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Nastala zima, doba adventní už pomalu končí a přicházejí Vánoce – pro většinu lidí
nejkrásnější svátky v roce. Děti se s rozzářenýma očima při pohledu na vánoční stromeček
těší na dárky, všude je cítit vůně vánočního cukroví a za oknem padá sníh. Takové Vánoce si
asi přeje většina z nás.
Rok 2021 se chýlí k závěru a o slovo se hlásí rok nový. Přestože byl tento rok bohatý na
náročné životní situace a v našich poměrech nevídané meteorologické jevy, věřím, že nám
zanechal alespoň trochu příchuť něčeho příjemného.
Kouzlo Vánoc však nespočívá ve velkých darech, ale ve velkých skutcích. Zkusme tedy,
místo velkých Vánoc pro sebe, udělat malé Vánoce někomu ve svém okolí. Někomu, koho se
třeba týkají události nedávno minulé, nebo někomu osamělému.
Přeji nám všem klidné prožití zbytku doby adventní, pokojné a požehnané Vánoce, plné
splněných přání, štědrosti, dobrých vztahů, prožité tak s pokojem v srdci a v blízkosti všech,
kterým naše přítomnost udělá radost. Zkrátka takové, jaké si je přejeme. A v roce 2022 ať
nás provází jenom vše dobré a ať se daří nám všem.
Tomáš Makudera

3
ZPRAVODAJ DOLNÍ BOJANOVICE

4/2021

SLOVO STAROSTKY
Vážení přátelé,
poslední číslo letošního Zpravodaje píšu v době vyhlášení nouzového stavu. Sužuje nás už pátá
vlna COVID pandemie, zažíváme
nárůst počtu nakažených a hospitalizovaných na JIP a ARO v nemocnicích, rostoucí počet zemřelých, nekonečné debaty na toto
téma, rozdělování společnosti na
očkované a antivaxery. Z důvodu
minimalizace kontaktů a v souladu
s vládním nařízením jsme s lítostí
zrušili kulturní akce – koncert, Vánoční výstavu i Sousedské setkání
s ohňostrojem.
Konec roku vybízí k malému
ohlédnutí. Jaký byl rok 2021, ve
kterém jsme si připomínali 825 let
od první písemné zmínky o naší
obci? Výjimečný. Jsem moc ráda,
že oslavu 820 let v roce 2016 jsme
pojali ve velkém – konal se III.
sjezd rodáků s třídenním programem, byla vydána nová publikace
o obci, zazněl slavnostní koncert,
který přenášela T V NOE. Toto
všechno by v „covidových“ podmínkách nebylo možné uskutečnit.
A ž koncem čer vna se rozběhl
společenský život. Všichni jsme
doháněli přeložené oslavy, svatby
se konaly dokonce i v týdnu, jak byl
sál obsazený. Podařilo se uspořádat Žně našich předků, Letní
kino, koncert NO NAME, Šroti
a CIRCUS PROBLEM, Předhodovou besedu u cimbálu. Letošní
Svatováclavské hody a Hodky
s vinobraním byly nádherné – zejména v neděli s krásným počasím
a velkou návštěvností. Poděkování
patří stárkům a jejich rodinám,
chase a všem, kteří chystáte kroje,
Svatováclavskému sboru a orchestru za doprovod při mši sv., vám
všem, kteří udržujete naše krásné

kulturní a duchovní tradice. Ještě
jsme stihli „přivítat do života“ nové
občánky (některé děti už pobíhaly
po obřadní síni a vylézaly nám
z kolébky) a v říjnu se uskutečnil
Den seniorů.
Speciálním „dárkem“ k výročí
byly přívalové deště a krupobití
v pondělí 21. června, které zasáhly
Dolní Bojanovice a napáchaly
nemalé škody. Poté následovalo
tornádo v okolních obcích. Došlo
k velkým škodám, bohužel i na
lidských životech, se kterými se
budou občané a obce dlouho
vypořádávat, ale vzedmula se také

Vítání do života

obrovská vlna solidarity. Děkuji
všem, kteří jste se zapojili do pomoci ať už u nás nebo v Hodoníně,
Mikulčicích, Lužicích, Hruškách,
Moravské Nové Vsi. Moc si vážím
toho, že naše občany poškozené
povodněmi a krupobitím podpořila organizace Člověk v tísni
částkou téměř 11 mil. Kč. Také
Charita rozdělila mezi poškozené z naší obce asi 1,5 mil. Kč.
Na listopadovém Zastupitelstvu
jsme schválili rozdělení částky asi
476 000 Kč z transparentního účtu
obce, na základě předložených
žádostí a doporučení komise.
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Kanalizace Pod Ořechy

Ulice Vídeňská

Schody ulice Cacardov

O investičních akcích vás
pravidelně informuji. V posledním
čtvrtletí postupně dokončujeme
výstavbu kanalizace a vodovodu
Pod Ořechy. Konečné zapravení
povrchu nebude provedeno z důvodu umožnění vybudování přípojek k vinným sklepům. V dalším
roce bychom provedli nový povrch
v celé šířce komunikace. Dokončený je vodovod a veřejné osvětlení v ul. Zemačka. V příštím roce
bychom chtěli opravit schodiště, které propojuje ulice Zemačka
a Pustá. Dokončeny byly opravy
kanalizace, komunikace, přeložka
NN v ulici Vídeňská, nakonec se
podařilo provést i opravy v části
ulice kolem provozu p. Marka Krši.
Probíhá oprava schodiště,
rampy a chodníku, který propojuje ulice Cacardov a Spodní
Pustá.
Finišuje i projekt Revitalizace zeleně, který je realizován
z dotačních prostředků ve výši
85 %, udržitelnost projektu je
10 let, realizační firma STROMMY
COMPANY, s.r.o. bude provádět
po dobu 3 let následnou péči.
Veškerá výsadba, kterou navrhla
Ing. Vránová – Atelier LIST, proběhla na pozemcích obce, mimo
ochranná pásma inženýrských sítí.
Cílem je zkrášlit a ozelenit veřejná
prostranství, a ne vás odradit od
péče o zahrádky. Vím, že pro
některé z vás to není jednoduché.
Děkuji za pochopení.
Na listopadovém zasedání Zastupitelstva obce byl schválen
Plán investic na rok 2022 v objemu více než 46 mil. Kč. Přehled
máte uvedený v tabulce. Zastupitelstvo schválilo také příspěvek na
provoz ZŠ a MŠ ve výši 3,9 mil.
Kč, dále vybudování nového výtahu v kuchyni a řešení povrchu
prostranství před ZŠ.
Naše země prochází jednou
z nejhorších humanitárních i zdra-
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votních krizí v moderních dějinách.
Život y nás všech se změnily.
Někteří z nás přišli o své blízké či
přátele a jiní o své živobytí. Prosím,
postavme se k této nelehké situaci
čelem, táhněme za jeden provaz
a snažme se pomoci slabším
a lidem v nouzi. Doba adventní
a vánoční je dobrou příležitostí
nabídnout pomoc – materiální,
informační, fyzickou a leckdy i hřejivé slovo dokáže zázraky. Mějme
otevřené oči a srdce.
Vážení spoluobčané, přeji
vám pokojný advent, radostné
prožití vánočních svátků a do
roku 2022 pevné zdraví, radost
a naději, že s dobrou vůlí spolu
vše překonáme.

Eva Rajchmanová
starostka obce

4/2021

PROJEKT
„Dolní Bojanovice - Křižovatky“
– grant (dar) od společnosti
SPP Storage, s.r.o.
V souvislosti s přívalovými dešti a krupobitím, které postihly naši
obec v červnu letošního roku, došlo ke škodám na obecním majetku – poničení a propadání komunikací v důsledku poškození
kanalizací přívalovými vodami a vzniku „kaveren“. V rámci projektu
„Křižovatky“ byly provedeny opravy komunikací – křižovatek v ul.
Prostřední, Zelnice, Mlýnská a Myslivecká. Celkové náklady
činily 997 962 Kč bez DPH.
Společnost SPP Storage, s.r.o., která v Dolních Bojanovicích
provozuje podzemní zásobník plynu, poskytla naší obci grant
za účelem odstranění následků živelné pohromy a na realizaci projektu „Dolní Bojanovice - Křižovatky“ v celkové výši
770 000 Kč.
Děkuji majitelům a vedení firmy SPP Storage, s.r.o. za pomoc
a podporu naší obce.

OBECNÍ ÚŘAD
Realizace „zelených“ projektů
aneb Sadíme v Dolních Bojanovicích

O realizaci „zelených“
projektů, tedy projektů
týkajících se výsadby
zeleně, které budeme
letos v naší obci
realizovat, jsem psal
v podzimním vydání
Zpravodaje. Možná se
tak budu v některých
věcech opakovat, ale rád
bych vás nyní informoval
o jejich průběhu.

Projekt s názvem „Výsadba stromů v obci Dolní Bojanovice“,
podpořený dotací ze Státního
fondu životního prostředí, byl
etapově realizován tzv. komunitní výsadbou. Nově vysazených
50 stromů, vesměs plodonosných
s přínosem pro člověka a přírodu,
zle najít v lokalitě Záhumenice
podél polní cesty za Tiskárnou
Lelka a sochou sv. Isidora, za kynologickým cvičištěm podél polní
cesty k „Lapoštorfu“ a podél cesty
Pod Čaganovem do Staré hory.
Velké poděkování patří všem
dobrovolníkům z řad občanů,
mysliveckému spolku Stupava

Dolní Bojanovice, statku Hrabínka Starý Poddvorov, pedagogům
a žákům 7. a 8. tříd naší Základní
a mateřské školy a zaměstnancům
obce, kteří se na výsadbě podíleli.
Závěrem lze shrnout, že to byla
velmi pěkná a podařená akce
s přínosem pro krajinu, a pevně
věřím, že nebyla poslední.
Všem tímto velmi děkuji za
pomoc!
Druhý z projektů „Revitalizace
zeleně v obci Dolní Bojanovice“ je téměř zrealizován. K jeho
dokončení už chybí jenom odstranění zjištěných vad a instalace
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objednaného mobiliáře. Tento
projekt je poměrně obsáhlý a řeší
vícero lokalit v obci. Třebaže informace o zmíněném projektu byly
několikrát uvedeny ve Zpravodaji,
spousta lidí o projektu a záměru
obce revitalizovat nebo vysadit
zeleň na pozemku obce před
jejich domem nevěděla. Setkali
jsme se tak s mnoha negativními
názory a velkým odporem lidí sadit
cokoliv v obci, natož tak před jejich
domem. A musím přiznat, že nás to
mrzí a je to škoda.
Na druhé straně jsou občané,
kteří Obci vyčítají, že pro zeleň
dělá málo. Cílem projektu není
někomu činit příkoří, ale obnovit již
přestárlou výsadbu nebo vysadit ji
nově tam, kde by výsadba mohla
být či byla, a v současnosti už není.
Obnova výsadby je zcela logickým a podle mě i správným
krokem pro vzhled obce. Před lety
proběhla obnova výsadby i v obci
Čejkovice, a kdo občas jezdí směrem na Čejč, může jistě potvrdit
pozitivní výsledek.
Otázky budí taky vysazované
druhy rostlin nebo následná péče
o výsadbu. K tomuto nelze než
dodat, že na toto není na obecním
úřadě žádný kvalifikovaný odborník, a proto byl projekt zadán odbornému projektantovi se znalostí
místních a klimatických podmínek.
O další údržbu se bude starat realizační firma ještě další dva roky.
Následně bude péče na nás. Proto
budeme rádi za pomoc každého,
kdo bude ochoten se o výsadbu
před svým domem postarat. Kritiků
je dost.
Všem tímto děkujeme za trpělivost a pochopení při realizaci
tohoto projektu a věříme, že si
výsadbu časem osvojí i ti, kterým
dnes není vlastní, a naše obec
bude díky ní zase o něco hezčím
místem pro život.
Tomáš Makudera
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Obecně závazná vyhláška obce číslo 2/2021 vydaná
v souvislosti s novým zákonem o odpadech, výše poplatku
„za odpad“ na rok 2022 a další podstatné změny
Vánoce jsou zde a zanedlouho se i rok 2021 stane
historií. Rok nejen mnoha výjimečných událostí,
ale také další rok práce Zastupitelstva obce. Mezi
každoroční úkoly ke konci roku patří příprava rozpočtu
na další rok, stanovení výše poplatků obce a s tím
souvisejících právních předpisů.
V minulém čísle zimního Zpravodaje
obecního úřadu jsem se zmiňoval
o příčinách růstu nákladů souvisejících s likvidací odpadů, o příjmech
v této kapitole, kterými jsou hlavně
poplatky v ybrané od občanů,
a také dopadech nového zákona
o odpadech číslo 541/2020 Sb.,
který se týká nejen finanční stránky, ale vyžaduje nezbytnou úpravu
právních předpisů obce. Obcím
tak vyvstala povinnost aktualizovat
podle tohoto zákona i obecně
závaznou vyhlášku o odpadech,
s účinností od 1. 1. 2022. Takto
upravená obecně závazná vyhláška
obce byla projednána a schválena na listopadovém zasedání
Zastupitelstva obce pod číslem
2/2021 a s ním vstupuje v platnost i několik podstatných změn.
Hledat úspory v odpadovém
hospodářství na straně nákladů
lze jen velmi těžko. V příštím roce
bude Obec po dvou letech zadávat
veřejnou zakázku na služby v oblasti odpadů, ale v současnosti
nelze od tohoto kroku očekávat
jakoukoliv úsporu. Naopak. K navýšení nákladů dojde i příští rok,
a to hlavně za uložení a likvidaci
odpadů, kde se cena od 1. 1.
2022 zvýší řádově o 20 %.
Oproti tomu jsou příjmy několik
let takřka stejné. I když očekávaný
propad daňových příjmů v letošním
roce nenastal, je po letech potřeb-

né příjmovou stránku v kapitole
odpadů navýšit.
První podstatnou změnou v nově
schválené a v ydané Obecně
závazné vyhlášce číslo 2/2021,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je
tedy navýšení poplatku za odpad,
který se od 1. 1. 2022 zvyšuje
z původních 450 Kč, na 600 Kč
na osobu a rok. Zvýšení se na
první pohled může zdát jako razantní, ale ke zvýšení poplatku došlo po zhruba 10 letech a některé
náklady se za stejnou dobu zvýšily
i o více než 100%.
I přes navýšení poplatku bude
Obec na provoz systému odpadů
stále doplácet.
K navýšení částky za likvidaci
odpadu nutně musí dojít i v případě podnikatelů, kteří na základě
uzavřených smluv jsou zapojeni
do obecního systému odpadového
hospodářství.
Je taky nutné, aby se smluvně do
obecního odpadového systému
zapojily všechny podnikající osoby, které odpadový systém obce
aktivně využívají v současnosti neoprávněně – tedy ne jako občané
odevzdávající odpad z vlastní domácnosti, ale odpad vzniklý z dané
živnosti nebo vlastního podnikání.
Toto se týká všech od drobných živnostníků (řemeslník, kosmetička,

kadeřnice apod.) až po velké právnické osoby. Na toto se zaměříme
následně, aby systém byl nastaven
pro všechny stejně a spravedlivě.
Pro úplnost také uvádím, že
poplatek „za odpad“ lze uhradit
několika způsoby:
1) na podkladně obecního úřadu
v hotovosti
2) na podkladně obecního úřadu
kartou
3) převodem z běžného účtu na
účet obce. (Návod pro úhradu
převodem lze najít na webových
stránkách obce v sekci poplatky.)
Druhá podstatná změna se týká
nově poplatníka, jemuž poplatková
povinnost vzniká z titulu vlastnictví
obyvatelné nemovitosti, ve které
nikdo trvale nebydlí (řečeno jednoduše, definice zákona zní: „byt,
rodinný dům nebo stavbu pro
rodinnou rekreaci, ve které není
přihlášená žádná fyzická osoba“
a která je umístěna na území obce).
Tato poplatková povinnost vzniká na
základě znění uvedeného nového
zákona o odpadech. Vlastníkům
takové nemovitosti, přihlášeným k trvalému pobytu v obci, by tak vznikla
poplatková povinnost duplicitně.
Zastupitelstvo obce proto rozhodlo
tuto dvojitou poplatkovou povinnost
osvobodit. Osvobozeni však nejsou
vlastníci takových nemovitostí,
kteří nejsou přihlášeni k trvalému
pobytu v naší obci, ale v obci jiné.
Třetí významnou podstatnou
změnou, která vyplývá rovněž
z nové právní úpravy zákona o odpadech, je poplatková povinnost
u těch, kteří dlouhodobě bydlí mimo
obec, ale přihlášeni k trvalému po-
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bytu jsou i nadále zde. Doteď bylo
možné takové poplatníky osvobodit
na základě prokázání úhrady poplatku obci v místě bydliště. Tento
druh osvobození je možný od 1. 1.
2022 podle znění nového zákona
pouze tehdy, prokáže-li poplatník,
že obec, ve které dlouhodobě
bydlí, má stanovený poplatek „za
odkládání odpadu z nemovité věci“
(definice zákona, jednoduše lze
říct, že je to poplatek stanovený
podle množství odevzdaného odpadu podle stanoveného způsobu
měření). Je třeba počítat s tím, že
tato osvobození nebude možné

využívat jako doposud, ale bude je
třeba posuzovat jinak.
Pokud se vám zdá tato nová
právní úprava státního zákona
složitá, tak máte pravdu, je. V novém znění zákona není lehké se
zorientovat pro nás, natož tak pro
člověka, který se v této problematice nijak nepohybuje. To však obec
nemůže ovlivnit.
Co však ovlivnit můžeme, je to,
co stále platí, že pokud chceme,
aby náklady byly co nejnižší a obec
nemusela dále poplatek zvyšovat,
je třeba třídit v nejvyšší možné
míře, aby se dalo využít maximum
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druhotných surovin z odpadů. Pro
ty, co v třídící systém stále nevěří
a tvrdí, že třídění nemá smysl,
protože všechno končí na skládce,
uvádím, jako osoba této problematiky velmi znalá, že tomu tak není
a velká část tříděných odpadů je
dále využívána a některé velmi
efektivně. A u té části, která dnes
využití nemá, nelze s určitostí
říci, že tomu tak třeba za půl roku
nebude.
Třiďte odpad, má to smysl a budoucnost. Nejlevnější však je vzniku odpadu předcházet a neplýtvat.
Tomáš Makudera

Dotace poskytnuté naší obci v roce 2021
Stejně jako v minulých letech vám v letošním závěrečném čísle Zpravodaje přinášíme přehled dotací, které
obec na základě podaných žádostí v letošním roce obdržela. Rok 2021 byl v mnoha letech výjimečný a výjimečné bylo i množství uskutečněných výběrových řízení Radou obce a s tím související přijetí poskytnutých
dotací z různých dotačních titulů. Ze všech podaných žádostí obec Dolní Bojanovice obdržela dotace na
podporu projektů v celkové výši 6 355 085 Kč od těchto poskytovatelů dotace:
Státní fond životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

Poskytovatel dotace:
Název akce:

Výsadba stromů v obci Dolní Bojanovice

Účel:

Poskytnutí podpory na alejovou komunitní výsadbu stromů mimo zastavěné území
obce; realizace alejové výsadby podél polních cest za Tiskárnou Lelka v lokalitě
Záhumenice, za kynologickým cvičištěm a Pod Čaganovem.

Termín realizace:

2021

Částka:

217 735 Kč
Ministerstvo životního prostředí, Operační
program životní prostředí 2014–2020
Vršovická 144/65, 110 00 Praha 10

Poskytovatel dotace:
Název akce:

Revitalizace zeleně v Dolních Bojanovicích

Účel:

Podpora na obnovu výsadby a revitalizace stávající výsadby v 7 lokalitách napříč
celou obcí.

Termín realizace:

2021

Částka:

2 762 847 Kč

Název akce:

Předcházení vzniku odpadů v Dolních Bojanovicích

Účel:

Dotace na pořízení domácích kompostérů a nápojových kelímků pro opětovné použití.

Termín realizace:

2021

Částka:

1 764 083 Kč
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Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Poskytovatel dotace:
Název akce:

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje
pro rok 2021

Účel:

Pořízení věcných prostředků požární ochrany pro JSDHO Dolní Bojanovice, za účelem
zvýšení akceschopnosti.

Termín realizace:

2021

Částka:

65 000 Kč

Název akce:

Dolní Bojanovice – oprava kanalizace ul. Za Humny a Vídeňská

Účel:

Dotace z prostředků Jihomoravského kraje na úhradu nákladů spojených s opravou
kanalizace ul. Za Humny a Vídeňská.

Termín realizace:

2021

Částka:

1 500 000 Kč

Název akce:

Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých
lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2021

Účel:

Dotace na udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských
tratí na katastrálním území obce Dolní Bojanovice

Termín realizace:

2021

Částka:

70 000 Kč

Název akce:

Dotace obcím na zpracování územních plánů 2021

Účel:

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na provedení změny č. 1 územního plánu
Dolní Bojanovice.

Termín realizace:

2021

Částka:

188 155 Kč
Svaz knihovníků a informačních pracovníků –
Velká Morava, Kobližná 4, 601 84 Brno

Poskytovatel dotace:
Název akce:

Vracíme se k tradicím, po stopách historie – návrat k tradicím

Účel:

Prezentace tradičních rukodělných řemesel a uspořádání besedy s autorem publikace
(ne)Zapomenutelní legionářští bráškové.

Termín realizace:

2021

Částka:

5 000 Kč
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1

Poskytovatel dotace:
Název akce:

Poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích

Účel:

Poskytnutá podpora na pěstební činnost, výchovu a zajištění porostů a zřízení
oplocenek nově zalesněných ploch

Termín realizace:

2021

Částka:

153 140 Kč

Tomáš Makudera
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Poděkování senátorky
Rok 2021 byl pro nás všechny
velmi těžký. Opět jsme se potýkali s projevy sucha, přívalovým
deštěm a přibyl další přírodní jev
- tornádo. To naše území zasáhlo
a značně poznamenalo. Děkuji
všem, kteří se jakkoli zapojili do

pomoci s odklízením škod způsobených tornádem.
Stále nás velmi trápí COVID-19.
Všichni s ním bojujeme, jak je
jen v našich silách. Děkuji všem
a zejména zdravotníkům, kteří
pomáhají zvládat tuto pandemii.

Přeji vám krásné prožití svátků
vánočních a do nového roku přeji
co nejméně problémů, mnoho
úspěchů, úsměvů a především
hodně zdraví!
Ing. Bc. Anna Hubáčková
senátorka za Hodonínsko

„Jó – tam negde měli pole náš stařeček...“
Věděli jste, že
v České republice je
180 000 pozemků, které
nemají svého majitele?
Na Hodonínsku je jich
35 000 – mimochodem
spolu s Břeclavskem
nejvíce z celé České
republiky. Ptáte se, jak je
to možné?
Z mnoha různých důvodů. Majitel
zemřel a některé pozemky byly
zapomenuty a nedostaly se do
dědictví. Pořádný nepořádek udělali v pozemkové držbě bolševici.
Ukradli ve jménu společného hospodaření obrovské množství půdy,
ale nezměnili v patřičných knihách
vlastnická práva. Za 40 let jejich
vlády mnozí majitelé půdy zemřeli,
jiní emigrovali, takže se na jejich
pozemky zase zapomnělo. Stejně
nebyly jejich, ani na nich nemohli
pracovat. Velmi smutná je historie
židovského majetku – všichni víme,
že většina Židů zemřela a nezanechala závěť, a pokud ano, stejně pozemky neměl kdo zdědit. Další majitelé odešli za prací do jiných států
(třeba i koncem 19. století) a zapomněli vyřešit majetkové záležitosti.
Možná že i plánovali návrat zpět,
ale už se tak nestalo. A další generace už nevěděla, že dotyčný má
nějaké pozemky ve své rodné zemi.

Tyto informace nejsou nové
– katastrální úřad je zveřejnil již
v roce 2013, nicméně médii tato
informace jenom „proletěla“. Nejdůležitější z tohoto textu je to, že
podle nového katastrálního zákona
z roku 2014 mají občané, kteří se
domnívají, že některý pozemek
patřil někomu z jejich rodiny, čas
přihlásit se do 10 let od vydání zákona. V opačném případě
pozemky PROPADNOU STÁTU.
Lhůta tedy uplyne v listopadu
2023, což je za dva roky. To je
už jenom krátká doba na vyřešení
zákonných povinností. V případě,
že se domníváte, že některý pozemek by mohl patřit někomu z vaší
rodiny, zkuste prověřit informace
přímo na katastrálním úřadě. Nebojte se to zkusit. Někteří majitelé

jsou zapsaní dosti nejasně – chybí
adresa bydliště a mnohdy i datum
narození. Majitelé nemovitostí jsou
zapsáni v Pozemkových knihách
včetně jejich předků. Pokud tedy
máte tušení, že by se mohlo jednat o vašeho předka, zkuste to.
Bylo by škoda nepřihlásit se o váš
možný majetek. V níže otištěném
seznamu jsou uvedena jména
nejasných majitelů v k. ú. Dolní
Bojanovice. U některých osob
se jedná o víc pozemků. Bližší
informace, včetně parcelních čísel, jsou na níže uvedeném webu.
Pokud byste potřebovali poradit,
můžete se obrátit i na mě – v rámci
svých možností rád pomůžu. Více
informací je možno nalézt na webu
– např. www.uzsvm.cz
Stanislav Doležal

Štětková Marie, Mrákava František, Turek Jan, Lísková Marie,
Sládek Josef, Mikuš Pavel, Šindarová Anna, Fialová Františka,
Herka Karel, Kolibová Marie, Mrkva Stanislav, Šindar Vojtěch,
Tesaříková Alžběta, Kučera Štěpán, Lekavá Anna, Doležalová
Cecílie, Lekavá Marie, Lekavý Ladislav, Lekavý František, Dostálová Františka, Dostál Ferdinand, Dostál Petr, Kociánová Marie,
Dostál Alois, Dostálová Tekla, Dostál František, Pospíšilová
Marie, Pospíšilová Růžena, Pospíšilová Žofie, Turek Josef, Šimková Marie, Hanák Jan, Líčeník Jan, Lekavý Petr, Lekavý Josef,
Lekavý Václav, Maršálková Marie, Kaňová Hedvika, Fersterová
Marie, Veselá Josefa, Mikušová Františka, Mikušová Albína,
Mikušová Kateřina, Mikuš Pavel, Spitz Arnošt, Altbachová Olga,
Svoboda František, Gerberová Josefína
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OKÉNKO Z NAŠÍ KNIHOVNY
Obecní knihovna v roce
2021 i přes různá
omezení a preventivní
opatření pokračovala ve
svém fungování a mohu
jej celkem kladně
zhodnotit. Půjčovaly
se knihy a proběhly
všechny naplánované
akce (i když některé
opožděně).

V hodnotě 80 000 Kč byly nakoupeny nové knihy do fondu naší
knihovny a z Městské knihovny
Hodonín byly přiváženy i knihy
k půjčování z tzv. VF - výměnného
fondu.
V rámci programu SKIP regionu Velká Morava proběhla jarní
i podzimní hezká akce pro děti
z Mateřské školy Dolní Bojanovice „Po stopách historie – návrat
k tradicím“, kdy se děti formou
hry blíže seznámily s vyšíváním
i malováním ornamentů na našich
krojích. U příležitosti „Dne dětí“
byli oceněni i nejpilnější čtenáři
roku 2019 a 2020. „Pasování na
čtenáře“ pro žáčky prvních tříd
proběhlo v červnu a registraci
v naší knihovně na rok zdarma
využilo mnoho dětí. Týden knihoven byl pokračováním jarní akce
„Malé projekty – návrat k tradicím“.
Uskutečnila se i velmi zajímavá
beseda, kdy pozvání na 14. října
2021 přijal pan Mgr. František
Trávníček. Proběhla „Beseda
nejen nad knihou (ne)Zapomenutí
legionářští bráškové“ i s ochutnávkou Heffron rumu.
Rok 2021 byl pro mne osobně
velmi zajímavý. Ve dnech 3. – 5.
srpna jsem se zúčastnila semináře - 17. Celostátního setkání
knihovnických seniorů v pražském

Týden knihoven 2021 s MŠ

Žáci ZŠ

Klementinu, s exkurzí v Národní
knihovně, Městské knihovně na
Letné, v Knihovně Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, nahlédli
jsme do expozic UMPRUM galerie
Rudolfinum a dalších zajímavých
institucí.
Poděkování patří i věrným
čtenářům za přízeň, přeji všem
hodně zdraví a vždy šťastnou ruku
při výběru dobré knihy v Obecní
knihovně Dolní Bojanovice i v příštím roce 2022.
knihovnice Růžena Kašíková
Na neděli 3. října se paní Kašíkové
dostalo pozvání na slavnostní vy-

hlášení a předávání ceny Senior
roku 2021 v kostele Svaté Anny
v Praze. Pod záštitou S|e|n S|e|n
(Senzační senioři) Nadace Charty
77, České televize, Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE
97 a dalších sponzorů se toto
ocenění uděluje jednotlivcům i klubům seniorů. Jako jedna z 52 nominovaných seniorů z celé České
republiky se letošního vyhlášení
a předání cen zúčastnila i paní
Kašíková. Děkujeme Městské
knihovně Hodonín za nominaci
a ocenění její práce.
Redakční rada
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Krátce ze školy aneb Co všechno jsme na podzim stihli 
 1. září 2021 přivítali před školou
žáky v novém školním roce pan
ředitel a paní starostka. Do školních lavic poprvé usedli i prvňáčci,
kteří nejdřív probudili popleteného
Ivánka a připomněli mu, co patří do
aktovky, a co ne.
 Za dodržování covidových opatření se uskutečnily úvodní třídní
schůzky, na kter ých proběhla
i z loňska odložená volba 3 členů
Školské rady za zákonné zástupce.
 Již tradičně se začátek školního roku pro žáky šestého ročníku nesl v duchu adaptačního
pobytu. Pro třídní učitelky jsou
to sice velmi náročné dny, ale
dávají možnost poznat žáky více
než při školní výuce a také pozorovat jejich chování v různých
situacích.
 V naší škole našly útočiště tři
třídy prvního stupně z Moravské
Nové Vsi zasažené tornádem.
Tamní školní budova stále ještě
není zcela opravená a je jen v částečném provozu.
 Po dvou letech proběhl sběr
starého papíru. Nejvíce nasbírali
žáci z 5. A a 6. B. Nejlepšími
podzimními sběrači jsou páťáci
Max Řezáč a Vladislav Červenka
a Adéla Staňová z první třídy.
 Před našimi deváťáky je letos opět těžký úkol – vybrat si
svoje budoucí povolání. Jednou
z aktivit, která jim může usnadnit
rozhodování, byla návštěva Úřadu práce a Veletrhu vzdělávání
v Hodoníně.
 Prvňáci se ve školní družině
nejdříve museli všichni pořádně
seznámit a zjistit, jak to v družině
chodí, vyzkoušet si nové hračky a hry. Pak už přišlo na řadu

podzimní tvoření, čtení z knížek,
zpívání písniček a další aktivity.
V dalších měsících je čeká putování „Družinou plnou pohádek“.
 V druhém oddělení školní družiny se děti v rámci celoroční
hry nazvané „Naše obec“ dozví
spoustu zajímavých a užitečných
informací o Dolních Bojanovicích.
Budou postupně poznávat naši
obec, důležité stavby, ulice…
 Ve čtvrtek 30. září navštívila naši
školu paní senátorka Ing. Bc. Anna
Hubáčková. Přišla poděkovat za
naši pomoc obcím a školám, které
byly zasaženy tornádem. Obdrželi
jsme pamětní plaketu a propagační
materiály Senátu ČR, ale nejvíce
si vážíme jejích děkovných slov
a osobní návštěvy. Děkujeme!
 Začátkem října navštívilo naši
školu Mobilní planetárium. Žáci
čtvrtého až šestého ročníku se
mohli během chviličky dostat do
vzdáleného vesmíru. Stačilo jen
vstoupit do improvizovaného planetária – promítací kopule v naší
tělocvičně.
 I přes peripetie loňského covidového školního roku se naše
škola zúčastnila výtvarné soutěže
Městské knihovny Hodonín s názvem „Zakousněte se do knihy
s Klárou a Jirkou“. Děti druhého,
třetího i čtvrtého ročníku obsadily
první tři místa: Marie Opavská,
Alexandra Lokosová a Richard
Vaculka, Tomáš Chludil, Jindřich
Doležal a Rozálie Dvořáková, Lucie Robková, Adam Bohůn, Natálie
Blažková. Všichni jmenovaní na
vernisáži vítězných prací nazvané
„Pátek talentů“ obdrželi pěkné
ceny.
 Ve školním kole soutěže Mladý
chemik si žáci z devátých tříd ově-

řili své znalosti z chemie. Poznávali
prvky, počítali a procvičili si názvosloví sloučenin. Nejlepší tři žáci
(Lucie Bartálová, Natálie Janečková a Filip Kučera) postupují do
krajského kola, které se uskuteční
v prosinci na Střední průmyslové
škole chemické v Brně.
 Po více než pěti letech navštívili
naše žáky sokolníci ze společnosti
Seiferos se sv ými dravci. Na
fotbalovém hřišti si žáci mohli
prohlédnout dravce a sovy od těch
nejmenších až po největší orly
a supy. Nejzajímavější byly letové
ukázky, kde všichni pozorovali
v letu orla hnědého a především
lov umělé kořisti.
 V rámci třídního projektu Naše
obec se třeťáci vydali navštívit
místní Obecní úřad a Slováckou
chalupu, kde se seznámili s historií
i novinkami obce Dolní Bojanovice
a poslechli si vyprávění o životě
našich předků, zejména o životě
a díle řezbáře Františka Vymyslického.
 Snad už je to tradice. Počasí
bylo krásné, ale ani větvička, ani
lísteček na stromě se nepohnul
a na školním hřišti se sešli milovníci
pouštění draků . Všichni se snažili v poklusu vznést pestré malé
i velké draky do oblak. A povedlo
se, akce se vydařila.
 Pod odborným dohledem pana
místostarosty a ostatních pracovníků OÚ si žáci druhého stupně
mohli zasadit různé druhy stromů,
např. třešeň ptačí, hrušeň podzimní, slivoň švestku. Zároveň
se dověděli zajímavé informace
ohledně správného sázení.
 V prvním listopadovém týdnu
zavítala do naší školy Městská
policie s preventivním programem
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k dopravní výchově ve čtvrtých třídách. Děti se seznámily s pravidly
silničního provozu a situacemi,
se kterými se mohou setkat jako
cyklisté. Po zdolání malého testu
si vyzkoušeli téměř všichni na dopravním hřišti při ZŠ Vančurova,
jak jsou zdatní na kole.
 Měsíc listopad je ve znamení
vyrábění dárků, drobností a vánočních ozdob. Ve výtvarné dílně
s výtvarnicí Denisou si zájemci
mohli vyrobit náramky z korálků
či minerálů a dárkové balení mořské soli do koupele. Při veselém
vánočním tvoření si děvčata ze
3. třídy v sobotním dopoledni ve
školní družině stihla vyrobit drobné
dárečky a pěkné vánoční dekorace. Někteří udělali radost sobě,
jiní si odnášeli dárky, kterými chtějí
potěšit své blízké.
 Konečně! Po více než roce a půl
byla naše tělocvična opět svědkem
sportovního klání mezi školami
ve velkém florbalu. I přes určitá
omezení a dlouhou pauzu jsme
tak přivítali florbalisty z Očova,
Ratíškovic, Rohatce a Strážnice
v okrskových kolech. Hoši z kategorie mladších žáků skončili na
třetím místě a starší kluci vybojovali
místo druhé. Bohužel další turnaje
byly kvůli nepříznivé covidové situaci do odvolání opět zrušeny.
 Poslední akcí, kterou jsme
v nepříznivé době covidu stihli,
byly třídní schůzky. I když ani těm
se nevyhnuly určité potíže s překládáním termínů, s rozdělením
do více dnů, s postupným časovým rozpisem jednotlivých tříd,
s on-line přenosem přes aplikaci
Teams kvůli absenci učitele nebo
karanténě rodičů.
Děkujeme rodičům za pochopení, vstřícnost a spolupráci v této
nelehké době.
Miroslava Zmrzlíková

Podzimní výuka na ZŠ
Koronavirus bohužel
ovlivnil a ovlivní i tento
školní rok. Respirátory
ve společných
prostorách, pravidelné
antigenní testování žáků,
obědvání na etapy po
ročnících, dezinfekce,
větrání tříd – na to vše
jsme si, ač neradi, již
zvykli.
S nástupem podzimní vlny jsme
však museli řešit značnou absenci
vyučujících i žáků. V jednu chvíli
bylo až 6 pedagogů v izolaci či
karanténě… Ti bez zdravotních
potíží vyučovali alespoň část hodin

z domu přes počítač: zdraví žáci
seděli s asistentkou pedagoga ve
třídě, slyšeli a viděli učitele na tabuli přes dataprojektor a plnili jeho
pokyny, poslouchali jeho výklad
učiva. Žáci v izolaci či karanténě,
kteří se byli schopni vzdělávat, měli
v těchto hodinách možnost připojit
se dálkově a účastnit se takové
výuky z domova.
Obdobným způsobem vyučovali učitelé ve škole ty třídy, kde
absence přesáhla více než 50%.
Ve třídě učili polovinu přítomných
žáků a současně byli připojeni
přes počítač se žáky, kteří byli
doma v karanténě či zdravotně
indisponováni. V jednom týdnu to
byla polovina tříd 2. stupně… Je
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jasné, že tento hybridní způsob
v ýuky klade obrovské nároky
na vyučující: časové na přípravu
takových hodin, organizační i psychické. Všichni naši učitelé to však
zvládli a uspěli v další zkoušce. Za
to bych jim chtěl moc poděkovat
a opět (pokolikáté už?) před nimi
smeknout. Věřím, že i za rodiče.
Velký kus práce odvedla i paní
zástupk yně, která zajišťovala
suplování za velký počet chybějících kantorů, organizačně plánovala rozvrh hybridní výuky a infor-

movala o změnách žáky i rodiče.
Děkuji i rodičům, kteří s námi
spolupracují: informují nás o pozitivním výsledku PCR testu jejich
dítěte, sledují pravidelně žákovskou knížku a web školy, kde jsou
aktuální informace. Komunikují se
školou a věří, že děláme maximum
pro co nejlepší vzdělávání. Těm, co
chápou, že jako státní organizace
jsme povinni dodržovat a vyžadovat covidová opatření vlády. Těm,
co úměrně věku svých dětí s nimi
rozmlouvají o covidové situaci.
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Rodičům, kteří i přes jakýkoliv
postoj k vakcíně motivují své děti
k toleranci spolužáků s opačným
názorem na očkování.
Přeji nám všem pevné zdraví,
hodně trpělivosti, sil a rozumu
v tomto složitém období. A v čase
vánočním se zastavme, odpočiňme si a radujme se z (ne)obyčejných věcí, které i přes covid
přetrvávají…
Martin Maňas, ředitel školy

INFORMACE A ZPRÁVY ZE ZUŠ
Vážení spoluobčané,
zahájení školního roku 2021/2022
v naší ZUŠce začalo velmi optimisticky a žáci se svými pedagogy se
pustili pilně do výuky. To se projevilo na žákovské besídce konané
19. října v koncertním sále ZUŠ.
Musím dle ohlasů konstatovat,
že to byl pro všechny, i pro mne,
velmi pěkný koncert, a dokonce
jednotlivá čísla měla vysokou úroveň. Následná besídka u příležitosti
Dne boje za svobodu a demokracii
18. listopadu již byla poznamenána epidemiologickými opatřeními
a účinkovala již jen polovina žáků
z plánovaného programu. Atmosféra byla pro všechny zvláštní,
jelikož až doposud nemuselo mít
obecenstvo respirátory. Všiml jsem
si, že ti nejmenší často za maskami
hledali pohledem své nejbližší, což
jim na soustředěnosti určitě nepřidalo. Pokud nám okolnosti dovolí,
uskuteční se ještě připravovaná
Mikulášská besídka, a to ve velmi
omezeném počtu. Vzhledem k dalším opatřením a častým absencím
v souborech není možné připravit
plánovaný Adventní koncert, který
byl vždy krásným zakončením
kalendářního roku. Místo toho se

snažíme připravovat vybrané žáky
na soutěže a postupně natáčet
vystoupení tanečního oboru. Pokud
se vše podaří, odkaz ke stažení
vystoupení tanečního oboru na
Youtube bude pro vás všechny
takovým malým dárkem na školním
webu a Facebooku.
Každého z nás pandemie nějak
omezuje, ale to díky Bohu neznamená, že se nemůžeme dále
vzdělávat, rozvíjet své hřivny a pracovat na sobě. Dobrým příkladem
toho může být i naše žákyně Pavlína Tomčalová, která se v neděli
28. listopadu 2021 umístila v první

desítce nejlepších z České republiky se svými písněmi „Mikulecké
pole“, „Šohajku, zlá rada“ na celostátním postupovém kole přehlídky
DĚTI A PÍSEŇ v divadle Radost
v Brně. Pavlínko, moc ti gratulujeme
a přejeme, ať se Ti i nadále daří!!!
Závěrem bych chtěl zaměstnancům poděkovat za snahu,
píli, trpělivost a všem spoluobčanům popřát spokojené prožití
vánočních svátků a lépe harmonicky naladěný nový rok 2022.
Stanislav Esterka
ředitel ZUŠ Dolní Bojanovice
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ZAJÍMAVOSTI
Na radnici před 100 lety
Po nějaké době byla opět možnost
ponořit se do archívů a podívat
se třeba na to, jak vypadalo před
více jak sto lety jmenování radních
a vedení tehdejší obce. V takovém
zápisu se občas objeví něco, co
nelze přečíst, v článku tedy dáváme k textu otazník. V případě
„????“ se nepodařilo slovo na čtyři
písmena rozluštit vůbec. Dokážete
uhodnout, koho se to radní snažili
zvolit?
Protokol založen při sezení
obecního výboru ze dne 1. května 1899 za přítomnosti celého
výboru nově zvoleného.
1. Představení nově zvoleného
starosty Jana Hubáčka, jenž 26.
dubna slib povinnosti složil
2. Skládání slibu povinnosti
obecních radních v ruce nového
představeného

3. Čtení dopisů
4. Volba 4 členů do místní školní
rady a 2 náhradníků
Představený dosavadní Petr
Nesvadba oznamuje, že Jan
Hubáček slib povinnosti dne 26.
dubna 1899 na c.k. okr. Hejt složil
(Pozn.: císařsko - královské okresní hejtmanství). Načež následoval
slib obecních radních. Čtení dopisu, ve kterém se před starostou
s místní školní radou vyzývá by
věcné potřeby do čtvrté učírny
opatřeny byly. Do 20. května.
Dále čten dopis by obecní zastupitelstvo volilo 4 členy a 2 náhradníky do místní školní rady. Volba
byla předsevzata dle návrhu pro
aklamace a zvolení byli následující: 19 hlasy Nesvadba Petr,
Bílek Jan čís. 383, Hubáček Jan
čís. 403 a Vymyslický Frant. Dále

co náhradníci: Červenka Anton
a Bílek Jan čís. 29
Volné návrhy: Juračíková hlásila se do almužny a byla od výboru
přijata.
Za hotaře byl Levbau (?) Jan
přijat. Vaculík a Švagerka Vavřín
do vinohradu přijat. Dále bylo
zapotřebí nových ???? voliti,
poněvadž Hubáček Jan dle vypovězeného při sezení obecního
zastupitelstva nemá. Dle toho má
představený obce tuto stížnost
u c.k. úřadu přednésti. Avšak
jeden ???? byl zvolen.
Byly dva návrhy, a sice od
Lechner - by byl na práci zvolen
Nesvadba Petr a pak od Salajka
Jan - druhý návrh byl zvolen Koliba Frant.
Stanislav Doležal

Ocenění našeho rodáka
Již šedesát let
spolupracuje Milan
Turek se společností
Domowina v Budyšíně.
Rodák z Dolních
Bojanovic obdržel za
dlouhodobou spolupráci
s redakcí Domowiny
a společenskými
organizacemi v Lužici
ocenění.
Lužičtí Srbové mají s Čechy mnoho
společného. Jejich řeč patří mezi
slovanské jazyky, proto je Čechům
blízká. Srbové obsadili území Lužice – oblast v severovýchodní části
Německa hraničící s naší zemí

- v době stěhování národů. V 10.
století ztratili svou samostatnost
a později se Lužice stala součástí
Zemí Koruny české.
13. 10. 1912 byla ve městě Wojecery založena z iniciativy Arnošta
Barta společnost Domowina jako
zastřešující organizace srbských
sdružení. V roce 1937 byla nuceně
rozpuštěna a 10. 5. 1945 v Chósčicy obnovena. Jejím sídlem je
Srbský dům v Budyšíně.
Společnost Domowina každoročně oceňuje své příznivce,
kteří propagují spolupráci obou
národů. Letos v říjnu byl pozván
do Budyšína pan Milan Turek,
kter ý si oblast Lužice zamiloval a našel zde mnoho nových

přátel. Ve sv ých vzpomínkách
uvádí: „Díky pravidelnému spojení z Jablonce nad Nisou do
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Budyšína jsem se seznámil
s historií tohoto města, poznal
jsem řadu milých lidí, kteří se
stali mými přáteli a se kterými
se potkávám dodnes. Jako vedoucí Turistického informačního
centra pod Ještědem jsem měl
možnost získat různé prospekty
a publikace ze života Lužických
Srbů, které jsem dále rozšiřoval
mezi naši veřejnost. Díky svým
častým návštěvám v různých
místech Lužice jsem mohl pořádat přednášky o životě, kultuře
a zvycích Lužických Srbů, které
jsou v mnohém našim obyčejům
podobné (např. lidové písně, malování vajec, pálení čarodějnic,
nošení krojů – u nás zvláště na
Moravě, masopustní průvody).“
Kromě přednášek organizoval
i exkurze do oblasti, kterou prošel,
poznal a mohl jí provádět. Pořádal

také řadu významných akcí i u nás,
jako byla výstava lužickosrbské
malířky v liberecké Galerii, výstava
lužickosrbských krojů v Krajské
vědecké knihovně Liberec, stáž
pracovníka turistického centra
v Budyšíně v TIC pod Ještědem,
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který připravil přednášku o Budyšíně v češtině.
Za všechnu tuto dobrovolnou
činnost byl pan Turek oceněn
společností Domowina čestným
uznáním, kterého si velice váží.
Eva Bečvaříková

Sopka v Kozinách dětskýma očima
V minulém čísle Zpravodaje jsme vzpomněli na
katastrofickou událost výbuchu naftového vrtu. Do
redakce nám přišel článek pamětnice paní Josefy
Jordánové, která událost popsala tak, jak si ji jako dítě
pamatuje.
Měla jsem tenkrát deset roků,
když naftařům vyletěla vrtná věž,
které říkali „sorok“. Byla to ruská
vrtná souprava.
Otec pracoval v naftě, doma se
o tom hodně mluvilo, tak si toho
dost pamatuju. Naftaři zřejmě
navrtali ložisko metanu, který
začal unikat ven. Pak už stačila
nějaká jiskra a tragédie byla na
světě. Stalo se to zrovna, když
se střídaly směny ve dvě hodiny,
bylo tam víc lidí. Metan, kterého
tam v ovzduší bylo moc, začal
hořet. Hořelo vlastně všechno
kolem věže. Pak se oheň dostal
dolů do vrtu a došlo k výbuchu. Za

strašlivého hřmotu vyrazil ohnivý
sloup do výšky několika desítek
metrů, zároveň se ze země vyvalil
obrovský proud šedé lávy - barytu. Strašným žárem se roztavila
kovová konstrukce věže, která se
naklonila a částečně zapadla do
té díry. Chlapi byli někteří popálení, skončili v nemocnici.
Až jim splaskly otoky tváří, teprve bylo poznat, kdo to je. Zem se
třásla, vždy se v intervalech ozvalo
strašné dunění a vzápětí znovu
vyletěl obrovský sloup ohně. Láva
se valila vinohradama do stružky
pod Lapoštorfem, brzy zaplnila
celou struhu a vyvalila se z koryta

(hlavně v „Rybníčkách“), dostala
se časem do Kyjovky, obarvila
i Moravu a Slováci z nafty z Gbel
říkali, že to bylo poznat až při vlévání Moravy do Dunaje v Bratislavě.
Láva byla horká, tak jsme si v ní
ohřívali ruce a nohy. Všechno to
připomínalo sopku. Bylo to něco
nevídaného. Také se tam začali
sjíždět lidi z širokého okolí. Přijelo
vojsko a hlídalo to tam, aby někoho nenapadlo se na to podívat příliš zblízka, ale žár byl tak obrovský,
že to ani nebylo možné.
Struhu jsme jako děcka znaly
dobře, chodily jsme se tam koupat, věděly jsme, že je plná škeblí
(škeble potoční), sem tam se
mihla nějaká rybka. Ale to, co jsme
viděli po výbuchu, nám vyrazilo
dech. Vlna lávy zvedla hladinu
vody asi o metr a před sebou
hnala všechno, co v té vodě žilo.
Obrovské hejno rybiček, mezi nimi
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i několik piskořů (piskoř pruhovaný pozn. redakce), všechno to plavalo na hladině, hubičky otvíraly,
jak lapaly po vzduchu. Nikdy bych
neřekla, že je jich tam tolik. Zrovna
jsme šli z kostela, když jsme to
uviděli z mostku v Žabácké uličce.
Já jsem se na to šla podívat zblízka na břeh, do vody mně spadly
knížky a svaté obrázky plavaly
mezi těmi rybičkami. Bylo to jako
jejich pohřeb. Neměly šanci.
Výbuchy pokračovaly, v noci to
osvětlovalo celou dědinu. Asi po
dvou týdnech místo ohně začalo
létat bahno a kamení. Všechno
bylo šedivé, malé šedé kapky
pokryly všechno. Ovoce naštěstí
teprve rostlo, ale co nešlo umýt,

třeba salát, ten sezobaly slepice
a celé to smyla až bouřka.
Naftaři si s tím nevěděli rady,
kameny létaly až do Poddvorova
a rozbíjely střechy na stodolách.
Uvažovalo se, že by to vojáci bombardovali, aby se to zavalilo. Ale
než k tomu došlo, tak se to zřejmě
nějak zavrhlo a výbuchy konečně ustaly asi po třech týdnech.
Časem se země ještě několikrát
otevřela a vytekla láva, zničila
úrodu hroznů, ale už to nebylo
v takovém rozsahu.
Struha byla zanesená až po
vrch. Vlastně si nevzpomínám,
že by tam tekla nějaká voda. To
bylo divné. Časem bahno ztuhlo,
tak jsme to přebíhali. Bahno se

houpalo, my jsme si z toho dělali
„koženku“ jak na ledě. Až když
jsem přebíhala já, tak jsem se
probořila a zajela jsem až po pás
do studeného bahna. Byla jsem
hrůzou bez sebe, ale děcka kupodivu neutekly a pomohly mně
z toho bahna ven.
Škody po výbuchu byly velké,
některé vinohrady byly zničené,
nejúrodnější zem v „Rybníčkách“
byla několik let šedé bahno, struha se musela vybagrovat a břehy
upravovala parta cigánů.
Ale byl to nezapomenutelný
zážitek, který se hned tak za život
nestane – vidět „sopku“ v našich
končinách.
Redakční rada

KRÁTKÉ I DELŠÍ ZPRÁVY
21. Slovácký
humanitární ples
OÁZA HODONÍN a DIAGONÁLA
Dolní Bojanovice pořádala v sobotu 16. října 2021 od 19.00 hod.
opožděný 21. SLOVÁCKÝ HUMANITÁRNÍ PLES v Obecním domě
Dolní Bojanovice
Hrála cimbálová muzika Vojara,
dechová hudba Bojané a DJ Michael, vystoupení měly – gymnastky
z ALL STARS fitness tým Lužice,
taneční skupina Wamp Dance z Ratíškovic, dvojí vystoupení taneční
skupiny Black&White, krojovaná
beseda a Půlnoční překvapení –
Kankán, po kterém následovalo
losování bohaté tomboly.
Výtěžek z plesu bude použit na
výstavbu areálu Oázy.

Krojované hody
Tradiční Svatováclavské krojované
hody se uskutečnily v termínu
26.–28. září. Předcházel jim Večer u cimbálu v režii cimbálové

21. Slovácký humanitární ples

muziky Grajcar, mužského sboru
Vox Vini a jejich hostů. Hlad po
kultuře po roční pauze byl znát na
velkém počtu krojovaných, místních
a hostů z blízkého i vzdáleného
okolí. Nedělní program provázelo
hezké počasí, které se zkazilo až

v pondělí odpoledne. Déšť tak
zahnal „hodaře“ z „Pod Ořechů“
do búd a z „Pod Zeleného“ do sálu
Obecního domu. Podle pokračující
zábavy však nebylo znát, že by
si návštěvníci hodů nechali tento
folklorní zážitek špatným počasím
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znepříjemnit. Vydařila se i úterní
večerní zábava, která letos vyšla
na svátek sv. Václava.

Pochod slováckými
vinohrady
Již několik let naší obcí pravidelně
prochází v sobotu před Hodkama
Pochod slováckými vinohrady,
který se koná pod taktovkou Klubu českých turistů. Kvůli nejasné
situaci však byla organizace tohoto
pochodu zrušena. To však turistům
nebránilo vydat se k nám a do slováckých vinohradů na vlastní pěst.
Místní pro ně připravili dostatečné
zázemí, aby se mohli při cestě
z Hodonína do Nechor občerstvit.
Doufejme, že se akce podaří příští
rok uskutečnit v plném rozsahu tak,
jak ji známe z prvních ročníků.

Hodky s vinobraním
Hodky s vinobraním tradičně uzavírají hodové veselí. Jinak tomu
nebylo ani letos. V neděli 3. října
se taneční plac „Pod Zeleným“
opět zaplnil krojovanou mládeží
a návštěvníky. K nim odpoledne
přibyla delegace v čele s obecním
„polecajtem“ Ondřejem Dvořákem,
družinou věrných hotařů a pánů
radních, kteří společně otevřeli
horu a začali tak vinobraní. Zábava
pak jako obvykle pokračovala vinobraním a potíráním škůdců, kteří
z „vinohradu“ kradli hrozny a ovoce.
Redakční rada Zpravodaje potvrzuje, že během celých folklorních
slavností nebylo ublíženo žádnému
člověku ani zvířeti. 

Tradiční Svatováclavské krojované hody

Den seniorů
První den v měsíci říjnu patří světovému Dni seniorů. Pracovníci obecního úřadu uspořádali posezení pro
naše seniory sice o pár dní později,
ale na důstojnosti akce to nic neubralo. Byl připraven program, občerstvení, jehož součástí byl mimo
chlebíčků a kávy i košt vína, které

Den seniorů
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dodali místní vinaři. K poslechu
a později i k tanci hrála cimbálová
muzika Zádruha a pobavit ostatní
přišla seniorská část Divadelního
spolku. Zlatým hřebem večera pak
byla bohatá tombola, z níž si snad
alespoň drobnou výhru odnesl každý, kdo si zakoupil lístky. Děkujeme
všem seniorům za přízeň a účast
a těšíme se na ně zase za rok.
Redakční rada

Malé ohlédnutí za
Svatováclavskými hody
Letošní hody se moc vydařily. Díky
Bohu za pěkné počasí. V neděli
odpoledne to byla krása dívat se na
krojovaný průvod. Krojovaných šlo
opravdu moc, ale u muziky to vůbec
nebylo vidět. Je zajímavé, že i když
je vždycky chlapců víc, tak děvčata
už při druhém sóle netancují všechna. U nás je to veliký nešvar. I přes
stárkovské napomínání chlapci
vůbec neposlechli.
Vím, že to musí mrzet jak samotná děvčata, tak také ty, kdo je
do kroje oblékají. Nedivím se, že
v pondělí a na Hodky bylo děvčat
v kroji daleko míň. Mohli by aspoň
do příjezdu přespolních tancovat
všichni. Rodiče chlapců by si měli
všímat, kde jejich synové jsou.
Chtěla bych také za všechny poděkovat stárkům za pěkný průběh
hodů. Poděkování patří též o Hodkách hotařům a jejich rodinám, že je
uvolnily. Hody mám moc ráda, a tak
se zase těším na ty příští, dá-li Bůh.
Snad to bude trošku lepší. Záleží na
ochotě mnohých z nás.
návštěvnice hodů

SPOLKY

Rodičovské centrum Sluníčko
V září se našemu klubu podařilo
uspořádat tradiční Podzimní dětskou burzu. Z našeho pohledu
určitě úspěšnou, neboť se prodalo
téměř 2000 ks oblečení, obuvi,
hraček apod. Moc si vážíme toho,
že je o naše burzy takový zájem
a doufáme, že v březnu příštího
roku budeme mít opět příležitost
se se všemi potkat na naší Jarní
burze.
Moc nás mrzí, že nemoci našich
dětí nám nedovolily scházet se
během podzimu pravidelně. Uspořádali jsme přednášku na téma
První pomoc, která každopádně
byla pro nás všechny hodně užitečná a zajímavá. Děti si moc užily
příjemné dopoledne s paní Šimkovou z Oblastní charity Blansko,
která jim zahrála roztomilé divadlo
O Krtečkovi.

A přestože nám nemoci zase
zkazily v adventu naše velké tvořivé nápady na vánoční dekorace
a ozdoby, tak samotné Vánoce
jsme si ve Sluníčku udělali moc
hezké. Maminky přinesly na ochutnávku domácí vánoční cukroví,
u nazdobeného stromečku jsme
si zazpívali známé koledy a děti si
postupně rozbalily dárečky, které
jim do Sluníčka pod stromeček
nadělil Ježíšek.
Za všechny mamink y z RC
Sluníčko vám přejeme radostné
a požehnané Vánoce.
V příštím roce se budeme těšit
na všechny stávající i nové tváře
každé pondělí a čtvrtek od 9 do
12 hodin na Orlovně.
za RC Sluníčko
Yvonne Jansová
a Radka Chromečková

Vinařský spolek
V sobotu dopoledne 20. 11. 2021 se v půdních
prostorách obecního úřadu uskutečnila přednáška
na téma Zimní řez révy vinné. Naše pozvání k vedení
přednášky tohoto druhu, která se konala ve spolupráci
s obecním úřadem, přijal jeden z nejuznávanějších
odborníků v oboru vinohradnictví, profesor Mendelovy
univerzity, pan Ing. Pavel Pavloušek Ph.D.
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Pan profesor se kromě všeobecné teorie okolo řezu zaměřil na
prevenci proti zákeřné nemoci
rév y vinné ESCA a samozřejmě i na to, jak postupovat při
řezu vinic pobitých kroupami.
Asi po 90 minutách teoretické
části jsme se přesunuli do vinic

v Přední hoře, kde následovala
praktická ukázka řezu s následnou diskuzí.
Přednáška, které se zúčastnilo
třicet vinařů, přesně zapadla do
série tematických školení, která
se v průběhu roku snažíme pro
vinařskou veřejnost pořádat.

Ženský sbor
V letošním roce nebylo
mnoho možností
k prezentaci našich
písní a vystoupení
Ženského sboru.
Přesto jsme si zazpívaly
v rámci programu Žně
našich předků a na
Předhodovém zpívání
pořádaném u příležitosti
20. výročí založení CM
Grajcar a 10. výročí
mužského sboru Vox
Vini.
Ženskému sboru Dolní Bojanovice se dostalo jednoho vzácného
pozvání - reprezentovat obec i celé
Podluží na Národní pouti v Tetíně
dne 18. září 2021 k uctění památ-

ky svaté Ludmily (1 100 let). Nevíme, jak se nám dostalo té cti, že
jsme zde mohly vystoupit s našimi
podlužáckými písněmi, ale velmi
si toho vážíme a mnohokrát za
pozvání děkujeme.
Děkujeme za překrásný zážitek
z této pouti, za duchovní podporu
a sílu, které se nám dostalo i za
milost být přítomny této slavnosti.
A naše přání spoluobčanům
a všem našim příznivcům do celého roku 2022 – ať na přímluvu
svaté Ludmily, patronky České
země, se nám dostane požehnání
pro všechno naše konání a především hodně zdraví, ať se brzo opět
sejdeme při krásných písničkách
a zpíváních.
za Ženský sbor a vedoucí
Aničku Řezáčovou
Růžena Kašíková
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Jsme rádi, že jsme přednášku
na toto velmi diskutované téma
mezi vinaři Řez po krupobití dokázali zorganizovat ještě před
plošným zákazem pořádání akcí.
Pavel Líčeník
předseda spolku

10. výročí
Vox Vini
V letošním roce
2021, přestože byl
tak jako všechno
a všichni poznamenaný
koronavirovou
pandemií, se jednomu
z dolnobojanovských
hudebních souborů
podařila uskutečnit
spousta zajímavých
vystoupení a akcí.
V listopadu letošního roku již podesáté Vox Vini účinkoval společně
s trubači školního lesního podniku
ve Křtinách na Svatohubertské mši
v kostele Jména Panny Marie ve
Křtinách a tato akce před deseti
lety dala také podnět ke vzniku
našeho mužského sboru Vox Vini.
Svatohubertskou mši zpíváme
pravidelně i ve Velkých Pavlovicích
a letos jsme s touto tradicí začali
i ve Vlčnově.
Kromě těchto akcí, různých příležitostných mší a narozeninových
vystoupení, oslavil letos pěvecký
sbor Vox Vini 10 let svého působení. A jak jinak může proběhnout
narozeninová oslava hudebního
souboru než s muzikou a zpěvem.
Na v ýroční koncer t, kter ý se
uskutečníl v předhodový sobotní
večer si Vox Vini se sbormistryní
Světlanou Přibilovou přizval místní
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Ženský pěvecký sboreček a cimbálovou muziku Grajcar s primášem Martinem Zlomkem, která si

rovněž připomínala výročí svého
vzniku, a to 20 let na hudební
scéně. Během hezkého a teplého

večera, za přítomnosti spousty
posluchačů zaznělo v podání
všech souborů mnoho hezkých
melodií a písniček. Jako sólisté se
zde představili i rodinní příslušníci
členů Vox Vini, Víťa a Alma Přibilovi,
Magda Bílíková, Terezka Podešvová a Jožina Ducháčková. Koncert
vtipným slovem provázeli Anežka
Herková a Ondra Dvořák.
Závěr vydařeného večera provázel potlesk publika a vzájemné
gratulace. Poděkování a ocenění
za svou práci a činnost i za propagaci dobrého jména obce se
dostalo všem účinkujícím i od
starostky a místostarosty obce.
VD

Muzejní spolek
Slovácká chalupa žije
a žila i přes Covid 19.
Návštěvníci potvrdí, že
když projevili zájem,
chalupa jim byla po
telefonické dohodě
otevřena.
Vždy je uvítal ten krásný duch
starých časů, který se členové
Muzejního spolku snaží udržovat,
aby tato překrásná památka naší
obce byla připomínkou poctivého
života a pracovitosti našich předků
i generacím příštím.
Nebyla sice možnost uskutečnit
plánované výstavy, ale i tak uvítala
chalupa hosty při „ŽNÍCH NAŠICH
PŘEDKŮ“, vinaře při Otevřených
sklepech, proběhlo zde natáčení
klipu Štěpánských koledníků, akce
obecní knihovny, návštěva dětí
Základní i mateřské školy Dolní
Bojanovice aj.
A co si přát do roku 2022? Aby
naše Slovácká chalupa nebyla

ničena setkáváním někter ých
mladých nezodpovědných je dinců, ale aby se stala pro naše
místní občany i hosty cílem třeba
nedělních prochá zek a měla
všem vždy co nabídnout – aby
zde pocítili onu vzájemnou úctu,
lásku, toleranci, které nás naši

předkové učili a nám se snažili
vždy předat.
Za Muzejní spolek Dolní Bojanovice požehnané svátky a hlavně
hodně zdraví v následujícím roce
přeje
Růžena Kašíková
správce Slovácké chalupy
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Krásné prožití Vánočních svátků
a do nového roku hodně zdraví přeje
Charitní pečovatelská služba
Hodonínsko

SPORT

Orel jednota Dolní Bojanovice
Florbal
Trochu jsme se báli, kolik dětí se
po delší pauze vrátí k našemu oblíbenému florbalu. Naše obavy se
naštěstí nenaplnily a trenéři se těší
poměrně velkému zájmu o tréninky.
I přes opatrnější přihlašování týmů
do soutěží je pro současný ročník do
orelských lig přihlášeno sedm týmů,
do státní ligy jeden. V OFL máme
v každé mládežnické kategorii jeden
tým, což bereme velmi pozitivně.
Níže si můžete přečíst krátké
zprávy z vybraných kategorií. Mimo
tyto kategorie probíhají tréninky
a zápasy předpřípravky, starších
žáků a dorostenců.
Elévové a mladší žáci
Po jedenácti měsících jsme se

opět sešli v tělocvičně a začali pilně
trénovat. Na našich svěřencích bylo
vidět, že se těší, a to bylo pro nás
hlavní. Na trénincích se scházíme
dvakrát týdně po hodině a půl.
Ze začátku jsme ani nečekali, že
bude takový zájem, ale jsme rádi,
že naše děti nezanevřely na tento
krásný sport.
Elévové mají za sebou už dva
turnaje s vyrovnanou bilancí třech
vítězství a třech porážek. Mladším
žákům byl domácí turnaj odložen,
a tak se na turnaj mohou zatím jen
těšit. A že se těšíme!

i v pase . I letos se nám podařilo
postavit jeden tým v Jihomoravské
lize a dva v lize orelské!
Bohužel nerozehranost a absence fyzičky se podepsala na brzkém
vyřazení z Poháru Českého florbalu. Tím pádem jsme nedokázali
navázat na minulou jízdu, kdy jsme
se dokázali probojovat až do čtvrtého kola. Od té doby jsme ale měli
čas zamakat a taky se to odráží na
výsledcích. Všechny tři týmy se
momentálně nacházejí na předních
příčkách a my doufáme, že v tomto
trendu budou pokračovat.

Muži
Od prvních tréninků bylo vidět, že
nám florbal už moc chyběl. A to
nejen v nasazení, ale u některých

Šikovné packy
Orelský výtvarný kroužek Šikovné
packy po delší pauze zdraví všechny děti. V září jsme využili šance
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a znovu zahájili každotýdenní čtvrteční hravé odpoledne. Scházíme
se v 15 hodin na Orlovně, kde malujeme, tvoříme a dobře se bavíme.
Podzimní náměty máme již za
sebou a v prosinci byla v plném
proudu příprava na svátky vánoční, která jako vždy začíná výrobou
adventních věnců. Ty si děti vyrábí
samy, od zeleného základu až po
dosazení svíček na vyzdobený věnec. Svátek svatého Mikuláše jsme
si osladili zdobením perníčků. Pak
ještě pár drobných dárečků, přání
a s rukama od třpytek se těšíme,
co hezkého nám přinese nový rok.

Orel jednota Dolní Bojanovice
zve všechny na

ŽIVÝ BETLÉM
u Misijního kříže

v sobotu 25. 12. od 17 do 19 hodin

za Šikovné packy Jana Bačová

PF 2022
Orel jednota Dolní Bojanovice, od trenérů až po posledního vedoucího, vám přeje spokojené prožití svátků
vánočních a do nového roku 2022 hodně zdraví a Božího požehnání.

Po ehnané svátky váno ní
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HASIČI LIDEM
I. díl – Jak volat na tísňovou linku
Každým dalším číslem obecního Zpravodaje bych vás
chtěl informovat o možnostech zvládání mimořádných
událostí a přinášet základní potřebné informace
o ochraně obyvatelstva.
Vzhledem k událostem, které
nás všechny potkaly v letošním
červnu, jsem si položil otázku,
zda jsou naši občané dostatečně
připraveni na mimořádné události
či zda mají dostatek informací. Na
ZŠ a SŠ se snažíme pravidelně děti
a mládež seznamovat a předávat
informace ohledně požární ochrany
a zdolávání mimořádných událostí.
Vzdělávání dospělých už v tomto
směru trochu pokulhává, i když
se v některých krajích vzdělávací
místa budují, a tím se situace začíná
pomalu zlepšovat.

Jak vlastně fungují
tísňová čísla?
Kam se dovoláme?
Jak nahlásíme událost?
150 Hasiči
158 Policie ČR
155 Záchranná služba
156 Městská policie
112 IZS jednotné mezinárodní
číslo

Číslo 112 je technologicky na vyšší
úrovni, a proto jej lze vytočit také
bez použití SIM karty, bez kreditu,
v uzamčeném telefonu, prostřednictvím sítí jiných operátorů nebo
také v zahraničí i bez roamingu.
Technologie v dnešní době umožní
také lokalizovat na desítky metrů
místo volajícího, ale to pouze za
předpokladu, že již voláte z chytrého telefonu. Linku 112 obsluhují
příslušníci hasičů na operačním
středisku v Brně. V případě přetíže-

ní nebo výpadku v jednom kraji jsou
hovory 112 automaticky přesměrovány do jiného kraje. Použití tísňových čísel je dobré rozlišovat podle
dané situace. Číslo 112 je nejlépe
použít při potřebě více složek na
místo události a nebo také pokud
si člověk nemůže vzpomenout na
žádné další z uvedených čísel. Na
této lince lze hovořit i v cizím jazyce.

matujete alespoň základní pravidla
hovorů, můžete celý zásah opravdu
urychlit.
Před nahlášením události
 Udělejte vše pro svoje bezpečí
(bezpečná vzdálenost, ukrytí).
 Pokuste se uklidnit a zorientovat
v okolí (kde se nacházíte, co je
okolo vás).
 Během hovoru mluvte jasně,
pomalu, klidně a srozumitelně.

Příklad 1
K dopravní nehodě je vždy potřeba
více složek, a proto je vhodné použít linku 112, operátoři si událost
vzájemně předají mezi sebou a zásah je tím nejefektivnější a rychlejší.

Co je potřeba nahlásit
 CO SE STALO (popsat událost,
počet zraněných, rozsah události)
 KDE SE TO STALO (přesnou
adresu události, popřípadě pomoct
s místní znalostí k možné nejlepší
cestě k místu, vždy hlásit, kde se
událost stala, ne kde fyzicky stojíte)
 KDO VOLÁ (jméno volajícího,
kontakt na volajícího)

Příklad 2
V případě zástavy srdce je nejlepší
volat linku 155, operátoři mají vyškolený personál v oboru zdravotnictví a mohou vám pomocí hovoru
na dálku pomáhat jak danou situaci
zvládnout, popřípadě jak postupovat s resuscitací. I v tomto případě
funguje vzájemná výpomoc s hasiči
a na místo mohou být vysláni také.
Je to častá situace, kdy hasiči vypomáhají záchranné službě.

Nikdy nezavěšujte jako PRVNÍ!
Operátor se vás může doptávat
na další důležité informace, které
mohou zefektivnit zásah. Často
se stává, že jednu stejnou událost
hlásí více lidí, a proto se může
stát, že se vás budou již doptávat
jen na dodatečné informace.
Je také možné, že vás operátor
může znovu zpětně kontaktovat,
proto zkuste být stále připraveni
reagovat.

Zneužití tísňových linek je
trestné, a to až sazbou ve výši
200 000 Kč.

Příklad
„Chci nahlásit požár jednopatrového domu, jsou vidět plameny ze
střechy v Dolních Bojanovicích,
okres Hodonín, na ulici Hlavní,
číslo popisné 1348. Jmenuji se
Josef Novák, moje telefonní číslo
je 777 ... ... .“

Nahlášení mimořádné
události
Mnohdy je opravdu těžké v tíživých situacích, které se nás týkají,
zachovat klid. Pokud si ale zapa-
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Jak se zorientovat v cizím
prostředí?
Okolo sebe máme víc orientačních
bodů, než si sami myslíme.
Města, obce
Každá ulice označena cedulí s jejím názvem, popřípadě cedule na
domu s číslem popisným nebo
orientačním, číselné označení veřejného osvětlení, významná místa
– kostely, školy, pošty, benzinové
stanice, obchody, továrny, komíny,
zastávky apod.
Silnice, dálnice
Označení na dálnici vidíme po stranách ve žlutých tabulkách s číslem
(km). Je potřeba jen rozlišit směr dálnice např. D2 38,5 km směr Brno.
Rychlostní silnice mají označení např.
I/39. Dále jsou označeny mosty,

Přírodní prostředí
Zde je již složitější určení polohy.
Možností je využití turistického
značení, nadzemní velmi vysoké
napětí, vodní toky, nádrže, památná
místa (pomníky, kaple), vysílače,
rozhledny. Nejlepší lokací v tomto
prostředí je GPS souřadnice, které
lze získat pomocí navigace nebo
použití mobilní mapy pomocí chytrých telefonů. Existují také tzv. bod
záchrany (rescue point), jde o tabulku s unikátním kódem a GPS souřadnicemi pro orientaci složek IZS.

a již patří k tradicím Vánoc. Jejich
nesprávné použití však může
vánoční pohodu otočit v nepříjemnou situaci. Jakýkoliv volně
hořící plamen by měl být umístěn
na stabilním nehořlavém podkladu, v dostatečné vzdálenosti od
hořlavých předmětů. Svíčky nenechávejte bez dozoru, zabraňte
možnosti kontaktu s domácími
mazlíčky, kteří mohou způsobit
požár i bez vaší přítomnosti. Pro
zajímavost - plamen svíčky ve
vzdálenosti 8 - 10 cm dosahuje
teploty až 200 stupňů, což bez
problému stačí k zapálení papíru,
plastu, textilu a další ...

Předcházení požáru
v období Vánoc

Přeji všem, abyste prožili svátky
hlavně ve zdraví!

podjezdy a také železniční přejezdy
na zadní straně světelné signalizace.

Svíčky nebo aromalampy jsou
v tomto období na denním pořádku

Štěpán Komosný

PRAVDA VÍTĚZÍ?
V. díl – Když váš informační dealer nepracuje pro vás
Dáváme si záležet na
výběru jídla, nábytku,
šperků či třeba
hraček. Chápeme, že
správná volba bude
pro život náš i našich
drahých lepší. U volby
informačních zdrojů
to však bohužel často
neplatí. Je mnoho těch,
kteří bezmyšlenkovitě
využívají služeb
informačního dealera
jménem Facebook.
Ten však rozhodně
nepracuje pro nikoho
z nás a naše dobro není
jeho motivací.

Jak funguje Facebook
Facebook (dále jen FB) je provozovaný soukromou společností
a není překvapivé, že jejím cílem
je vytvářet zisk. Zjednodušeně
popíšu, jak to dělá. Skutečnými
zákazníky FB nejsou jeho uživatelé, nýbrž inzerenti. Ti FB platí
za to, aby zobrazil jejich reklamu
vhodným lidem.
Aby to fungovalo, tak FB potřebuje jednu klíčovou ingredienci.
Tou je pozornost běžných uživatelů
– vás. Důvod je jednoduchý. Čím
déle FB vaši pozornost udrží, tím
více reklam uvidíte a tím větší zisk
mu přinesete. Pozornost = zisk.
Proto je FB navržený tak, aby
vaši pozornost držel co nejdéle.
Prakticky to znamená, že se vám
FB pokouší dodat obsah, který

vás zajímá. To, co vás zajímá, zjišťuje díky neustálému monitorování
všeho, co děláte. Zajímá ho, jaké
máte přátele, s kým si píšete, na
jaké stránky chodíte, na co klikáte,
u čeho se při prohlížení zastavíte,
co komentujete apod. Vše ukládá
do vašeho digitálního otisku, který
neustále vylepšuje.
Je to v podstatě nekonečná
smyčka. FB vám nabídne obsah.
Vy si vyberete ten, který vás zaujme. FB se z toho poučí, upraví
váš digitální otisk a příště vám
nabídne obsah, který zohledňuje
vaši předchozí volbu. A tak pořád
dokola. Čím více dat o nás má, tím
lépe dokáže udržet naši pozornost.
Naše data a naše pozornost jsou
pro FB surovina, díky které může
od inzerentů získávat peníze.
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Proč je to problém
Možná si teď říkáte, že se vlastně
nic moc neděje. Uživatelé získávají
službu, která je zdarma, a ještě
k tomu jim FB dává informace, které
je zaujmou. Problém je v tom, že
takové informace vám vlastně
nemusí být vůbec k užitku a nejsou ani podstatné z hlediska
vašich životních priorit. Často je
to právě naopak.
FB vám doporučí příspěvky, které zaujaly lidi s podobným digitálním
otiskem, jako je ten váš. Největší
povyk vyvolávají příspěvky, které
působí na emoce (jejich vliv jsem
popisoval v minulém dílu). Pro FB je
hlavní získat vaši pozornost a udělá
proto cokoli. Je mu už jedno, že ty
nejvíce sdílené příspěvky mohou
mít záměrně manipulativní obsah. A pokud na takový příspěvek
jakkoli zareagujete, tak vám podobných příspěvků příště nabídne víc.
Tak se může stát, že stále častěji dostáváte informace, které
jste vlastně nechtěli. A můžete si
být jistí, že kromě vašeho ztraceného času to má i další vliv.
Psychologové zjistili, že čím častěji
jsme nějaké informaci vystavení,
tím spíše si k ní vybudujeme preferenci, a to bez ohledu na to, zda je
pravdivá či nikoli (tzv. mere-exposure effect). Tak vám FB postupně
upravuje vnímání vaší reality. To je
velký problém zejména tehdy, pokud jej využíváte jako hlavní zdroj
informací. Tento mechanismus
pak také přispívá ke vzniku tzv.
informačních bublin. Zjednodušeně jde o skupiny lidí se stejným
světonázorem, kteří se vzájemně
utvrzují ve své pravdě. Což začíná
být problém ve chvíli, kdy členové
takové bubliny přestávají důvěřovat
lidem mimo ni, a naopak se vůči
nim vymezují.
FB má v současnosti 2, 5 miliardy aktivních uživatelů. Organizaci,
která jej provozuje, patří navíc také

další sociální platformy, jako např.
Instagram. Všem svým uživatelům
distribuuje informace tak, jak jsem
popsal. Dopad, který to má na
naši společnost, je zásadní.
Vedlejším produktem na cestě
za dosahováním zisku je toxický
vliv na demokratické uspořádání
států, ovlivňování voleb, zesilování
šíření dezinformací a rozštěpení
společnosti.

Jak tomu čelit
Uvedené problémy je nutné řešit
na více úrovních. Představitelé
USA i EU už nějakou dobu hledají
možná právní řešení. Stejně tak je
však důležité zapojení na úrovni
jednotlivců. Pojďme se tedy podívat
na to, co můžeme udělat my sami.
Náš aktivní přístup je totiž nutnou
součástí řešení.
1.Přijměte to, že nejste imunní.
Je nutné si uvědomit skutečnost,
že FB i další sociální média jsou
navržená velmi chytrými lidmi tak,
aby získala naši pozornost, která
jim přinese zisk. Byla by hloupost
myslet si, že zrovna vy jste imunní.
Doporučuji zjistit si o tématu víc.
Ideálním zdrojem je dokument
Sociální dilema.
2. Nemějte FB jako primární
zdroj informací. Přestaňte pasivně konzumovat informace, které
vám FB předkládá. Efektivnější
je nepřijímat informace ze zdi FB
vůbec. To se však lépe řekne, než
udělá. Vím to sám, proto využívám
News Feed Eradicator. Jde o doplněk do prohlížeče, který vám skryje
vaši zeď. Vše ostatní funguje stejně,
ale místo informací na zdi vidíte jen
bílý sloupec s citátem. Díky tomu
je možné FB běžně využívat bez
rizika, že něco na zdi zachytí vaši
pozornost. Jeho instalace byla
jedna z nejlepších věcí, které jsem
v této oblasti udělal.
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3. Vyberte si své vlastní informační dealery. Věnujte svůj čas
a pozornost pouze těm zdrojům,
které mají smysl z hlediska vašich
životních priorit a které vám skutečně k něčemu jsou. V oblasti
zpravodajství doporučuji získávat
informace z médií veřejné služby.
Paradoxně je také užitečné odebírat informace z kvalitních zdrojů,
se kterými nesouhlasíte. Díky tomu
budete mít větší rozhled a nezůstanete uzavření v jedné názorové
bublině.
4. Vypněte si v telefonu notifikace (Nastavení -> Aplikace a oznámení). Choďte na FB i na jiné sítě
tehdy, když chcete vy, a ne tehdy,
když k tomu dostanete pokyn. Nic
vám neuteče.
5. Neodcházejte, nerušte, ale
zpochybňujte. FB je nepochybně
užitečný. Není nutné z něj odcházet
či si rušit účet. Má však velký smysl
zpochybnit to, jak jej využíváme
a nastavit takové limity, aby nám
skutečně pomáhal v tom, co je pro
nás v našem životě důležité.

Chcete se dozvědět víc?
 Dokumenty, které s tímto tématem úzce souvisí: Velký hack
(2019), Sociální dilema (2020),
Zakódovaný bias (2020).
 Český podcast Kanárci v síti,
který je zaměřený na téma dezinformací a pravidelně se zabývá také
tématem tohoto článku.
 Knihy:
• Hello world: Jak zůstat člověkem
ve světě algoritmů – Hannah Fry
(2020)
• Age of Surveillance Capitalism –
Shoshana Zuboff (2019) /EN/
• Weapons of Math Destruction:
How Big Data Increases Inequality
and Threatens Democracy – Cathy
O'Neil (2017) /EN/
Martin Horák
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BOJANOVSKÁ KUCHYNĚ, RADY
Kuře s červeným vínem
Suroviny
4
10 dkg
1
4
4
2 dcl
1 dcl

porce kuřete
pikantní klobásy
cibule
olej
kolečka citronu
hřebíčky
kousek celé
skořice
červeného vína
vody

Postup
Klobásu nakrájíme na kolečka, dáme ji pod kůži kuřete a osolíme. Na
oleji zpěníme cibulku, na kterou vložíme porce kuřete. Na každou část
položíme kolečko citronu s hřebíčkem. Celou skořici dáme pod kuře.
Podlijeme vodou (asi 1 dcl) a dusíme do měkka asi 40 – 45 minut dle
velikosti porcí. Před koncem přilijeme víno a ještě krátce podusíme.
Jako přílohu podáváme rýži.

Zapomenuté recepty
Anýzové pusinky
Suroviny
2
2
20 dkg
15 dkg

celá vejce
žloutky
moučkového cukru
hladké mouky
mletý anýz

Postup
Všechna vejce šleháme s cukrem ve vodní lázni do tuha. Do teplého těsta
přidáme lžičku mletého anýzu a znovu šleháme (už ne ve vodní lázni)
tak dlouho, až hmota vystydne. Pak zašleháváme mouku. Na pečicím
papíru děláme lžičkou malé hromádky, které sypeme anýzem a necháme asi dvě hodiny odpočinout (oschnout). Pak teprve pomalu pečeme.

Vínové cukroví
Suroviny
15 dkg
3
8 dkg
1
/8 l
2 dkg

másla
žloutky
ořechů
mléka nebo
smetany
kvasnic
špetka skořice
hladká mouka
podle potřeby
cukr a vanilka

Postup
Vše zpracujeme v těsto, které necháme 2 hodiny kynout. Těsto vyválíme
jako na linecké a vykrajujeme kolečka s dírkou. Pečeme ve středně
vyhřáté troubě do růžova. Po vychladnutí je namáčíme v bílém vínu
a obalujeme v moučkovém cukru s vanilkou.
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Babské rady do kuchyně
 Z citronu vymačkáme maximum
šťávy, když ho před použitím
dáme na 15 vteřin do mikrovlnky.
 Životnost banánů prodloužíme,
když stopku obalíme kouskem
potravinové fólie – zpomalíme
tak proces zrání.
 Čerstvému salátu bude v lednici
lépe, zabalíme-li jej do papíro-

vých utěrek - zbaví listy přebytečné vlhkosti a zelenina déle
vydrží.
 Celer před vložením do lednice
zabalíme do alobalu - bude déle
křupavější.
 Pokud potřeme vejce sádlem,
vydrží nám v lednici dvojnásobně
déle.

 Když česnek namočíme do studené vody, lépe se loupe.
 Špetku jedlé sody přidáváme při
vaření k luštěninám – zabrání
nadýmání.
 Zelenina v lednici nebude hnít,
když do přihrádky se zeleninou
vložíme suchou houbu na nádobí.
Zdislava Michnová

Bylinkové rady O. Pleskače
 Na alergie je vhodné pít čisticí
čaje nebo lze také každé ráno
10 minut převalovat v ústech
1 polévkovou lžíci oleje. Olej se
změní v čirou tekutinu, kterou
vyplivneme.
 Na nízký tlak pijeme ledvinové
čaje a můžeme využít i zelený čaj,
který luhujeme 3 minuty v 90 °C
horké vodě – je důležité teplotu
vody dodržet.
 Na začínající cukrovku se doporučuje pít čaj lapacho a čaj ze
sušeného listu moruše – na 1/4 l
vody dáme 1 polévkovou lžíci.

 Při nedostatku vápníku nebo
při osteoporóze užíváme lžičku
mletého kostivalu.
 Na lámavé nehty můžeme pít
kopřivový nebo přesličkový čaj.
 Banánová slupka pomůže od
bolesti hlavy. Přiložte ji na čelo
a bolest během krátké chvilky
poleví nebo zmizí. Pomáhá také
při migrénách.
 Na klouby pomáhá obklad ze syrových brambor a křenu. 3 velké
brambory nastrouháme, vymačkáme šťávu a přidáme nastrouhaný křen, asi 1 polévkovou lžíci.

Dáme na plátno a přiložíme na
klouby na 1–2 hodiny.
 Obklady ze zázvoru jsou také
účinné – nastrouháme 2 cm
zázvoru, dáme do gázy, přiložíme na kloub a zabalíme do
plátna. Zábal necháme působit
celou noc. Doporučuje se několikrát opakovat. Můžeme přidat
4 stroužky česneku a 2 lžíce
mořské soli.
Zdislava Michnová
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MATRIKA
Narození

Michael Špaček			
Eliška Zalotěnko			
Anežka Bravencová 		
Adam Láníček			
Tereza Rajchmanová 		
Filip Janáček 			
Marika Mrkvová 			
Mikuláš Purmenský 		
Isabella Eleanor Hurley 		
Janek Herka
		
Adam Uhýrek			

3. 9. 2021			
17. 9. 2021			
18. 9. 2021			
27. 9. 2021			
30. 9. 2021			
25. 10. 2021			
26. 10. 2021			
31. 10. 2021			
1. 11. 2021			
12. 11. 2021			
15. 11. 2021			

Josefovská 231
U Potoka 97
Vídeňská 71
Zvolence 841
Josefovská 1147
U Školky 551
Hlavní 563
U Školky 372
Spodní Pustá 556
Josefovská 21
Na Dílech 619

Dolní Bojanovice			
11. 9. 2021			

Eva Esterková			
Jan Varsamis			

Dolní Bojanovice
Strážnice

Dolní Bojanovice			
13. 11. 2021			

Martina Kapounová		
Milan Fízik			

Dolní Bojanovice
Dolní Bojanovice

Dolní Bojanovice			
13. 11. 2021			

Anna Váňová			
Jan Kotlařík			

Hodonín
Dolní Bojanovice

76 let				
74 let				
78 let				
85 let				
41 let				
85 let				
66 let				
81 let				
83 let				
80 let				
70 let				
83 let				
90 let				

Zvolence 830
Na Dílech 648
Hlavní 799
Cacardov 198
Hlavní 433
Josefovská 468
Josefovská 80
Hlavní 574
Jižní 777
Hlavní 576
Hodonínská 440
Hlavní 350
Hlavní 136

Sňatky

Úmrtí

Petr Lekavý			
Vojtěch Blaha			
Eva Prýglová			
Marie Vymyslická			
Zdeněk Štrajt			
Stanislav Hromek 		
Miroslav Janů 		
Jan Veselý 			
Cyril Kaňa 			
Františka Herková 		
Petr Hunča			
Marie Bačová			
Josef Pitlach			
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Diamantová svatba
Diamantovou svatbu
oslavili manželé
Vojtěška a Fanyn
Kršovi. Své „ano“ si
řekli v bojanovském
kostele před 60 lety
22. listopadu 1961.
Narodily se jim tři
děti, dožili se také
sedmi vnoučat a dvou
pravnoučat.
Vojtěška Kršová pracovala na
obecním úřadě jako tajemnice
v letech 1990–1994, byla u založení Farní charity, kterou až donedávna vedla. Na starost měla také
první Tříkrálovou sbírku v roce
2000 a společně s nejbližší rodinou ji organizovala až do roku
2020.

František Krša se do kronik
obce zapíše jako textař, muzikant,
básník, autor divadelních her, spisovatel nebo autor národopisných
programů.

Jménem Redakční rady Zpravodaje a vedení obce Dolní Bojanovice jim přejeme ještě další
společná léta, Boží požehnání
a pevné zdraví.

Oslava životního jubilea
V listopadu tohoto roku se dožil významného životního
jubilea náš rodák a občan Dolních Bojanovic, pan
RNDr. Stanislav Bílík, CSc.

Stanislav Bílík se narodil v roce
1931. Byl velmi dobrým žákem
a po maturitě v roce 1951 byl přijat
na studium matematiky a fyziky
na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, které
ukončil v roce 1956 s červeným
diplomem. Jeho profesní život byl
poznamenán perzekucí za jeho
náboženské přesvědčení. Učil na
středních průmyslových školách
ve Zlíně, kde byl považován za
jednoho z nejlepších profesorů. Ze
školství byl na základě náboženského přesvědčení „odejit“ v roce
1960. Po skončení učitelské činnosti pracoval v národním podniku
Svit nebo u Československých
naftových dolů. Oženil se v roce
1962 se svojí bývalou kolegyní ze
studií Boženou Jedličkovou, která
učila fyziku na vysoké škole v Brně.
Po svatebním obřadu v chrámu ve
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Křtinách musela ze školství odejít
i ona. S přijetím na střední a vysoké školy měly z náboženských
důvodů problémy i jejich čtyři děti.
Pan profesor Bílík, jak se mu
říká, je nedílnou součástí místního
veřejného života. Dlouhé období
byl členem Redakční rady Zpravodaje, kde publikoval a podílel
se také na publikacích Dolní Bojanovice, Farnost Dolní Bojanovice
ve XX. století a také na monografii
Dolní Bojanovice – Minulost a současnost obce z roku 2016. Jako

Vzpomínáme
Dne 5. listopadu nás opustil po těžké nemoci ve věku 70 let pan Petr
Hunča. Jako velmi aktivní fotograf
se širokým zájmem ve v ýběru
témat byl také zakládajícím členem místního Fotokroužku. Vždy
se aktivně podílel na přípravách
fotek a obrazů pro Velikonoční
a Vánoční výstavy a sám několikrát
své fotografie vystavoval. Přátelé
z Fotokroužku na něj vzpomínají
jako na dobrého kamaráda a pracovitého člověka.
Další významnou osobností, která
nás dne 24. listopadu opustila, byl
pan učitel Josef Pitlach. Jeho život jsme přiblížili v letošním jarním
čísle Zpravodaje u příležitosti jeho
životního jubilea. Byl vzácným člověkem. Svým mravním a laskavým
postojem k životu byl příkladem
celé generaci žáků. Se svou manželkou Ludmilou se zúčastňoval
společenského života v naší obci,
zastával funkci knihovníka a pomáhal také s hlídáním pravidelných
výstav Fotokroužku. Pane učiteli,
děkujeme za Vaši celoživotní obětavou práci.
Redakční rada

vášnivý fotograf je také autorem
mnoha snímků naší obce a také
zakladatel a vedoucí místního
Fotokroužku, který sdružuje amatérské fotografy. Pod jeho vedením
pořádal fotokroužek pravidelné Vánoční a Velikonoční výstavy, které
místním milovníkům umění nabídly
díla místních i známých autorů
z celé naší i Slovenské republiky.
Byl také iniciátorem všech Sjezdů
rodáků, naposled byl v přípravném
výboru u sjezdu v roce 2016. Je
také jedním z autorů myšlenky

pořádání historických Žní našich
předků, ze kterých se u nás postupně stává tradice.
Jménem Redakční rady Zpravodaje a vedení obce Dolní Bojanovice děkujeme panu profesorovi za
celoživotní přínos v oblasti kulturního a spolkového života v naší obci.
Do dalších let mu přejeme hodně
štěstí, zdraví a Božího požehnání.
Redakční rada
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POZVÁNKY, ZPRÁVY, INZERCE
Co nás čeká
8. 1.

Ples vinařů a přátel vína

15. 1.

Krojový ples

30. 1.

Dětský karneval

19. 2.

Společenský ples

25.-26. 2.
19. 3.
17. - 24. 4.

Festival tolerance a Slovácký humanitární ples
Místní výstava vín
Velikonoční výstava

Uskutečnění výše vypsaných akcí bude záviset na aktuální epidemiologické situaci, proto si pořadatelé
vyhrazují případné změny termínů konání.

Vzpomínka na staré vánoční koledy
Ještě v padesátých letech minulého století chodily
děti školního věku na Štědrý den po koledě.
Navštěvovaly sousedy, rodinu nebo známé. Zpívaly
se vánoční koledy, za což dostávaly výslužku – např.
ořechy, sušené ovoce, jablka, perníčky. Moc toho
nebylo, ale radost byla veliká.

Dej Bůh štěstí tomu domu,
my zpíváme Pánu Bohu,
malému děťátku, Kristu Jezulátku
právě dnes narozenému.
On rozdává štědrovničky,
jabka, hrušky a trojníčky,
za naše zpívání, za koledování,
dej nám Pán Bůh své požehnání.
Trnka, trnka, trnka,
zelená jabluňka,
pod ňú seďá pastuškové,
jeďá kašu z hrnka.
Přiletěl k nim anděl,
všecko jim pověděl,
že se Kristus Pán narodil,
aby každý věděl.

34
4/2021

ZPRAVODAJ DOLNÍ BOJANOVICE

Program duchovní hudby na Vánoce 2021
24. 12. 2012 23.00 hod.
J. J. Ryba: Česká mše vánoční „Hej Mistře“
25. 12. 2012 10.00 hod.
Josef Schreier: Missa pastoralis
Jan Novák: Gloria
Tuto mši bude v přímém přenosu vysílat TV NOE.

25. 12. 2012 14.00 hod.
Požehnání
J. Mazel: Vítán buď Ježíšku
R. Führer: Te Deum

9. 1. 2022 10.00 hod.
J. J. Ryba: Česká mše vánoční „Hej Mistře“
Sola
Soprán: Dita Bílíková, alt: Hana Kuběnová, tenor: Vojtěch Račický, bas: Jiří Podešva
Diriguje: Lucie Škrháková, Karel Bohůn
Letos poprvé zazní Česká mše vánoční „Hej Mistře“ od Jana Jakuba Ryby také v neděli 9. 1. 2022. Protože se této noční mše z různých důvodů nemohou všichni, kdo by ji chtěli slyšet, zúčastnit, bude tentokrát
uvedena také na konci vánoční doby.
Stalo se již tradicí, že Svatováclavský sbor a orchestr účinkuje na adventních koncertech na Slovensku,
a to přímo v Dómu sv. Martina v Bratislavě. Bohužel, už druhým rokem se tyto koncerty nemohly uskutečnit.
Jsme proto rádi, že TV Noe projevila zájem o přímý přenos vánoční mše 25. 12. 2021 právě z naší farnosti,
kde bude náš sbor a orchestr účinkovat.
Lucie Škrháková

Skřítci z Mikulčic děkují…
panu Karlu Tychlerovi a panu Petru Turkovi a jejich
spolupracovníkům za rychlou a profesionální práci
při opravách střechy budovy a zahrady mateřské
školy poškozené červnovým tornádem a všem, kteří
jakýmkoli způsobem pomáhali dětem a jejich
rodinám.
…a přejí všem ve zdraví prožité
a požehnané Vánoce
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Kuchyně DPS
nabízí obědy,
tři druhy jídel
po 85 Kč.

Tel.: 518 372 098
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KOMINICTVÍ

KOLAJA
PAVEL

Dolní
Bojanovice
poslouchají

724 411 236

Hlavní 321
Dolní Bojanovice

BOTEKO
VINAŘSKÉ
POTŘEBY

děkuje všem
zákazníkům za
přízeň a přeje
příjemné prožití
vánočních svátků
a šťastný nový rok

Jsme 1.
v regionu.
Děkujeme :-)
www.radiojih.cz
Obchodní zastoupení:
obchod@radiojih.cz
tel.: 518 344 132
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PRO SVÉ KLIENTY AKTUÁLNĚ HLEDÁM:
Menší rodinný dům –
může být k rekonstrukci
(2+1, 3+1)

Stavební pozemek
250 m2 a větší

Byt, alespoň
po částečné
rekonstrukci
pro tříčlennou
rodinu

Rekreační objekty
(apartmány, vinné
sklepy, chaty a chalupy)

Ornou půdu pro
hospodaření nebo
samostatné vinice

Větší RD k užívání
bez nutných investic
(3 pokoje a větší)

Vinný sklep, nejlépe
s ubytováním pro 4
a více osob

Jan Vystoupil
jan.vystoupil@finrealinvest.cz
www.janvystoupil.cz

+420 774 999 016

POZEMKY

DOMY

BYTY

SKLEPY

BEZPEČNÝ PRODEJ VAŠÍ NEMOVITOSTI POMOCÍ PROFESIONÁLNÍCH VIDEOPROHLÍDEK

Příležitost zbavit se exekuce
Pokud ji vymáhá soudní
exekutor – dluh státu nebo státní instituci
(např. pojišťovna nebo ČEZ).
Nevztahuje se na daně.

Odpuštění úroku a penále
Musím zaplatit pouze původní jistinu,
tedy původní dluh a 908 Kč pro exekutora.

Od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022
Milostivé léto je možné využít
pouze ve vymezeném období.

Podle novely zákona
č. 286/2021
Při platbě musím výslovně uvést, že chci využít
Milostivé léto podle zákona.
více na
www.milostiveleto.cz

