkami“ – záměr přípravy
výstavby infrastruktury – projektové přípravy.

Zpravodaj

Do jara 2013 se předpokládá ukončení
projektových příprav, jaro – léto 2013 realizace vybraných sítí a na podzim 2013 se
předpokládá možnost zahájení výstavby RD.
Rekultivace skládky
Stavba byla dokončena, proběhla závěrečná kontrolní prohlídka za účasti stavebního
úřadu, MěÚ Hodonín – životního prostředí,
Krajské hygienické stanice, SFŽP. Čeká se
na profinancování.
Výstavba kabin TJ
Stavba byla zkolaudována a předána
do užívání, proběhlo slavnostní otevření
13. 5. 2012.
Rozšíření tělocvičny ZŠ a MŠ – zadání
zadávacího řízení na zhotovitele
Je vyřízeno stavební povolení, zatím nejsou
finanční prostředky (dotace). Starosta podal návrh na schválení zadání zadávacího
řízení na zhotovitele stavby pro období
2012/2013.
• Žádost o prodloužení termínu úhrady za
prodej pozemků + kauci a trvá na schválených podmínkách pro prodej pozemků v lokalitě „Za Řadovkami“ – ulice Myslivecká.
• Legislativní podnět pro řešení pravidel hospodaření subjektů s vyplývajícím dopadem
na samosprávné území obcí (zpoplatnění
podzemních zásobníků plynu).
• Informace o připravované smlouvě o organizaci a výkonu veřejné služby uzavřené mezi
Úřadem práce ČR krajská pobočka v Brně,
Křenová 111/25 a Obcí Dolní Bojanovice,
Hlavní 383.
• Informace o podané dotaci na projekt
z programu „Prevence kriminality – MV“.
• Informaci o akceptování žádosti o podporu
ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu
Životního prostředí, a to na projekt „DPS
Dolní Bojanovice – zateplení a výměna
oken“, s tím, že tato akce bude pozastavena
do doby, než budou přiděleny peníze na
rekultivaci skládky.

• Informaci o přijetí účelového finančního příspěvku z Ministerstva kultury ČR z programu „Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, na obnovu nemovité kulturní památky
– Venkovský dům č.p. 217 v Dolních Bojanovicích, rejstř. Č. ÚSKP 26222/7-2210,
k.ú. Dolní Bojanovice, okres Hodonín, kraj
Jihomoravský“, a to ve výši 131.000,-Kč
(oprava Slovácké chalupy).
• Informace o problematice vynětí ze zemědělského půdního fondu a informace o dokládaných dokumentech pro legislativní
proces.
• Informace o stavebních úpravách zpevněných ploch kostela sv. Václava, které se
uskuteční během letních měsíců ve spolupráci naší obce s farností.
• Informace o uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o užívání nebytových prostor se
Základní uměleckou školou Dolní Bojanovice 481 ze dne 5. 1. 2009 - rozšíření o prostory po bývalé prodejně podlah v přízemí
budovy, s účinností od 1. 7. 2012.
• Informace o „Bojanovském hudebním festivalu“ a potřebě řešit investice do kulturního
zázemí v naší obci.
• Informace o stávající kapacitě MŠ Dolní
Bojanovice. Řešení situace navýšením
kapacity na 110 žáků je vhodným opatřením v kompetenci Rady obce a ředitele ZŠ
a MŠ.
• Informace o možnostech zřízení bankomatu
v naší obci.

Dolní Bojanovice
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Z p r á v y z r adnic e

Daň z nemovitostí

OBEC VYUŽÍVÁ VEŘEJNOU SLUŽBU KU PROSPĚCHU VŠECH
Obec Dolní Bojanovice
uzavřela v letošním roce
s Úřadem práce smlouvu
o v ýkonu veřejné služby.
Veřejnou službou se obecně
rozumí pomoc obci. Jde
zejména o práce vykonávané při zlepšování životního
prostředí v obci, udržování
čistoty veřejných prostranství nebo pomoc v oblasti
kulturního rozvoje a sociální
péče. V praxi to funguje tak,
že Úřad práce kontaktuje
nezaměstnané a posílá je na
obec, aby se domluvili, kdy
mají nastoupit a jakou práci
budou vykonávat. Přednostně jsou k veřejné službě povoláváni nezaměstnaní, které
úřad práce eviduje déle než
jeden rok.
Veřejná služba je dobrovolná činnost. Maximum práce,
které může obec po nezaměstnaném požadovat, činí
až 20 hodin týdně. Naše
obec však požaduje po nezaměstnaných odpracování
pouhých 20 hodin měsíčně.
Obec nikoho k práci nenutí. Každý nezaměstnaný by
si měl uvědomit, že pokud
odmítne veřejnou službu
nastoupit, neobdrží od státu
podporu ani dávky v hmotné
nouzi. Navíc si bude muset
8

Pracovníci veřejné služby pomáhají v obci.

sám uhradit zdravotní pojištění, které za ně v nezaměstnanosti platí stát.
Koordinátorem veřejné
služby v Dolních Bojanovicích je pan Karel Chládek.
Během čer vence a srpna
nastoupilo veřejnou službu
téměř 20 osob s tr valým
poby tem v Dolních Bojanovicích. Muži vypomáhali
především při výměně dlažby
u kostela, natírali zábradlí
a dětské atrakce v parcích.

Foto: Martin Kaňa

Ženy se staraly o úklid Obecního domu a úklid veřejných
prostranství. Tuto činnost
vykonali nezaměstnaní zcela
zdarma.
Pro zajímavost uvádíme,
že nejstarší z pracovníků
veřejné služby dosáhl 55 let,
nejmladší 25 let.
Vedení obce děkuje všem,
kdo se do veřejné služby
v obci zapojili a přispěli tak
svou prací ke zkrášlení prostředí, v němž žijeme.
R.R.

Zpravodaj

Zastupitelstvo obce Dolní Bojanovice schválilo na
svém zasedání 26. 6. 2012
na základě § 12 zák. č.
338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších
předpisů, a § 84 odst. 2 písm.
h) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, v ydání obecně
závazné vyhlášky, kterou se
stanovuje místní koeficient,
kterým se násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb,
samostatných nebytových
prostorů a za byty ve výši 2.
Tento místní koeficient se
t ýká celého území obce.
Nevztahuje se na pozemky

S LOVÁCKÁ

uvedené v § 5 odst. 1 zák.
o dani z nemovitostí, tj. pozemky orné půdy, chmelnic,
vinic, zahrad, ovocných sadů
a trvalých travních porostů.
Místní koeficient je nástrojem, jímž obec jako příjemce
daně může významně zvýšit
výnos daně z nemovitostí.
Tento výnos je stoprocentním
příjmem obce a je možno jej
použít pro získání prostředků
např. pro investice do infrastruktury.
Jedním z argumentů při
rozhodování o zvýšení koeficientu byl dlouhodobý pokles
příjmů obce.
Pokud porovnáme příjmy
obce ze sdílených daní roku

2011 s rokem 2008, došlo
k poklesu o více než 4 mil. Kč.
Účinnost vyhlášky je od
1. 1. 2013. Koeficient se
poprvé použije pro daň z nemovitostí na rok 2013, to je ke
stavu k 1. 1. 2013. Splatnost
daně je vždy do 31. 5. Přepočet provede poplatníkům
automaticky finanční úřad.
Současně s tímto upozorňujeme také vlastníky nemovitostí v k.ú. Čejkovice, že
zde byla v letošním roce provedena digitalizace. Z toho
vyplývá vlastníkům povinnost
podat daňové přiznání na tuto
změnu.
Eva Rajchmanová

CHALUPA BUDE MÍT NOVÝ

Slovácká chalupa pro chází další etapou obnovy.
Obci se podařilo pro rok
2012 získat z Ministerstva
kultury v rámci státní finanční
podpory v programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností, na
obnovu nemovité kulturní památky – Venkovský dům č.p.
217 v Dolních Bojanovicích,
rejstř. č. ÚSKP 26222/72210, k.ú. Dolní Bojanovice

„ KABÁT“

Foto z probíhajících oprav

Dolní Bojanovice
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finanční příspěvek ve výši 131.000,- Kč, celkové náklady dosáhnou zhruba 200 tisíc korun.
Firma RENOVA stavební a obchodní společnost, s.r.o. provádí v letošním roce obnovu
fasády. Omítka byla v nesoudržných místech odstraněna, vyztužena pletivem a sjednocuje
se do stávající struktury. Se zástupci památkové péče byla diskutována barevnost – původně totiž byla chalupa bílá. Po vzájemné dohodě bude opět ponechána modrá barva. Také
lidový ornament, který namalovala paní Hedvika Fůkalíková, bude obnoven. Práce provede
její dcera Eva Sejáková. Okna a dveře budou repasovány – pokud možno v původní podobě,
poškozené části budou nahrazeny novými v původním provedení. Rovněž bude provedena
obnova komory včetně stropu, podlahy a vnitřních omítek.
V minulosti již bylo provedeno několik etap obnovy Slovácké chalupy:
Rok

Provedené práce

Dotace

Stažení objektu, oprava vnitřních
omítek ve výminku, obnova
2008
kvelbového stropu vč. omítek v
maštali

Donátor

Celkové
náklady

Pro úplnost dodáváme, že sběrný dvůr je
otevřený ve dnech:
Středa

14 – 18 hod.

Pátek

14 – 18 hod.

Sobota

8 – 12 hod.
R.R.

152.082,- Kč

Statické zajištění stropu ve vstupní
síni, výměna elektroinstalace, oprava
omítek a podlah, zasekání potrubí
plynových rozvodů, výměna topidel

123.000,- Kč Ministerstvo 147.030,- Kč
kultury

Velké poděkování patří Muzejnímu spolku, který s obcí spolupracuje při obnově a především údržbě chalupy a jejího vybavení. Členy spolku jsou: Ludvík Bílík, Josef Pospíšil,
Josef Opavský. Ochotně správkyni chalupy paní Růženě Kašíkové vypomáhají především
při údržbě krojů a instalaci expozic Anežka Turková a Růžena Bušková.
Po ukončení oprav bychom chtěli Slováckou chalupu přihlásit do soutěže „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje“.
Eva Rajchmanová

Sběrný dvůr odpadů slouží všem
Sběrný dvůr v naší obci byl vybudován
v roce 2010. Slouží ke shromažďování vytříděného a nebezpečného odpadu. Jde především o odpad, který lze znovu použít k další
výrobě. Občané v Dolních Bojanovicích si
už zvykli sběrný dvůr využívat při likvidaci
10

děný odpad je možné vyzvednout rovněž na
sběrném dvoře, případně na obecním úřadě.

CO VÁS TRÁPÍ?
70.000,- Kč JMK

2009 Oprava krovu, střechy a klempířských 200.000,- Kč Ministerstvo 299.185,- Kč
prvků
kultury
2011

všechny plastové, skleněné a kovové materiály. Zbavit nábytek či dveře plastů, pantů,
zámků a klik je nutné již před odvozem na
sběrný dvůr. Výjimku tvoří sklo, které je možné demontovat přímo na sběrném dvoře do
příslušného kontejneru. Pokud nebude odpad vytříděný předepsaným způsobem, nebude jej možné na sběrném dvoře přijmout.
Další změna nastala při svozu tříděného
odpadu. Jak již mnozí z vás zaregistrovali,
nejsou při svozu vydávány pytle na tříděný
odpad do poštovních schránek. Pytle na tří-

domácího odpadu. Je však potřeba upozornit
na několik důležitých aspektů.
Od 1. října letošního roku již nebude na
sběrném dvoře přijímán nevytříděný odpad.
To znamená, že při vývozu starého nábytku,
dveří, oken a podobně musí být odstraněny

Zpravodaj

Listí ze sousedního stromu znečišťuje
okolí mého domu.
Sousední dům je neobydlený, vlastník
neudržuje předzahrádku a plevel nalétá
do naší zahrádky.
Odpovídá: Ing. Eva Rajchmanová – místostarostka
Bereme jako samozřejmost, že máme obec
hezky upravenou. Návštěvníkům se u nás
líbí. Musím říct, že i v rámci regionu Podluží
„závidí“, že si majitelé kolem svých domků
uklízí, většina každou sobotu. Není to vůbec
samozřejmostí už ani v obcích na Slovácku.
Listnaté stromy opadávají a přidělávají nám
tak spoustu další práce. Zákony přírody však
nikdo z nás nezmění. Zkusme po dobu podzimu vydržet a úklid před domem sami zajistit.
Stejně tak zaplevelené předzahrádky nejsou ideální vizitkou vlastníka domu. Prosím
uvědomte si, že plevel přerůstá k sousedům
a může tak „otrávit“ sousedské vztahy.
Děkuji všem, kteří se staráte o své rozkvetlé zahrádky (a mnozí i okolí - například
ulice Farská) a trpělivě celoročně zkrášlujete
prostředí, v němž všichni společně žijeme.

Upravená předzahrádka

Neupravená předzahrádka

Dolní Bojanovice
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NOVÁ KAPLE V NEMOCNICI BYLA REALIZOVÁNA DÍKY DARŮM VĚŘÍCÍCH
V rámci oslav 60. výročí zahájení provozu
Nemocnice TGM Hodonín byla 1. května
slavnostně otevřena a požehnána kaple zasvěcená sv. Anežce České. Na financování se
významnou měrou podíleli formou sbírky také
věřící z Dolních Bojanovic. V této souvislosti
poskytl ředitel nemocnice Ing. Antonín Tesařík několik informací o celé akci.
Můžete nám říci, jak vznikla myšlenka
zřízení kaple v nemocnici?
Cíl zřídit kapli v nemocnici jsem si vytyčil
již v době svého nástupu do funkce ředitele.
Mše svaté byly v minulosti slouženy v nedůstojných podmínkách.
Teď v době krize jsme dostali od Ministerstva zdravotnictví dotaci deset milionů
korun na digitalizaci radiodiagnostického
oddělení naší nemocnice, což nám umožnilo ukončit a vyklidit sklad filmového materiálu a uvolnit místo pro kapli.
Díky aktivitě a podpoře děkana Římskokatolické farnosti v Hodoníně Mons. Mgr.
Josefa Zouhara se podařilo zorganizovat
sbírku na zřízení kaple, které se zúčastnilo
celkem dvacet devět farností. Výtěžek sbírky
byl neuvěřitelných 275.289,- Kč. Po získání
takzvaných dovolení brněnského biskupství
jsme mohli zahájit realizaci, jejíž rozpočet
byl 350.000,- Kč.
Rád bych upřímně poděkoval věřícím
z Dolních Bojanovic, kteří vedle Hodonína
přispěli nejvíc, a to částkou třicet tisíc korun.
Za přítomnosti mnoha významných osob
požehnal kapli generální vikář brněnské
diecéze a děkan Královské stoliční kapituly
sv. Petra a Pavla v Brně Mons. Jiří Mikulášek spolu s děkanem Mons. Mgr. Josefem
Zouharem. Ke slavnostnímu průběhu dne
12

přispěla také účast dechové hudby Šohajka
z Dolních Bojanovic a Mužáků z Mutěnic.
Co kaple pro nemocnici v Hodoníně
znamená?
Velmi mnoho. Díky navázání spolupráce
s akademickým malířem Milivojem Husákem se nám zdařilo vytvořit interiér kaple,
která je oázou přívětivosti, lásky a klidného
prostředí naděje. Stala se místem odevzdání
své nemoci či strachu ze zákroku do Božích
rukou. Je povzbuzením také pro personál
i návštěvníky a možností poděkovat Boží
vůli za záchranu zdraví. Kaple je otevřena
denně od 7 do 20 hodin a jednou za 14 dní
v sobotu v 16 hodin je zde sloužena mše
svatá. Rozpis bohoslužeb je vyvěšen u kaple
a na webových stránkách nemocnice www.
nemho.cz.
Jak hodnotíte aktuální stav hodonínské
nemocnice?
Ačkoliv jsem převzal nemocnici s vysokou
kumulovanou ztrátou dosahující téměř padesáti milionů korun, dnes již hospodaříme
třetím rokem v „černých číslech“. Zdařilo
se nám vyjednat nejen zlepšení podmínek
úhrad ze strany zdravotních pojišťoven, ale
také snižovat náklady s udržením vysoké
kvality zdravotní péče. Významný podíl na
snižování nákladů mají zejména energetické úspory ze zateplení a zřízení nového
a účinného vytápění hlavní budovy, dále
úspory z elektronických aukcí při nákupech
léků, služeb i zdravotnického materiálu. Za
mého působení bylo v nemocnici s pomocí
zřizovatele Jihomoravského kraje a fondů
Evropské unie investováno bezmála sto
padesát milionů korun.

Zpravodaj

Mimo investice do energetiky byla dokončena první etapa rekonstrukce lůžkové části
se zřízením nové rehabilitace v suterénu
budovy, nové moderní varny stravy s tabletovým systémem a jídelnou pro zaměstnance
a nových prostor manipulace s prádlem.
Hlavní pozornost jsme věnovali také modernizaci a obnově přístrojového vybavení
všech oddělení včetně vybavení operačních
sálů pro laparoskopické operace. Jako první
v naší oblasti jsme převedli díky dotaci Ministerstva zdravotnictví radiodiagnostické
oddělení na plně digitální provoz. Díky
veřejné sbírce došlo k obměně již tří čtvrtin
všech lůžek. Potřebám pacientů chceme
vycházet vstříc zřízením nového bufetu přímo v budově. Nemocným má sloužit kaple,
pastorační služby, zajišťujeme rozvoz novin
a časopisů, nadstandardně vybavujeme
pokoje. Nervozitu z čekání u některých ambulancí odstraňuje nový vyvolávací systém.
Co považuji za mimořádně důležité, je
přístup celého personálu k pacientovi. Hodonínská nemocnice je nejenom vybavena
na vysoké úrovni moderní medicíny, ale
soustředil jsem se na obnovení a doplnění
týmů odborných lékařů specialistů k zajištění služeb zdravotní péče na nejvyšší úrovni.
A jak vidíte dále její perspektivu?
Nemocnice je spádová pro zhruba sedmdesát tisíc obyvatel v jejím okolí. Ročně
provádí sto pět tisíc ambulantních vyšetření,
devět tisíc hospitalizací a zhruba dva tisíce
čtyři sta velkých operací. Má svoje pevné
místo na Hodonínsku k zajištění dostupné
a kvalitní péče a o to se chci také zasadit,
budu-li zvolen v blížících se volbách do
krajských zastupitelstev. Oproti původním
naprosto nesmyslným a až likvidačním
návrhům zdravotních pojišťoven, se zdařilo
také díky podpoře starostů a politiků z naší
oblasti dosáhnout změny a naše nemocnice

se zařadila k prvním, s nimiž VZP uzavřela
dohodu na další spolupráci, ke které se
přidružují i ostatní zdravotní pojišťovny.
Navázal jsem také vzájemnou spolupráci
s Nemocnicí Kyjov, s níž si nekonkurujeme,
ale naopak se v našem okrese, kde žije
bezmála sto šedesát tisíc obyvatel, vhodně
doplňujeme. Mimo standardní odbornosti
bych rád do budoucna ještě více rozvinul výrazné specializace, jako je u nás například
kardiologie, onkologie, gastroenterologie či
hemodialýza. Mám plánů ještě mnoho. Rád
bych také přikročil ke komplexní rekonstrukci lůžkové části a tam zejména interní JIP,
přestěhování hemodialýzy do nových prostor v hlavní budově, zajistil obnovu a modernizaci sanitek, další etapu obnovy přístrojů
a rekonstrukci některých inženýrských sítí
a příjezdových cest a chodníků. Vše však
bude závislé na prioritách a zdrojích, které
budou k dispozici po volbách.

Dolní Bojanovice
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Eva Rajchmanová
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Upozornění pro žadatele příspěvků
V souladu se schválenými „Zásadami přidělování příspěvků“ na činnost organizací provozujících veřejně prospěšnou činnost pro r. 2013 upozorňujeme žadatele:
- žádosti o poskytnutí příspěvku se podávají do 31. 10. kalendářního roku na následující rok
(to znamená do 31. 10. 2012 žádost o příspěvek pro r. 2013)
- podporována bude činnost (jednotlivé akce) přednostně zaměřená na děti a mládež, neuznatelné budou provozní náklady (spotřeby energií)
- Zastupitelstvo obce schvaluje poskytování příspěvků nad 50.000,- Kč a dary nad
20.000,- Kč
- Rada obce schvaluje poskytování příspěvků do 50.000,- Kč a dary do 20.000,- Kč
Zásady přidělování příspěvků jsou zveřejněny na webových stránkách obce.

TURISTÉ BUDOU PROCHÁZET NAŠÍ OBCÍ
Pochod českých turistů se řadí, hned za akci Pochod Praha – Prčice, mezi největší akce,
které během roku pořádá Klub českých turistů. Letos se koná už 36. ročník a poprvé povede
obcemi Regionu Podluží.
Obec zorganizovala v průběhu letošního roku již dvě informační schůzky s místními vinaři, na
kterých zodpověděl zástupce pořadatele pan Květoslav Pašek vinařům všechny jejich dotazy.
Během pochodu očekávají organizátoři návštěvnost více než dvou tisíc turistů, kteří budou
putovat naší obcí směrem do Prušánek. Pro zájemce jsou připraveny tři trasy:
1. Nejdelší má délku 22 km a vede z Hodonína do Dolních Bojanovic, pokračuje na Starý
a Nový Poddvorov a je zakončena v Prušánkách (v lokalitě Nechory).
2. Sřední trasa má délku 16 km a vede z Hodonína do Dolních Bojanovic, pokračuje do Josefova a Prušánek.
3.Trasa pro rodiny s dětmi je dlouhá 8 km s výchozím bodem ve Starém Poddvorově.
Turisté by naší obcí měli procházet 6. října v časovém rozmezí od 10 do 15 hodin. Nejen
vinaři, ale všichni zájemci mohou využít této jedinečné příležitosti k prezentaci vlastních výrobků, občerstvení, vína a burčáku.

UPOZORNĚNÍ NA ZPOPLATNĚNÍ ZÁZNAMŮ
ZAPISOVANÝCH NA LIST VLASTNICTVÍ V KATASTRU NEMOVITOSTÍ
V souvislosti s novelou katastrálního zákona, který nabude účinnosti 1. 1. 2014 dojde
ke změnám ve výši poplatků za úkony prováděnými na katastrálním úřadě.
Zápisy a úkony, které jsou v současné době prováděny ZDARMA budou
od 1. ledna 2014 zpoplatněny částkou 1.000,- Kč. Občané mají možnost během roku
2013 „vyčistit listy vlastnické“, to je všechny tyto zápisy zdarma opravit (případně zrušit).
Jedná se například o zápisy staveb, výmaz staveb (demolice), změna kultury pozemku,
zrušení zástavních práv a podobně.
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Z Š a MŠ Dolní Bojanov ice
MATEŘINKA
V novém školním roce bude naše školka
pokračovat ve své práci podle školního
vzdělávacího programu „Aby nám spolu bylo
dobře“. Je vypracovaný na tři roky a každá
mateřská škola si ho „šije“ na svou míru. Proto
máme možnost své činnosti plánovat a provádět v úzké souvislosti s životem naší obce,
kulturními tradicemi i duchovními hodnotami.
Děti sbírají první zkušenosti, rozvíjejí své
dovednosti a učí se prvním krůčkům samostatnosti. Výhodou jsou tak zvané smíšené
třídy, kde se mladší děti, stejně jako v rodině,
přirozenou cestou učí od starších. Ti starší
mají naopak možnost sbírat první cenné
střípky zodpovědnosti za sebe i společnost.
Paní učitelky jsou jim k tomu v každém směru
nápomocny a bedlivě sledují rozvoj svých
malých svěřenců.

Není vždycky jednoduché uhlídat „klubko
hadích ocásků“, ale radost a spokojenost
dětí a uznání rodičů je tou nejlepší odměnou.
A tak se i letos s novou chutí pouští do hraní,
zpívání, stříhání, lepení, skládání, cvičení,
hraní a čtení pohádek, aby se této odměny
zase v červnu dočkaly...

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ
V letošním školním roce dojde ke změně
organizace zápisu dětí. V měsíci březnu (dubnu) proběhne informativní schůzka pro rodiče.
Na schůzce obdrží i písemné dokumenty.
Samotné podávání přihlášek se bude konat
v květnu zároveň se Dnem otevřených dveří.
Termíny budou upřesněny na webu mateřské
školy a v hlášeních Obecního úřadu.
Olina Esterková

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK JE TU
Prázdniny utekly jako voda a od 3. září je
v naší škole opět živo. Zde je výčet nejdůležitějších změn, se kterými vstupujeme do
nového školního roku.
V mateřské škole se přes prázdniny podařilo získat souhlas zřizovatele, hygieny,
stavebního i krajského úřadu a navýšit celkovou kapacitu naší MŠ o 10 %. V době,
kdy v České republice nebylo letos přijato
k předškolnímu vzdělávání 40.000 dětí, je to
jistě dobrá zpráva.
Na základní škole se zvýšil počet kmeno-

vých tříd ze 12 na 13. Zvýšil se i celkový počet
žáků ZŠ (zhruba o 10). Naši školu si zvolilo
všech 7 žáků ze Starého Poddvorova, kteří
tam ukončili 5. ročník, což nás velmi těší.
Personální změny jsou k 1. září minimální.
Do mateřské školky se po 4 a půl letech
vrací paní učitelka Dita Bílíková. Asistentku
pedagoga bude u integrovaného dítěte v MŠ
vykonávat paní Iva Ivičičová, DiS. Velké poděkování patří odcházející učitelce Mgr. Haně
Scholtzové, která si ve svém prvním roce
pedagogického působení vedla ve školce

Dolní Bojanovice
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velmi zdatně a jsem moc rád, že na naši školu
bude vzpomínat v dobrém.
Na základní školu byla od 1. září přijata
kvalifikovaná učitelka 1. stupně, Mgr. Ludmila Kiedroňová. Ta už na naší škole před
mateřskými povinnostmi pracovala, a protože
její kvality znám, dostala důvěru u prvňáčků.
Všem příchozím posilám pedagogického
sboru přeji, aby se jim práce dařila, bavila je
a cítily se v našem kolektivu příjemně.
Největší investiční akcí letošního roku bylo
zřízení sedmi interaktivních stanovišť. Sedm
odborných učeben je tak vybaveno posuvnou tabulí, interaktivním dataprojektorem
a počítačem. Tuto potřebnou a užitečnou
investici za více než 500.000,- Kč jsme uhradili z operačního programu EU, do kterého je
naše škola zapojena. Z rozpočtu školy, který
zabezpečuje Obecní úřad, jsme mohli do

všech kmenových tříd ZŠ pořídit nové tabule
(ty předchozí pamatovaly otevření naší školy
v roce 1984), první třídy vybavit novými skříněmi pro školní potřeby a pomůcky, či dokoupit
zbývající skříňky do šaten, aby měl každý žák
svou vlastní skříňku. Nezapomínáme ani na
mateřskou školu, již tři její třídy jsou vybaveny
novým nábytkem pro děti. Každoroční investice přispívají k modernizaci a zkvalitňování
naší školy, jejíž podmínky ke vzdělávání nám
mohou leckde závidět. Pevně věřím, že si to
uvědomujeme i my, kteří jsme s naší školou
jakkoliv spjatí: žáci, rodiče, učitelé…
Všem žákům, rodičům, pedagogickým
i provozním zaměstnancům přeji, aby byl pro
ně tento školní rok úspěšný a třináctka na jeho
konci byla šťastná☺.
Martin Maňas
ředitel školy

DŮLEŽITÁ DATA ŠKOLNÍHO ROKU
Prázdniny:
Podzimní
Vánoční
Pololetní
Jarní
Velikonoční
Hlavní

25. – 26. 10. 2012
22. 12. 2012 – 2. 1. 2013
1. 2. 2013
11. – 15. 2. 2013
28. – 29. 3. 2013
29. 6. – 1. 9. 2013

(čtvrtek, pátek)
(včetně)
(pátek)
(pondělí – pátek)
(čtvrtek, pátek)
(včetně)

Dny ředitelského volna (změna vyhrazena):

Třídní schůzky
Zápis do 1. ročníku ZŠ
Konec 1. pololetí, vydání výpisu z vysvědčení
Zápis do MŠ
Konec 2. pololetí, vydání vysvědčení
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1. 10. 2012
2. 4. 2013

(hodové pondělí)
(velikonoční úterý)

15. 11. 2012
18. 4. 2013
17. 1. 2013
31. 1. 2013
květen 2013
28. 6. 2013

(čtvrtek)
(čtvrtek)
(čtvrtek)
(čtvrtek)

Zpravodaj

(pátek)

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZŠ A MŠ
Vedení školy:
ředitel:
Mgr. Martin Maňas
zástupkyně ředitele pro ZŠ:
Mgr. Miroslava Zmrzlíková
zástupkyně ředitele pro MŠ:
Bc. Olga Esterková
Třídní učitelé ZŠ:
1.A
Mgr. Alena Zemanová
1.B
Mgr. Ludmila Kiedroňová
2.A
Mgr. Marta Čížková
3.A
Mgr. Aneta Ištvánková
3.B
Mgr. Marie Janošková
4.A
Mgr. Eva Králíková
4.B
Mgr. Magda Svobodová
5.A
Mgr. BcA. Ludmila Klubusová
6.A
Mgr. Tibor Zmrzlík
7.A
Mgr. Libor Vychodil
8.A
Mgr. Ivana Kramářová
8.B
Mgr. Marie Dvořáková
9.A
Mgr. Pavla Šmachová
Netřídní učitelé ZŠ:
Ivana Dokoupilová
Mgr. Blanka Kouřilová
Mgr. Dagmar Lovecká
Mgr. Vítězslav Navrátil
Mgr. Alena Tlachová
Mgr. Petr Karas

Asistentka pedagoga:
Iva Ivičičová, DiS.
Mzdová účetní, personalistka:
Jarmila Křížová
Finanční a majetková účetní:
Ludmila Janečková
Školník, správce venkovního areálu:
Luděk Ujčík
Uklízečky ZŠ:
Marie Kovaříková, Jana Labská,
Marta Makuderová, Blažena Najvárková,
Štěpánka Šebestová
Uklízečky MŠ:
Marie Mrkvová, Dana Návarová
Vedoucí školní jídelny:
Irena Šindarová
Kuchařky:
Marie Jarošková, Anna Kašníková,
Věra Kosíková, Marie Mísařová,
Jarmila Němcová, Lenka Selucká,
Jiřina Vaculíková

Vychovatelky školní družiny:
Marta Jašková, Vladimíra Pavková
Asistentky pedagoga:
Marta Jašková, Vladimíra Pavková
Učitelky MŠ:
třída „Berušky“

třída „Motýlci“
Ivana Kolibová
třída „Světlušky“ Bc. Olga Esterková
Zlatuše Šefčíková
třída „Včeličky“ Dita Bílíková
Růžena Komlošová

Blanka Andrýsková
Hana Holečková
Dolní Bojanovice
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LETOŠNÍ PRÁZDNINY VE ZNAMENÍ CESTOVÁNÍ
Cesta kolem světa – to bylo
heslo letošního příměstského
tábora základní školy. Od
pondělí do pátku jsme totiž
měli možnost se seznámit
s různými částmi naší planety
prostřednictvím celotáborové
hry se soutěžemi.
Zavítali jsme tak společně
například do Číny, Austrálie, Egypta, Severní či Jižní
Ameriky, ale také na salaš
ve Tvarožné Lhotě, kde si
děti mohly prohlédnout zvířata – koně, kráv y, ovce,
králíky a stavení dochované
z časů našich prarodičů. Co
nás nejvíce upoutalo, byla
morčata, která si děti mohly
v ohradě pohladit a pohrát si
s nimi. Poznat zvyky různých
částí světa se stalo pro děti

Ve školním roce 2012/2013 navštěvuje
naši školu celkem 322 žáků, z toho 230 v hudebním oboru, 52 v tanečním oboru a 40 ve
výtvarném oboru. Na škole působí 18 pedagogických pracovníků, většina na zkrácené
úvazky, a 2 nepedagogičtí pracovníci.

-

-

Na čerstvém vzduchu je stejně nejlíp

vítaným zpestřením prázdninových dnů.
Na závěr byla v pátek pro
táborníky připravena sportovní olympiáda. Závodili jsme

v běhu přes překážky, zkusili hod kriketovým míčkem,
krátký i dlouhý běh a štafetu.
Nejvíce nás ale zaujal skok
v ysoký. Po fantastických
v ýkonech jsme si rozdali
medaile a diplomy.
Zklamání nám připravilo
snad jen páteční počasí,
které nedovolilo zapálit závěrečný táborový oheň. Tak
třeba někdy příště☺.
Děkujeme našim paním kuchařkám, které nám výborně
vařily, a za velkou pomoc paní
vychovatelce Martě Jaškové a Sebastianu („Sebovi“)
Geschwandtnerovi.
Vladimíra Pavková
vychovatelka ŠD

Olympijské hry si vyzkoušely i děti na táboře
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informace a zprávy ze ZUŠ

Zpravodaj

Cíle nového ředitele umělecké školy jsou
následující:
- Účastnit se Národní soutěže ZUŠ pro školní
rok 2012/2013, kterou vyhlašuje MŠMT
ČR s dosažením co nejlepších výsledků.
- Aktivně se zúčastnit regionálních přehlídek
hudebního a tanečního oboru a výstav výtvarného oboru.
- Snaha o přijetí žáků na vyšší odborné školy
a zapojení žáků ZUŠ do souborů zájmové
umělecké činnosti.
- Motivovat učitele finančním ohodnocením.
- Zaměřit kvalitní výuku učitelů k regionálnímu
dodržování tradic - zahájit výuku dle nového
Školního vyučovacího programu a věnovat
pozornost talentovaným žákům.
- Dbát na dobré vztahy mezi učiteli, žáky,
rodiči a občanskou veřejností, podílet se

-

-

na kulturně-společenských, náboženských
akcích pořádaných Obecním a Farním úřadem.
Pořádání Hudebních slavností sv. Cecilie,
Vánočního koncertu ZUŠ, účastnit se Vánoční výstavy s výtvory žáků.
Uspořádat výchovný koncert pro mateřskou školu, koncert bývalých absolventů
ZUŠ - studentů konzervatoře, absolventský
koncert a závěrečný koncert hudebního
a tanečního oboru.
Zabezpečit hospodaření organizace.
Kontrolovat podmínky bezpečnosti žáků
a zaměstnanců. Udržovat a zlepšovat estetické prostředí a klima ve škole, okamžitě
a operativně odstraňovat vzniklé závady
a případné nedostatky.
Postupně, dle důležitosti, vybavovat jednotlivé obory učebními pomůckami, hudebními
nástroji. Revitalizovat a rekonstruovat nové
prostory pro archiv, kanceláře, výuku hudebního oboru ve spolupráci s obecním
úřadem.
Mgr. Stanislav Esterka
ředitel školy

ORGANIZACE ŠKOLY – školní rok 2012/2013
jméno
1. Esterka Stanislav, Mgr.
2. Bortlíková Marie
3. Břečková Helena
4. Červenka Tomáš
5. Esterková Lenka
6. Esterka Štěpán

funkce

vyučuje předměty

ředitel
uč.
uč.
zástupce řed.,
vedoucí uč.
uč.
uč.

trubka, komorní hra, žesť. nástroje a dech. soubor
housle, smyčcový soubor
cimbál, akordeon
kytara, cimbálová muzika
klarinet, zobc. flétna, hudební nauka
trubka, komorní hra, žesť. nástroje a dech. soubor

Dolní Bojanovice
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7. Halašová Bronislava, Bc.
8. Hallová Krista
9. Havránková Marie
10. Gajdošíková Jana
11. Martinkovič Viktor, Bc.
12. Mrkvička Vladimír
13. Podaná Darina
14. Přibilová Světlana, Mgr.
15. Skočík Pavel

vedoucí VO
uč.
uč.
uč.
uč.
vedoucí TO
uč.
uč.
uč.

16. Škrháková Lucie, BcA. uč.
17. Zikmund Jan
uč.
18. Procházková Zuzana
uč.

výtvarné obory
hoboj, zobc. flétna, klarinet
violoncello, klavír, hudební nauka, zobcová flétna
violoncello, klavír, hudební nauka, PHV
bicí nástroje, dechový soubor
taneční obory
sólový zpěv, sborový zpěv
klavír, komorní sbor
pozoun, baskřídlovka, žesťové nástroje,
zobc. flétna a přípravný dechový soubor
klavír, varhany, sbor. zpěv, hudební nauka
hoboj, flétna, klarinet
výtvarné obory

provozní pracovníci
19. Slavíková Pavla
20. Horáková Marie

finanční referentka, hospodářka
školnice - uklízečka

z a jíma v o s t i
REDAKČNÍ RADA A JEJÍ FUNKCE
V tomto čísle Zpravodaje a v několika
dalších bychom vás rádi seznámili s funkcí
redakční rady a postupně také se všemi
jejími členy, kteří pro vás již několik let toto
periodikum připravují.
Každý, kdo někdy psal článek či zprávu,
určitě přizná, že i u pouhých několika vět se
člověk může dobře „zapotit“. Redakční rada
našeho Zpravodaje funguje v pětičlenném
složení, které si čtenáři mohou přečíst na
zadní straně každého výtisku.
Jsou to:
Andrea Červenková – odpovědná redaktorka
David Frolec – redaktor
Hana Martínková – korektorka
Zdislava Michnová – redaktorka
Jaroslav Skočík – fotograf
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Funkcí redakční rady je nejen připravovat
příspěvky, ale také plní funkci dohlížecího
orgánu. V praxi to funguje tak, že se členové
rady sejdou vždy po vydání nového čísla
Zpravodaje. Zhodnotí pozitiva i negativa právě
zveřejněného čísla, navrhnou témata do dalšího čísla, rozdělí si konkrétní úkoly a vytvoří
koncepci dalšího čísla.
Redakční rada v současném složení funguje už šestým rokem. Členové redakční rady
se vzájemně doplňují a snaží se odvést co
nejlepší práci.
V tomto čísle bychom vám chtěli představit
jednoho z členů Redakční rady. Vzhledem
k tomu, že se nám nepodařilo najít správný
klíč, v jakém pořadí osoby představit, rozhodli
jsme se „střihnout si“. David Frolec „vyhrál“,
a proto si rozhovor s ním můžete přečíst právě
v tomto čísle.

Zpravodaj

D AVID

FROLEC

Narodil se v lednu 1976, pochází z Ratíškovic. Do Dolních Bojanovic se přiženil před
deseti lety. Vystudoval Fakultu managementu
a ekonomiky ve Zlíně (VUT Brno) a MBA
v Brně. Již devátým rokem podniká, je jedním ze čtyř majitelů firmy Woodline CZ s.r.o.,
která se zabývá zpracováním dřeva. Ve firmě
začínal pouze se svými společníky, dnes společně řídí závod s více než 100 zaměstnanci.
V Redakční radě Zpravodaje pracuje již pátým
rokem. Jeho hlavním úkolem je především
pomáhat při přípravě témat do Zpravodaje,
úprava článků a závěrečné hodnocení.
Jako jediný člen Redakční rady jsi podnikatel. Do Zpravodaje vnášíš dobré nápady
a snažíš se o podporu podnikatelů v obci.
Jak jsi došel k podnikání ty?
Pracoval jsem ve společnosti Lignum
produkt v Hodoníně. Tam jsem přičichl ke
dřevařině. Ale po třech letech šel Lignum
produkt do konkurzu a práce tak pro mě
skončila. Tehdy jsme se s kolegy rozhodli,
že zkusíme založit vlastní firmu v obdobném
oboru. Nejdřív jsme dělali jen obchodní
činnost, ale postupně se k tomu přidružily
sklady a pak i výroba. V současné době
jsme čtyři vlastníci. Zabýváme se pořezem
dubové kulatiny a výrobou polotovarů pro
masivní a plovoucí podlahy.
Měl jsi už nějaké zkušenosti například
z podnikání svých rodičů nebo podobně?
Ne, vůbec žádné.
Po devíti letech, které věnuješ podnikání,
doporučil bys někomu, aby si založil svou
vlastní firmu?
Těžko říct. Je to náročné. Na jednu stranu
je člověk svým vlastním pánem, ale na dru-

hou stranu, i když jedeš na dovolenou, tak
starosti o firmu jsou s tebou pořád. Není to
tak, že člověk zaklapne bránu fabriky a má
čistou hlavu.
Pracovně jste navázali kontakty s Čínou.
Jak jste se dostali až do tak vzdálené
země?
Naše firma se orientuje spíše na evropský
trh. V rámci Česka moc zakázek nemáme.
Většina výrobků končí v Rakousku, Itálii,
Holandsku a Německu. Čínu jsme vnímali
jako velký potenciál. Proto jsme se rozhodli,
že jeden z nás společníků zajede do Číny
na veletrh a zkusí navázat kontakty přímo
na místě s čínskými firmami. Volba padla
na mě.
Jak ses tam domlouval?
Anglicky.
Umí Číňané dobře anglicky?
Byl jsem na dřevařském veletrhu v Šanghaji, kde většina zástupců firem anglicky mluví.
Ale na ulici je angličtina pořád ještě problém.
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Jak se ti Čína líbila?
Čína je krásná země s bohatou historií.
Lidé jsou tam příjemní, milí, vždy ochotní
pomoct. Je to samozřejmě i země extrémů
– na jedné straně špičkové technologie
a moderní města, na druhé straně chudoba
a bída. Když pominu politický systém, tak
s Čínou nemám v podstatě žádný problém.
Měl jsi možnost navštívit i nějaká zajímavá
místa?
Cesta to Číny byla vyloženě pracovní.
Takže většinu času jsem strávil na veletrhu, na jednáních nebo na cestách mezi
veletrhem a hotelem. Ale přiznám se, že
se mi podařilo poslední odpoledne před
odletem vyšetřit trochu času a podívat se po
památkách, které jsem si předtím vytipoval.
Byl jsem v centru Šanghaje, podívat se na
město z výšky.
Jak se ti zamlouvá jejich kuchyně?
Je úžasná. Mám rád ryby, mořské plody,
krevety... takže jsem si to užíval. V jedné
restauraci jsem narazil na vynikající nudle.
Nedá se to srovnat s těmi, které se prodávají
u nás. Takové jsem ještě nejedl. Jinak jídlo,
které se tam prodává běžně na ulici, mě nelákalo. Nijak vábně nevonělo ani nevypadalo.
Ochutnal jsi i nějakou místní specialitu?
Po jednání v jedné firmě mě spolu s mým
čínským partnerem pozval majitel do venkovské restaurace na oběd. První jsme
vešli do místnosti, kde byla samá akvária
a terária. Člověk si mohl ukázat, na co má
chuť (směje se). Mě to moc nenadchlo, ale
Číňani najednou začali jásat. Vůbec jsem
netušil, co se děje. Po chvíli jsem pochopil,
že v jednom z terárií objevili želvu, a tak jásali, jakou budeme mít pochoutku. V další
místnosti jsme se usadili ke stolu a obsluha
začala nosit různé pokrmy. Seděli jsme
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u kulatého stolu, na kterém bylo asi sedm
druhů jídla – stůl se postupně točil dokola
a my jsme ochutnávali. V jednom z kastrolů
plavala taky želva.
Jak chutnala?
Nebylo to špatné, takové houževnaté
maso. Tvrdili, že je dobré na vlasy a na nehty,
tak jsem ochutnal (směje se).
Pomohlo to na vlasy a nehty?
Moc ne (směje se). Asi jsem si toho dal
málo.
Máš při svém vytížení i nějaké koníčky?
Mým koníčkem je četba. Především křesťanská duchovní literatura. Myslím, že každý
člověk by se měl snažit dál duchovně rozvíjet. A také si udělám čas na sport. Aspoň
jednou týdně si chodím zahrát basketbal.
Dřív jsem hrával basketbal, stolní tenis i fotbal aktivně, ale teď už není čas.
ZPRAVODAJ ZNAMENÁ MOŽNOST
ZAPOJIT SE DO DĚNÍ V OBCI
Proč ses rozhodl pracovat ve Zpravodaji?
Do Dolních Bojanovic jsem se přiženil.
Mimo rodinu a pár přátel jsem nikoho moc
neznal. Když jsem byl oslovený, abych v radě
pracoval, znamenalo to pro mě příležitost
zapojit se do dění v obci.
Splnilo to tvé očekávání?
Vzhledem k tomu, že se věnuji firmě, ve
volných chvílích rodině a nemám příliš času
účastnit se kulturního dění v obci, tak je
pro mě práce pro Zpravodaj vítaná. Takže,
ano – splnilo.
Myslíš, že by Zpravodaji prospěla změna
v koncepci či v nějaké jiné oblasti?
Určitě by pomohlo, kdyby se našel člověk,

Zpravodaj

který by se tomu chtěl pověnovat a vnesl
nový pohled na Zpravodaj. Ať chceme nebo
ne, už na Zpravodaji pracujeme dlouho
a člověk časem získá jistý druh provozní
slepoty. Nevidí a neřeší koncepční a strategické záležitosti. Řešíme, aby Zpravodaj
vyšel, aby v něm nebyly chyby... Možná nám
utíká smysl, kam by měl dále směřovat nebo
o co ho rozšířit. Možná by pomohlo i to, kdyby se občané více zapojili a měli připomínky
a náměty, o čem psát.

Bojanovicích. Můžeš nám o tomto klubu
prozradit víc?
Myslím, že to není žádné tajemství. Pánský klub jsme založili čtyři přistěhovaní
muži. Jedním z důvodů a současně jedním
z bodů stanov je: „abychom břímě přistěhovalectví strpěti dokázali“ (směje se). Jednalo
se o to, poskytnout členům občerstvení
duchovní a duševní a v rámci jakéhosi společenství zpříjemnit první roky života tady.

Ale jak víme, náměty většinou lidé nemají.
A když už dodají nějaký článek, tak se
odmítají pod něj podepsat, nebo jenom
kritizují.
Bohudíky za kritiku. Díky ní jsme schopni
se v lecčem zlepšovat.

Scházíte se stále?
Ano. V podstatě fungujeme na principu
společenství. Scházíme se jedenkrát měsíčně u jednoho z členů, při dobrém vínku probereme aktuální místní i globální problémy,
případně si pustíme nějaký film. Scházíme
se večer, aby se nám do toho nepletly ženy
a děti. Pánský klub je pánský klub.

A jak navrhuješ lidi více zapojit?
To je oříšek a dlouhodobá výzva pro
celou Redakční radu. Zkusíme podumat
(směje se).

Jak se na to dívají vaše ženy?
(směje se) Myslím, že už si zvykly.

ABYCHOM BŘÍMĚ PŘISTĚHOVALECTVÍ
STRPĚTI DOKÁZALI
Měl jsi problémy přizpůsobit se životu
v Dolních Bojanovicích?
Bojanovice jsou pěkná vesnice. Když
vedeme vesnicí známé nebo obchodní
partnery jsou nadšení, jak je obec krásná
a upravená. Já osobně jsem se sžíváním
problémy neměl. Ale abych nepěl jen samou chválu, tak musím přiznat, že nejen
já, ale i někteří moji známí, se s určitou
závistí i obyčejnou lidskou blbostí setkali.
Nicméně po těch letech vím, že je to spíš
záležitost několika jedinců, kteří se najdou
v každé vesnici.

Je pánský klub otevřený i dalším členům?
Původní myšlenka taková byla. Nutno podotknout, že tady jsme trochu zaspali. Ono
je po čase těžké přijmout někoho „zvenku“
do fungujícího společenství i vzhledem
k věku a k problémům, které čerstvě přistěhovaný řeší. Nejspíš se pánský klub
časem ve stejném složení překlopí do klubu
stařečků a největším zadostiučiněním pro
nás bude, pokud se najdou následovníci
naší myšlenky mezi mladšími☺.
Působíš klidným a rozvážným dojmem. Jsi
takový i v práci a doma?
Asi jo. Moc se nerozčiluji. Snažím se věci
řešit v klidu. Párkrát – asi tak třikrát v životě
- se mně v práci podařilo rozčílit - a to bylo
drsné. To bych se radši nepotkal (směje se).

Já o tobě vím, že jsi členem Pánského
klubu přistěhovaných mužů v Dolních
Dolní Bojanovice

A.Č.
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JAN KOMOSNÝ
V letošním roce oslavil
osmdesátiny skvělý vypravěč
Jan Komosný, známý pod
přezdívkou „polecajt“. Chtěl
se stát mlynářem, ale po
základní škole se musel začít
starat o hospodářství, protože jeho otec byl po těžké
operaci. Pracoval v hodonínské TATŘE celých 42 let. Má
jediného bratra. S manželkou
Annou měli tři děti. Syny
Jana a Pavla, dcera Miluška
zemřela, když jí bylo dvanáct
let, na mozkový nádor. Syn
Pavel je výborný muzikant.
Nezapomenutelnou v ypravěčskou dvojici vytvořil
s Janem Herkou, který je
o pouhých čtrnáct dnů starší
než pan Komosný☺.
Při v zájemném setkání
se pan Komosný rozpovídal
o svém životě, který nebyl
vůbec jednoduchý.
Mládí neměl pan Komosný
snadné. Jako skaut se dostal
do nepříjemných situací, ze
kterých vyvázl jen díky šťastné náhodě:
Když mi bylo osmnáct
roků, začal páter Dvořáček
organizovat skupinu skautů,
se kterými jsem se scházel.
Stalo se, že skauti se šli
učit střílet do Stupavy. Já
jsem s nimi nebyl, měli jsme
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Pan Jan Komosný je stále v dobré
náladě

v té době zábavu u sklepů
– výlet. Během dopoledne
jsem šel do búdy pro nějaké
víno. Když přijeli esembáci,
sebrali všechny skauty. Mě
ale díky náhodě, že jsem byl
v tom sklepě, nechytli. Navíc
jsme mezi skauty byli dva
Komosní, tak po mně nikdo
ani nepátral.
Ale tehdejší starosta věděl, že jsem taky skaut.
Když jsem pak šel k odvodu
na vojnu, nechal mě poslat
k pétépákům (vysvětlivka =
pomocný technický prapor).
Mezi pétépáky zařazovali
jen lidi označované jako nespolehlivé – například kněží,
skauti a podobně. Zbraně se
tady nepoužívaly. Já jsem
Zpravodaj

byl umístěný v Děčíně a pak
také na Sokolovsku v dolech. Naštěstí mě později
převelili na Sliač Tri Duby,
kde se stavělo letiště. Já
jsem měl za úkol kopat kanalizaci. Někdy jsme museli
kopat celou noc, aby ráno
mohly jezdit autobusy...
Od pétépáků se neodcházelo jako z normální
vojny. Propuštěn byl voják
až tehdy, když obec řekla, že
už jsem spolehlivý a můžu
se vrátit. Strávil jsem tak na
vojně celých dvacet sedm
měsíců. Naštěstí na mě
moje manželka počkala.
Pan Komosný se nám svěřil
se svou láskou k ochotnickému divadlu:
Otec hrával divadlo a můj
strýc Šimek taky, po nich
jsem zdědil lásku k herectví.
Byl jsem vždy obsazován
jen do komediálních rolí.
Jednou jsem hrál s Jendou
Topenčíkem a bývalým kostelníkem Petrem Hunčou
komedii Námořnická krev.
Bylo mi asi osmnáct roků.
Dostal jsem roli mladého šohaja a oni dva byli námořníci.
Radili mi, jak si mám získat
srdce Andule Bravencové,
která mě v té hře nechtěla.
Byla tam jedna taková vtipná
scéna, kdy jsem od svých

poradců dostal radu, abych
si na noc dal pod klobúček
vajíčko z černé slepice. Zaručeně mě potom měla ta
dívka chtít.
Ráno se mě pak vyptávali,
co a jak a při té příležitosti
mi jeden z nich šáhl na ten
klobouček a vajíčko mi rozbil. Teklo mi po hlavě a do
obličeje. Diváci se ohromně
bavili.
V té době už jsem chodil
se svojí budoucí manželkou
a ona mi po této hře řekla:
‚Jendo, já sa rozmýšlam, esli
mám s tebú chodit dál, nebo
ne. Ty ze sebe děláš takého
osla...‘ (směje se) Naštěstí ju
to pak přešlo.
V mládí jsem v rámci
ochotnického divadla hrál
i roli Fabiše (poz.: role, kterou hrál v současném podání Josef Dvořák) v Cestě
zarúbané s Růženou Komosnou. Nacvičovali jsme
ve starém kině a bylo to
velmi náročné. Moji roli mě
učil zpívat Václav Fatěna.
Zkoušek bylo velmi mnoho.
Se zapamatováním textu
jsem nikdy neměl problém.
Když jsem v noci nemohl
spávat, tak jsem se učil, šlo
mi to dobře. Legrace byla,
když jsme hrávali s Malinů (pan Esterka). To jsme
si museli i sem tam něco
vymýšlet, protože on uměl
přehodit text a my ostatní
jsme se museli přizpůsobovat (směje se).

Trémou jsem nikdy netrpěl, když jsem vystoupil na
jeviště, užíval jsem si to.
Zajímalo nás, proč je pan
Komosný známý pod přezdívkou „polecajt“:
To jsem zdědil po svém
dědovi. Můj děda Šimek byl
obecní polecajt. Byl v první
světové válce, kde došel
o prsty na rukách. Když se
v obci dělal nábor na polecajta, tak se děda přihlásil
a přijali ho. Tehdejší starosta
honil dědu i pětkrát za den
po dědině, aby vyhlásil, co
je potřeba. Děda měl v búdě
nachystaných dvanáct pohárků, které během hlášení
postupně pil, a bubnoval
dál. Během jednoho hlášení
musel obejít patero až šestero míst, kde musel přečíst
hlášení.
Ke konci své činnosti zažil
děda i nový rozhlas, tak si
vyzkoušel hlásit i do něj.

K lidovému vypravěčství
přivedl pana Komosného
Jožka Severin, který zpíval
s Podlužáckou dechovkou
(později přejmenovanou na
Bojané). Vypravěčství se pak
stalo pro pana Komosného
téměř posláním.
Jožka Severin tehdy domluvil týdenní zájezd do
Karlových Varů a mně řekl,
ať jedu s nimi a vyzkouším
si vypravěčství. Tak jsem
jel. Byl to zážitek. Poprvé
a naposledy jsem tehdy letěl
letadlem (směje se).
Jako vypravěč jsem se
osvědčil, a tak jsem začal
jezdit pravidelně. Dostal
jsem se díky tomu na tolik
míst, na která bych se normálně nikdy nedostal – i do
Rakouska jsem jel s Bojanama.
Když bylo MDŽ, tak jsme
dělali i čtyřicet programů
za měsíc. Bylo to celkem
náročné. Během týdne jsem
chodil do práce a přitom
jsem potřeboval jezdit s Bojanama. Naštěstí jsem měl
dobrého mistra i spolupracovníky, kteří mě zastoupili
a podrželi. Taky musím říct,
že co jsem si vydělal ježděním, to jsem s nima pak
propil ☺.
Ve vypravěčství měl roční
přestávku, když mu zemřela
dcera.
S manželkou jsme smrt
dcery těžce prožívali.
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Kluci z kapely za mnou
pořád chodili, ať se vrátím
k vypravěčství. Manželka mi
potom už řekla: ‚Běž, ať se
lidi pobaví‘. Nikdy jí nevadilo,
že jezdím za zábavou. A nikdy se ani nezlobila, když
jsem přišel pozdě. A že to
někdy bylo ale náročné...
(směje se).
Když už těch vystoupení
bylo hodně, začali jsme vystupovat s Jendou Herkou.
Nejdřív každý zvlášť, ale později jsme se rozhodli dělat
scénky. Divákům se to líbilo.
Náměty na scénky jsem
čerpal z vtipů silvestrovského Slovácka. Celou scénku
jsme pak doladili společně
s vypravěčem Herků v búdě.
Pozn. autorky: Posezení
s panem Komosným bylo
nezapomenutelným zážitkem. Přesto, že byl jeho
život poznamenaný osobními
ztrátami, zachoval si humor
a optimismus, který je „nakažlivý“ i pro ostatní.
A.Č.

ADELA BANÁŠOVÁ
Narodila se 12. října 1980
v Bratislavě. Její matka je
výtvarnicí. Otec pracoval na
velvyslanectví v Rakousku,
díky tomu navštěvovala několik let školu ve Vídni. Se sestrou Marií měly velmi přísnou
výchovu. Se svými rodiči má
však dodnes výborný vztah,
bydlí jen kousek od jejich
domu a vídá se s nimi téměř
denně. Vystudovala kulturologickou fakultu na Univerzitě
Komenského. Mluví německy, anglicky a francouzsky.
Od šestnácti let pracovala v televizi. Začínala jako
moderátorka ve slovenském
Fun Radiu, kde pracuje dodnes. Objevila se v humoristickém pořadu TV Markíza
Sedem s. r. o. Slavnou se

stala po moderování pořadu
Slovensko hľadá SuperStar,
později také Let‘s Dance - ve
třetí sérii se sama zúčastnila
jako soutěžící. Moderovala
taky v česko-slovenských
pořadech Test národa a Česko - Slovenská SuperStar.
V pořadu Talentmánie zastala
funkci porotkyně. Na podzim
odstartuje svou vlastní televizní talkshow.
V letošním roce přijala pozvání k moderování Bojanovského festivalu v Dolních
Bojanovicích. Na otázku, jak
se podařilo k moderování
přesvědčit právě Adelu, lze
uvést, že zareagovala na
pr vní e - mailovou zprávu,
která jí byla zaslána. Adela
bez nároku na honorář přislí-

Adela se zajímala o zpěváky i dění v obci
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Foto: Jaroslav Skočík

bila svoji účast na akci. Její
jedinou podmínkou bylo, že
bude, vzhledem k časové
náročnosti, moderovat pouze
určitou část festivalu. I když
do poslední chvíle nikdo
nevěřil, že Adela skutečně
dorazí, vše dopadlo skvěle!
V průběhu moderování si
Adela navíc našla čas zodpovědět několik otázek.
Dokončit rozhovor však
nebylo vůbec jednoduché.
Adelu několikrát vyrušily děti,
které žádaly o podpis. Mezi
otázkami Adela odskakovala
na podium moderovat...☺
Přesto byla stále milá, usměvavá a několikrát zdůraznila,
že si akci u nás v Bojanovicích
výborně užívá.
S moderováním máte zkušenosti jako málokdo. Míváte ještě dneska před
nějakou akcí trému?
Pokud mám moderovat
firemní večírek, tak mívám
trému celkem pravidelně.
Taková akce se vždycky
dělá pro nějakého klienta.
Je kolem toho spousta emocí. Ti, pro které pracuji, mají
nějakou představu, v jakém
duchu bude akce probíhat.
Já pak mám pocit, že když
je to za peníze, tak to musím
dobře dělat. Z toho jsem ve
stresu už týden dopředu.
Vzpomenete si na svou
první firemní akci, kterou
jste moderovala?

Děti si nechaly podepsat Adelu do památníčků
Foto: Jaroslav Skočík

To mi bylo asi osmnáct.
Pracovala jsem v té době
už v Teleráně, ani jsem ještě
nebyla tak známá. Nějaká
menší firma si mě zavolala
asi proto, že jsem byla laciná. Ta tréma byla hrozná...
Máte pocit, že na vás všichni
čumí a říkají si kdovíco☺.
Při moderování Super Star
jste byla nervozní?
Tam ani ne. Pracovala
jsem s týmem, který znám.
Cítila jsem se mezi nimi
dobře. Taková domácí atmosféra. Navíc jsem měla
spolumoderátora, se kterým
jsem si výborně rozuměla.
Je velký rozdíl mezi tím, když
pracujete na nějaké jednorázové akci nebo s týmem,
který dobře znáte.
Stalo se vám někdy, že jste
moderovala a najednou
Dolní Bojanovice

měla úplné okno a nevěděla, co říct?
Vzhledem k tomu, že
jsem vždy moderovala jednoduché programy, někdo
zpíval nebo tančil a podobně, tak ani nebylo nějak co
zapomenout. Vlastně jsme
neměli nikdy ani pevně
stanovené texty. Ale stalo
se mi párkrát, že jsem například uvedla jinou skladbu nebo že jsem na něco
zapomněla. V té chvíli to
buď zachránil spolumo derátor, nebo jsem měla
v uchu režii, která mi řekla,
co je špatně. Vždycky se mi
v těchto situacích osvědčilo
mluvit pravdu a říct – jejda
teď jsem uvedla, co jsem
neměla...
Četla jsem o vás, že jste
právě nedávno přijala nabídku moderovat pořad
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o vaření. Je důvodem to,
že ráda vaříte?
Nevařím příliš často, ale
vaření mě fascinuje. Tento
pořad ale nebude jen o vaření. Je to spíš o receptu.
O tom, jak se kdo umí prodat, o dobrých nápadech. Já
jsem se rozhodla tuto show
moderovat, protože není
omezena věkem. Není ani
pro mladé ani pro staré. Je
pro každého. Právě proto, že
příliš nevařím, tak se budu
dívat jinýma očima.
Kdybyste zjistila, že se nemůžete živit hlasem - moderováním, co byste dělala?
Víte, já si pořád říkám, jestli je tahle moje práce právě
to, co mám dělat. Jestli to je
to pravé. Jestli jsem opřela
žebřík o ty správné dveře... Kdybych měla problém
s hlasivkami, tak by to pro
mě bylo znamení, že mám
dělat něco jiného. Docela si
dovedu představit, že bych
dělala něco s květinami.
Teď jedna r yze ženská
otázka. Prohlížela jsem
vaše fotky na internetu
a zjistila jsem, že na žádné
nemáte ozdobu či šperk na
krku. Proč?
Já jen velmi málo nosím
šperky. Občas si dám bižuterii nebo nějaký přívěsek
na krk. Ale nenosím to moc
ráda, mně dojde, že už je
toho moc.
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Když vystupujete v televizi,
oblékají vás vizážisté. Řekněte, jaké barvy oblečení
máte ráda vy v civilu?
Bílou mám ráda. Černá se
mi taky líbí. Myslím, že je to
barva síly, ale nosím ji málo,
protože jsem příliš štíhlá
a mám ostré rysy, tak mi tato
barva neprospívá. Mám ráda
modrou, zelenou a růžovou.
Zvlášť teď v létě jsou tyto
veselé barvy moje oblíbené.
Jak si udržujete postavu?
Jsem hubená od přírody,
ale myslím, že je potřeba
svaly na těle zpevňovat.
Nejhorší je, když má člověk
na těle všechno takové roztřesené. Hlavně u štíhlých to
nevypadá dobře. Já chodím
dvakrát do týdne na jógu
nebo si zajdu do fit centra.
Ráda si i zabruslím.
Určitě vám chodí spoustu
mailů, abyste moderovala
tu či onu akci. Jak si vybíráte, kam pojedete?
Většinou, když mi někdo
zavolá a já mám volno, tak
to beru. Dvě třetiny beru.
Jednu třetinu odmítám protože mám obsazeno, nebo
se mi akce nelíbí, nebo je
to příliš daleko a nechce
se mi dojíždět. Když jste se
ozvala vy, tak jsem nejdřív
zjišťovala, jestli mám volno.
Akce se mi zdála zajímavá.
A když jste přistoupila na
moji podmínku, že budu
Zpravodaj

moderovat jen určitou dobu,
bylo rozhodnuto.
Jak se vám u nás moderuje?
Velmi dobře. Zdá se mi,
že české publikum je takové
kultivovanější. Už od hranic
se mi váš kraj líbí.

k r á t ké z pr á v y
• „Poslední“ Cesta zarúbaná byla v Dolních
Bojanovicích sehrána v pátek 29. června
u Slovácké chalupy. Markéta Maláníková
sklidila zasloužené ovace za náročnou režii
a organizaci celé akce.

• Zajímavou akci pod názvem Traktoriáda
zaštítil svým pořadatelstvím Sbor dobrovolných hasičů. Milovníci „divoké traktorové
jízdy“ si mohli užít vůni nafty a chuť bláta

Mluvíme spolu pár minut
a vy už jste během této
doby stihla rozdat desítky
podpisů. Těší vás takový
velký zájem o vaši osobu?
Je to milé. Ale nesmíte to
brát moc vážně. Stejně jako
si nesmíte brát, když vás lidi
kritizují.
Prozradíte nám, jaký jste
zažila během své práce
největší trapas?
Když mi bylo osmnáct,
dělala jsem do Telerána pro
televizi Markíza rozhovor
s panem Horníčkem. Při
rozhovoru jsem mu položila
otázku, zda se jeho koláže
líbí i jeho manželce. Pan Horníček mi s kamennou tváří
odpověděl: „Moje choť letos
zemřela.“ Rozhovor probíhal
v úplném tichu před sálem
plným novinářů. Dovedete
si představit jejich reakci.
Všichni vydali nějaký zvuk
typu: jak ses tohle mohla
zeptat!!!???!!! Tehdy jsem
se tak strašně styděla, že
jsem si řekla, že už nikdy
nevylezu z domu (směje se).
Ale vyšla jsem.
A. Č.

ké republiky přijeli potěšit naše publikum
svým vystoupením. O výborné organizaci
svědčí i fakt, že harmonikáři se do naší
obce vracejí rádi i mimo toto setkání.

• Klub seniorů připravil v pořadí již šesté
Setkání harmonikářů v sobotu 28. července
v Obecním domě. Harmonikáři z celé Čes-

Cennou trofej si odnesl Ondřej Dvořák a jeho
radost byla veliká
Foto: Ladislav Herka

Na setkání zahráli harmonikáři z blízka i z dáli

v sobotu 28. července v lokalitě Rybníčky.
Celou akci moderoval Luďa Bílík. Jako
nejzdatnější traktorista byl oceněn Ondřej
Dvořák, kterému neodolala žádná z nastražených překážek.

Dolní Bojanovice
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místě, v dětském parku ulice Horní Pustá.
Stárci a vinaři se postarali o skvělou zábavu.
Výběr místa si pochvalovali nejen diváci, ale
také osoby z řad pořadatelů. K navození
dobré nálady přispěli také ochotníci pod
vedením Markéty Maláníkové, kteří sehráli
scénku Volba hotařů.

Bláto až na hlavě - to je to správné povyražení
Foto: Ladislav Herka

• Letní kino se letos konalo v době od
30. července do 4. srpna. Mezi divácky
nejúspěšnější se jednoznačně zařadila pohádka Madagaskar 3. Velký úspěch slavily
také komedie Okresní přebor – poslední
zápas Pepíka Hnátka, Líbáš jako ďábel
a Probudím se včera.
• Sdružení myslivců připravilo na sobotní
večer 4. srpna Mysliveckou noc. O zábavu
se postarala skupina Jama. Akce se konala
tradičně na Myslivně. Pro účastníky byla
připravena bohatá tombola.
• Zahrávání hodů a Zarážání hory se letos
konalo v neděli 26. srpna na netradičním

Zahrávání hodů se letos konalo v parku ulice
Vrchní Pustá
Foto: Jaroslav Skočík
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Zarážání hory se neobešlo bez hotařů
Foto: Jaroslav Skočík

• V sobotu 1. září připravil Sbor dobrovolných
hasičů u zbrojnice v ulici Školní okrskovou
soutěž starých historických čerpadel PS 8.
Soutěže se zúčastnily čtyři mužstva (Dolní
Bojanovice, Dubňany, Prušánky, Čejkovice)
a jeden tým žen z Dubňan. Družstva se
umístila v následujícím pořadí:
1. místo: Dolní Bojanovice s časem 36,16 s
2. místo Dubňany
3. místo Prušánky
4. místo Čejkovice
• Sbor dobrovolných hasičů zaštiťuje každoročně hudební akci nazvanou příznačně
Hasičská noc. Letos se konala v pátek
7. září u Myslivny. V programu se vystřídaly
kapely jako sourozenci Harokovi, Větší polovina, Wimit press a Šroti. O závěr večera
se postaral DJ DODO.

Zpravodaj
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Beseda u cimbálu
Letošní Beseda u cimbálu,
kterou ve spolupráci s Obecním úřadem pořádal Ženský
sbor Dolní Bojanovice, se
uskutečnila v sále Obecního
domu v sobotu 21. července
2012.
Za průvodního slova paní
Ludmily Kaňové a doprovodu
cimbálové muziky OLINA vystoupili domácí i přespolní sólisté - Anička Řezáčová, Josef
Dvořák, Vojtěch Račický,
Laďa Prčík a Jaroslav Novák.
Bojanovskými koláčky, které
k této příležitosti ženy ze sboru samy napekly, a dobrým
vínem uvítaly ženské sbory
z Poštorné, Moravské Nové
Vsi, Vacenovic a také mužské
sbory z Dolních Bojanovic,
Hrušek a Čejkovic.
Ačkoliv počasí akci nepřálo
a beseda plánovaná původně

Beseda u cimbálu byla i letos veselá

na prostranství u Slovácké
chalupy se musela na poslední chvíli přestěhovat do
Obecního domu, neubralo
to nic na příjemné atmosféře
a dobré náladě hostů i účinkujících. I dlouho po skončení

programu zněly krásné lidové
písně celou vesnicí.
Doufejme, že při příští akci
přivítají naše sboristky své
hosty před nově zrenovovanou Slováckou chalupou.
Ženský sbor

Z AHR ÁDK ÁŘSK É DN Y
Členové Českého zahrádkářského svazu v Dolních
Bojanovicích nezklamali své
příznivce ani v letošním roce.
Organizace letos oslavila již
55. výročí od svého vzniku.
Při té příležitosti připravila
v pořadí již čtvrtou výstavu ze-

leniny, ovoce, květin a jiných
„perel ze zahrady“.
Součástí výstavy bylo hned
několik doprovodných akcí.
V sobotu odpoledne byla pro
milovnice květin připravena
květinová dílna s Přemyslem
Michalem. Pravidelně jsou
Dolní Bojanovice

všechny zájemkyně i zájemci
seznamováni s novými trendy
v aranžování a mají možnost
zakoupit doplňky k aranžování či suché a umělé květiny.
Nedělní dopoledne patřilo
přednášce pro vinaře, na
které radil vinařům zkušený
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Tanečnice a modelky
– absolventky Základní umělecké školy Dolní Bojanovice
pod vedením Ladislava Mrkvičky:
Mirka Bohunská
Ivana Kosinová
Alžběta Kršová
Karolína Labská
Kristýna Pospíšilová
Kateřina Prátová
Karin Tomáštíková
Kadeřnice:
Antonie Bábíková
Veronika Pekařová
Tanečnice ze ZUŠ zpestřily program

přednášející pan Lubomír
Gloss.
Nedělní odpoledne zpestřila
módní show. Cílem organizátorek nebylo ani tak předvést nejnovější módu, ale
spíše poukázat na šikovnost
zahrádkářek i v jiných oborech. Návštěvníci přehlídky
tak mohli obdivovat ručně
vyšívané kabelky, zdobené
klobouky, ručně vyráběné
brože ve tvaru růže či jiné
doplňky k šatům nebo také
bižuterii. Módní přehlídka
byla oživena skvělým vystoupením tanečního oboru absolventek Základní umělecké
školy v Dolních Bojanovicích.
Zvláštností přehlídky je také
to, že všechny vystupující
- modelky, tanečnice, moderátorky, ale také většina z řad
organizátorek - kadeřnice,
vizážistky jsou rodačkami
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Foto: Karel Kosina

z naší obce. Dokonce i šaty
zapůjčené na přehlídku pocházely od bojanovských
podnikatelek – zahrádkářek: paní Ludmily Novákové, Kamily Košutkové, Ireny
Košutkové, šperky navrhla
a vyrobila Šárka Ištvánková.
Díky skvělému publiku byli
všichni organizátoři odměněni za přípravu celých Zahrádkářských dnů mohutným
potleskem a skvělými ohlasy.
Pro zajímavost uvádíme
a současně děkujeme zúčastněným:
Modelky:
Lenka Čepáková
Šárka Ištvánková
Veronika Ištvánková
Lucia Krkošková
Markéta Krkošková
Lucie Kučerová
Blanka Rajchmanová
Lucie Svobodová
Zpravodaj

Kosmetičky a vizážistky:
Denisa Mrkvová
Veronika Rebendová
Speciální poděkování:
- za fotografickou dokumentaci: Karel Kosina (www.
fotokosina.wz.cz)
- za pořízení DVD záznamu:
Tonstudio Rajchman (www.
tonstudio.cz)
- všem, kdo jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdárnému průběhu akce
A.Č.

Rodičovské centrum

Z lodního deníku dne 29. 7. 2012

- maminek, tatínků a dětí z Rodičovského centra Sluníčko
Poslední červencová neděle voněla bouřkou a celá posádka tušila, že se brzy něco
semele. Čekali jsme na naši pirátskou loď
v Hodoníně U Jezu, když vtom nám kapitán
ukázal tajnou mapu. Rozkázal, abychom se
řádně vyzbrojili, vybral z našich řad Vlajkonoše, Navigátora a svou Pravou ruku. Honba za
pokladem mohla začít…
Plavba byla nekonečná, cestou jsme dokonce potkali několik nepřátel, ale většina
se po našem hurónském „Ruce vzhůru, gatě
dolů“ okamžitě vzdala, a tak byly ztráty na
životech minimální.
Konečně jsme přirazili ke břehu a mohli
jsme tak prozkoumat pevninu. Po napínavém
pátrání jsme objevili starý pytel, kde byla důležitá indicie, a ta nás zavedla k ohromnému
pokladu.
Cesta domů byla veselá, kapitán
naše služby vysoce odměnil částmi pokladu, diplomy i sklenkou rumu, johoho.
Hanka Sládková

Cesta za pokladem byla plná dobrodružství

Z ČINNOSTI MO ORLA
Letní florbalový kemp

Na ukázku byly i deštníky
firmy BOTEKO
Foto: Karel Kosina

První týden letošních prázdnin se konal
orelský florbalový kemp. Stejně jako loni,
jsme byli ubytovaní v areálu obce Vísky. Zde
nám bylo k dispozici volejbalové hřiště, travnatý plácek a trampolína. V případě špatného
počasí jsme mohli využívat místní orlovnu.
Náplní každého dne byl florbalový trénink
a množství her. Většina her se odehrávala

v lese, který leží hned vedle sportovního
areálu. Náplní jednoho dne byla stavba chýše
v lese. Na tuto stavbu byl použit pouze materiál, který děti našly v lese. Odměnou za takovou námahu byla noc strávená v lese v chýši.
Na kempu byla samozřejmě stezka odvahy
a noční hlídky, které děti zvládly na jedničku.
Velmi oblíbenou každodenní činností byl ve-

Dolní Bojanovice
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černíček. V areálu, kde jsme
byli ubytovaní, samozřejmě
televize nebyla, proto si děti
musely večerníčky vymyslet
a ostatním zahrát. Protože
bylo přímo tropické počasí,
koupili jsme velký nafukovací
bazén a užívali sluníčka. Co
však dětem udělalo největší
radost byl nákup nov ých
pistolí na paintball. Na táboře jsme zažili hodně srandy
a dovezli jsme si spoustu
skvělých zážitků.

NÁBOR
Se začátkem školního roku
začíná i další sezóna v orelské lize. Letos jsme přihlásili
následující kategorie:
Kategorie chlapců:
- Elévové (2002 a mladší)
- Mladší žáci (2000-2001)
- Starší žáci (1998-1999)
- Junioři (1994-1997)
- Muži (1993 a starší)

NÁVŠTĚVA FLORBALOVÉHO TÁBORA VÍSKY 2012
Při návštěvě Moravského krasu jsme si „odskočili“ do malebné vsi Vísky, ležící cca 6 km severovýchodně od Boskovic,
kde byli naši mladí orli na florbalovém táboře. Do tábora jsme
přijeli navečer ve čtvrtek 5. 7. 2012 a opouštěli jsme jej narychlo druhý den v pátek večer, kdy nás vyprovázela letní bouřka.
Celý tábor je umístěn v areálu místní orelské organizace na
nejvyšším místě obce. Ze tří stran je chráněn pískovcovou
stěnou a poslední stranu tvoří vzrostlé borovice stejně jako
okolní kopce. Horké letní dny trávili táborníci převážně ve stínu okolních lesů, protože počasí jim na táboře opravdu přálo
a sluníčko bylo odpoledne neúnosné.
Tábor jsme zastihli při večerním nástupu, kdy se ze stožáru
snímaly oddílové vlajky a zpívaly se při tom oddílové bojové
písně. Druhý den měla děcka stejně perný jako každý jiný.
Ráno rozcvička, snídaně, florbalový trénink v místní tělocvičně,
dopolední hry, oběd, odpolední hry, večeře a ukládání k spánku
k nabrání sil do dalšího náročného dne.
Plno práce měli samozřejmě také vedoucí, kteří pro děti
vymýšleli hry a zábavu na celý den – což nebylo nic jednoduchého, ale dle mého názoru se jim to dařilo více než dobře.
Děti se nenudily a neměly moc času na vymýšlení „opičáren“,
v čemž jsou mistři ☺.
Nesmím také zapomenout na umění kuchařů, kteří dokázali
uvařit výborné jídlo z čehokoliv, co jim přišlo do ruky.
Tábor bych zhodnotil velice kladně a už vím, kam příští rok
pojede syn o prázdninách na tábor. Mrzí mne jen, že jsme nezůstali déle, abychom zažili noční bojovou hru, kterou vedoucí
pro děti připravovali.

Kategorie dívek:
- Dorostenky (1996 a mladší)
- Juniorky (1993 a mladší)
Časy tréninků budou po
radě, která se uskuteční
10. 9. 2012, vyvěšeny na
nástěnkách Orla u kostela
a u školy. Přijďte si s námi
zahrát a pobavit se u stále
populárnějšího sportu. Těšíme se na vás.
Trenéři a trenérky
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TÁ B O R - j a k h o v i d í d ě t i
Sešli jsme se u autobusu.
Po naložení zavazadel jsme
vyrazili asi na hodinu a čtvrt
dlouhou cestu, ale protože
pan řidič trošku zabloudil,
dorazili jsme o chvíli později
na místo určení, což bylo
2 km od louky, kde byl náš
tábor.
Po vyložení věcí v táboře
nám byly přiděleny podsadové stany a pak nás zavolali
vedoucí. Šli jsme do lesa, kde
byly papírky s našimi jmény.
Byly tři barvy, díky kterým
jsme se rozdělili do skupin po
šesti. Dostali jsme možnost
vybrat ze tří trubek, ve kterých bylo na pingpongových
míčcích napsané jméno vedoucího. Míčky jsme museli
dostat nahoru pomocí vody,
ale byl v tom háček - ty trubky
byly ze všech stran propíchané. Nakonec se nám to podařilo a zjistili jsme, koho máme
za vedoucího. Nato jsme se
už pak se svými vedoucími
vydali do tábora, kde jsme
vymysleli každý svůj název,
pokřik a namalovali vlajku.
Na večerním nástupu jsme
zjistili, jak se jmenují naši
soupeři, jaké jsou jejich vlajky
a pokřiky.
1. skupina Wargalové: Miriam M., Gabča Z., Matyáš A.,
Jana S., Jana D., Dominik P.
a vedoucí Růženka

Letní stanový tábor byl dobrodužstvím pro všechny
2. skupina Willovi přívrženci: Majda B., Anička H., Eliška K., Viktor M., Tonda H.,
Filip H. a vedoucí Maruška
3. skupina Dubínci Bubínci: Denča Z., Eliška B., Patrik
H.,Terka K., Vojta M., Sam B.
a vedoucí Jirka
A samozřejmě PTP (pomocný technický prapor), ve
kterém byla Terezka (zdravotnice), Zuzanka (kuchařka),
Staník (hlavní dovažeč vody
☺ a hlavní vedoucí), Tomáš
(zabavovač dětí v odpoledním
klidu ☺), Jeník (ukazovač
Verunky V3S) a Mira (programový vedoucí).
Celotáborovka byla Hraničářův učeň. Hráli jsme tam
spoustu dobrých her, ale ta
Dolní Bojanovice

úplně nejlepší byla Pevnost
Boyard. Ta se líbila všem ☺.
V sobotu 28. čer vence
jsme si sbalili kufry, rozloučili
jsme se s vedoucími, kteří
tam ještě zůstali, a odjeli jsme
z toho nejlepšího tábora.
Jana Straková
a Denisa Zhřívalová
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LETNÍ STANOV Ý TÁBOR 2012
Letní tábor se uskutečnil v poněkud netradičním termínu 18. - 28. července. A nutno
říct, že vzhledem k počasí jsme to celkem
„vychytali“. Užili jsme si jak slunečného počasí, tak i (v menší míře) deště.
Setonův hrnec, Liška, Velehrad, Pevnost
„Boyard“, to jsou jen některé atributy charakterizující letošní tábor, který se konal, stejně
tak jako loni, v Břestku u Buchlovic.
Červenou nití, která se vinula celým naším
pobytem v Chřibech, bylo dobrodružství Willa,
Horáce a jejich přátel. Spolu s nimi jsme se
učili bojovat, kuchtit, používat tajemné šifry
a mnoho jiných dovedností spojených s jejich
učňovskými povinnostmi.
Rád bych poděkoval všem, kdo jakýmkoliv
způsobem přiložili ruku k dílu, pomohli s realizací tábora a přispěli tak k jeho zdárnému
průběhu. Všem vám patří velké díky.
Jiří Pink

spor t
Táborníci si užili každý den naplno

Příměstský tábor pod organizací Orla
Od 13. 8. do 17. 8. se konal na Orlovně první orelský příměstský tábor. Zúčastnilo se jej
celkem 30 dětí ve věku 5 až 11 let. Celý tábor byl v duchu legendy z knihy Astrid Lindgrenové
- Ronja, dcera loupežníka.
Na konci tábora jsme dětem položili tyto otázky:
1.
Jaký je tvůj věk?
2.
Která hra tě nejvíc zaujala a proč?
3.
Který den považuješ za nejlepší a proč?
4.
Které jídlo ti nejvíc chutnalo?
5.
Kolik máš zlaťáků?
6.
Co tě tady překvapilo?
7.
Slož básničku na téma „Náš loupežnický tábor“.
Jednu z odpovědí vybíráme ke zveřejnění☺
Připravila: Zdeňka Kaňová
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FOTBALISTÉ ZAVZPOMÍNALI NA SVÉHO KAMARÁDA
K a ždoročně hrají naš i
fotbalisté Memorial Franty
Bohůna. Tímto turnajem zavzpomínají fotbaloví veteráni
na svého kamaráda a spoluhráče Františka Bohůna.
V letošním roce se konal již
sedmý ročník. Turnaje se zúčastnily dva celky z Hodonína
a internacionálové z Dolních
Bojanovic. Celkovým vítězem
se stal výběr z Hodonína.
Naši fotbalisté se umístili na
druhém místě. Při zahajovacím ceremoniálu byli přítomni

syn, dcera, manželka a vnučka Franty Bohůna.
Franta Bohůn byl fotbalista, který fotbalem žil. Nerad
prohrával. Během své kariéry
hrál nejen za Dolní Bojanovice, ale také za Bukovany
a Hodonín. Byl výborný kamarád a dokázal kolem sebe
šířit skvělou náladu. Zemřel
nečekaně v roce 2005 a od
té doby si ho jeho přátelé
každoročně připomínají při
sportovním klání.
R.Č.
Dolní Bojanovice
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bojanovská kuchyně, rady, zdraví
Vyšlehaný krém natřeme na vychladnutý korpus a pocákáme čokoládou.

Domácí vegeta
Na přípravu domácí vegety potřebujeme:
1 kg mrkve
1 kg petržele
1 kg celeru
30 dkg česneku
30 dkg cibule
petrželová a celerová nať, může být i pórek
Kořenovou zeleninu nastrouháme, česnek,
cibuli a natě nadrobno nakrájíme a vše usušíme. Ve vyšší úzké nádobě pak tyčovým mixerem rozmixujeme a přidáme sůl dle vlastního
uvážení.
Věřte, že krásně voní a dá se použít nejen do
polévek, ale také pod maso a do všech zeleninových a masitých pokrmů.

Ananasový moučník
Korpus:
1 plechovka ananasu
1 ½ hrnku polohrubé mouky
2 vejce
1 hrnek mletého cukru
1 prášek do pečiva
2 lžičky sody

Rady

Ananas i se šťávou rozmixujeme, přidáme
ostatní ingredience a pečeme na vymazaném
plechu.
Krém:
2 pomazánková másla
1 hrnek mletého cukru
1 vanilkový cukr
20 dkg másla
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Tento recept je převzatý z kuchařky, která byla
vydána u příležitosti 10. výročí Ženského sboru
z Moravské Nové Vsi.
Vedoucí tohoto ženského sboru paní Sečkářová předala kuchařku paní Anně Řezáčové,
vedoucí bojanovského sboru, jako poděkování
za pozvání na Besedu u cimbálu, která se konala v Dolních Bojanovicích dne 21. července
2012.

Co dokáže jedlá soda
• Odstraňuje zápachy, čistí, bělí, osvěžuje
vzduch, zlepšuje trávení a výborně vám odkyselí organismus. Doma ji má téměř každý
a stojí jen pár korun.
• Víte, že za většinou nemocí stojí překyselení?
Náš organismus zatěžují nevhodné potraviny
(přemíra masa, sladkostí, káva, alkohol),
dlouhodobý stres, málo pohybu. To všechno
přispívá ke vzniku celé řady nemocí. Pomocí

Zpravodaj

jedlé sody můžete alespoň
napomoci našemu tělu se
vyrovnat s touto situací.
Pomáhá také proti plísním.
Na lačný žaludek vypijte
sklenici vody se lžičkou jedlé sody (doporučuje se jedlá
soda zakoupená v lékárně).
Může se užívat dlouhodobě
1 až 2 měsíce.
• Velmi příznivý dopad na
organismus má také kombinace sody a javorového
sirupu. Smíchejte 1 díl jedlé
sody a 3 díly javorového
sirupu v malé misce nebo
kastrůlku. Vložte do vodní lázně a za stálého míchání udržujte při teplotě
40 – 45°C. Zahřívejte asi
5 minut, dokud směs nezhoustne. Užívejte denně
1 až 3 lžičky podle potřeby.
• Soda pomáhá při bělení
zubů, rozpouští zubní kámen a odstraňuje nepříjemný zápach z úst. Smícháte-li
ji s vodou, získáte kvalitní
ústní vodu.
• Soda pomáhá proti pocení.
Stačí trochu jedlé sody
nanést do podpaží. Lázeň,
do které přidáte sodu, zase
zmírňuje pocení nohou.
• Miska vody se sodou a trochou octa umístěná v lednici nebo ve spíži spolehlivě
pohltí všechny pachy.
• Sodu můžete přidat i do rozprašovače a osvěžit ovzduší
v místnosti.
Z.M.

po z v ánk y
Co nás čeká
7. 10. Hodky
23. 11. Hudební slavnosti sv. Cecilie
koncert ONDRÁŠ
dopolední vystoupení pro děti a školy
večerní představení pro dospělé
9. - 16. 12. Vánoční výstava
19. 12. Vánoční koncert ZUŠ
23. 12. Vánoční koncert DH Šohajka

5. 1.
12. 1.
19. 1.
26. 1.
31. 1.
2. 2.
9. 2.
10. 2.
31. 3. – 7. 4.
12. – 14. 4.
19. – 21. 4.
26. 4.
27. 4.
30. 4.
2. 6.
9. 6.
červen
29. 7. – 4. 8.
25. 8.
31. 8. – 2. 9.
29. 9. – 1. 10.
6. 10.
22. – 24. 11.
15. – 22. 12.
prosinec

ROK 2013
Vinařský ples
Maškarní RETRO ples
Krojový ples
Sportovní ples
Generálka polonézy pro veřejnost
Rodičovský ples
Valentýnský ples
Dětský krojový ples
Velikonoční výstava
Místní výstava vín - degustace
Místní výstava vín
Koncert Festivalu TOLERANCE
Slovácký humanitární ples
Pálení čarodějnic
Slavnost Božího Těla
Slavnost Božského Srdce
Závěrečný koncert ZUŠ
Letní kino
Zahrávání hodů, Zarážání hory
Zahrádkářská výstava ovoce,
zeleniny, květin
Svatováclavské hody
Hodky
Hudební slavnosti sv. Cecilie
Vánoční výstava
Vánoční koncert ZUŠ

Dolní Bojanovice
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ma tr ik a

in z er c e

nar o z ení
Ondřej Mrkva
Viktor Kuběna
Bonifác Bohun
Tadeáš Martínek
Sofie Bohunová
Lucie Robková
Tomáš Konečný
Lukáš Blaha
Terezie Bartová
Kryštof Kaňa

Josefovská
Pod Vinohrady
Na Hrázce
Josefovská
Kyjovská
Záhumenice
Nová
Cihelny
Záhumenice
Cacardov

470
1001
32
479
337
211
965
443
906
180

BOTEKO
VINAŘSKÉ POTŘEBY

30. 4. 2012
4. 5. 2012
22. 5. 2012
9. 7. 2012
10. 7. 2012
10. 7. 2012
28. 7. 2012
2. 8. 2012
7. 8. 2012
15. 8. 2012

přejí všem svým
zákazníkům
příjemné prožití hodů

sňatky
7. 7. 2012
Dolní Bojanovice
14. 7. 2012
Dolní Bojanovice
14. 7. 2012
Dolní Bojanovice
4. 8. 2012
Dolní Bojanovice
11. 8. 2012
Dolní Bojanovice
18. 8. 2012
Dolní Bojanovice
15. 9. 2012
Dolní Bojanovice

Marek Trešek
Lenka Bílíková
Petr Zlomek
Jana Zemánková
Milan Chludil
Jitka Kučerová
Václav Janů
Terezie Bábíková
Jan Mayer
Helena Maryšková
David Smolka
Monika Křížová
Lukáš Salajka
Lenka Zahradníková

Dolní Bojanovice
Dolní Bojanovice
Dolní Bojanovice
Velké Bílovice
Dolní Bojanovice
Dolní Bojanovice
Dolní Bojanovice
Dolní Bojanovice
Dolní Bojanovice
Brno - Líšeň
Vlkoš
Dolní Bojanovice
Dolní Bojanovice
Dolní Bojanovice

úmr tí
Čáranová Františka
Toman Miroslav
Bařina Vít
Pospíšilová Marie
Robek Roman
Topenčík Pavel
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Josefovská
Josefovská
U Penzionu
Josefovská
Vrchní Pustá
Prostřední

200
231
431
559
762
83

Zpravodaj

77 let
30 let
65 let
81 let
47 let
67 let

13. června 2012
4. července 2012
18. července 2012
31. července 2012
5. srpna 2012
9. srpna 2012

Kuchyně DPS
nabízí obědy,
tři druhy jídel po 60,- Kč.
Rozvoz zajišťuje Charita.

Tel.: 518 372 098
Dolní Bojanovice
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in z er c e
Vedení účetnictví
a daňové evidence

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

Studio
celostní a psychologická poradna
nabízí:
- individuální konzultace,
práci s dětmi i dospělými
- přednášky podporující sebevědomí
- terapie, koučink.
Sezení probíhá formou konzultace
či pomocí automatické kresby.

Mgr.Ivana Havlíčková
www.soga.cz
Tel.: 607 611 774

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Základní školy a mateřské školy
Dolní Bojanovice

Rekoplus cz

nabízí obědy
za cenu 52,- Kč.

Nabízíme kompletní rekonstrukční,
ze d n i c ké a stave b n í p rá c e :

Rozvoz zajišťuje Charita.
Oběd si můžete objednat

Obklady, dlažby, omítky, štuky
Kompletní rekonstrukce bytových jader
Rekonstrukce bytů a domů
Sádrokartóny, Zámkové dlažby, Fasády

Kompletní kalkulace a návrh zdarma. Ke
každé zakázce klademe maximální důraz.
Tel: +420 776 808 871 www.rekoplus.cz
Mail: info@rekoplus.cz
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nabízí svým zákazníkům
široký sortiment
potravinářského
a drogistického zboží.

na tel.: 518 372 189

Také přejí všem
příjemnou hodovou zábavu
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.

Zahrávání hodů a Zarážání hory,
26. 8. 2012

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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Mark Twain:
„Dej každému dni příležitost,
aby se stal nejkrásnějším dnem tvého života.“

