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s lo v o s t ar o s t y
Článek byl zpracován jako příloha Hodonínského deníku – Slovácko.

Jak spravovat věci společné, aby „dobré časy“ byly… toť otázka složitá…
Požadovaný výsledek rovnice je znám =
dobré časy. Proměnných, neznámých, jak
se výsledku dobrých časů dobrat, je však
stále více… Bylo vyzkoušeno mnoho společenských modelů, každý další je propracovanější, složitější, řeší stále více vystupujících
problémů nové doby. Na každou životní situaci
vzniká návod, zákonný předpis, i pro právníky je orientace složitá… viz nový Občanský
zákoník.
Komunální volby jsou za dveřmi, je načase bilancovat. Jak hodnotíte působení
současného vedení obce?
Mám námět na hru o 8 dějstvích – letech.
Bude se jmenovat „MATRIX aneb Všechno
je jinak“… Ale v rozsahu odstavce je tato
zkušenost asi nesdělitelná. Snad alespoň
tolik, že jsou nastavena mnohá pravidla správy
věcí společných velmi špatně. A tak jsem po
několik let pracoval i na úpravách právních
norem, hlavně na půdě Svazu měst a obcí ČR.
Například poplatky za stavební řízení… Jestli
stavíte „kozí chlévek“ nebo atomovou elektrárnu – jsou víceméně stejné. Nebo poplatek za
vynětí z půdního fondu. Za 1m2 je v Dolních
Bojanovicích i přes 1000,- Kč a pak se může
jevit třeba stavba chodníku jako předražená…
Takovýchto paskvilů je celá řada. Tedy i při
nejlepší vůli mnohé věci nejdou dle zdravého
selského rozumu.
Můžete zmínit konkrétní příklady projektů, které se v posledních letech v Dolních
Bojanovicích uskutečnily?
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Tak za těch 8 let asi toto: Inženýrské sítě
pro více než 100 rodinných domků, výstavba
asi 20 nových obecních bytů, více než 5 km
nových komunikací včetně cyklostezky směr
Hodonín, nový most přes Prušánku, sportovní
kabiny tenisu, kopané, nová obecní knihovna,
muzeum – rekonstrukce Slovácké chalupy,
rekonstrukce Domu s pečovatelskou službou,
nové chodníky v délce asi 1 km a prostranství
v okolí kostela, téměř hektarový sběrný dvůr
s rozvojovou lokalitou, rekultivovaná skládka
odpadů, další investice do školy – tartanový
atletický ovál a část vnitřní infrastruktury
budovy a letos dokončená sportovní hala,
rekonstrukce restaurace Obecní dům, rekonstrukce obecního úřadu, vysadili jsme více
než 300 ovocných stromů, staráme se o více
než 160 ha obecního lesa… Za podstatné
považuji i změny v územním plánování – to
jsou základní mantinely rozvoje obcí.
Jsou ale jistě i takové, které se uskutečnit nepodařilo. Jaké to jsou? Z jakých
důvodů se nezdařily?
Před námi stojí rozpracované projekty
na zlepšení kvality vodního toku Prušánka
a obnova rybníka. Zde jsou zatím překážkou
vnější vlivy. Dále rekonstrukce zdravotního
střediska. Tady narážíme na dořešení umístění nové lékárny. Místní ekonomice – již
připravené 3 ha zóně – brání umístit řemeslné dílny pro místní firmy poplatek za vynětí
z půdního fondu, který je až 1000,- Kč za
1 m2… Připravujeme také projekt zkvalitnění
kulturního zázemí obce. V první etapě letos
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rekonstruujeme základní uměleckou školu,
kam chodí více než 300 žáků! A také vinařské uličky potřebují spoustu peněz. Ale jsou
projekty neinvestiční, které pokulhávají. Lidé
naší vlasti volají po přímé demokracii…
A přispěje chystaný zákon o referendu ke
zlepšení společenského modelu? Je tedy zastupitelská demokracie v krizi? Přímá demokracie předpokládá, že si lidé budou rozhodovat, ale i nést důsledky. A to předpokládá,
že lidé o procesech a věcech k rozhodování
budou více vědět. Kombinace zastupitelské
a přímé demokracie je dnes populisticky
v kurzu… Uvedu příklad z blízkého města.
Byl podán návrh, aby občané v referendu
rozhodovali o dotacích města pro spolkovou
činnost lidí. V zákoně o obcích je pravomoc
i odpovědnost svěřena zastupitelstvu, či radě,
dle výše poskytované dotace. Jak by celý
proces přerozdělování a následné kontroly
a odpovědnosti byl řešen? Referendum, jeden ze základů přímé demokracie, by v současném stupni vývoje naší společnosti - dle
mého názoru - mělo řešit věci, které v čase,
či ve finanční zátěži přesahují mandát zastupitelské demokracie, tedy mandát těch, kteří
se zodpovídají občanům - voličům. Přímá demokracie předpokládá vysoký stupeň rozvoje
a uvědomění společnosti a zde náš dětskými
nemocemi trpící systém tohoto stupně ještě
nějaký čas nedosáhne.
Dolní Bojanovice, kulturně i duchovně
založená obec, kde vidíte její budoucnost?
Dolní Bojanovice se mi staly životním osudem… Bylo mi dáno již 50 let života a polovinu žiji zde. Vkořeněné duchovní a folklórní
hodnoty jsou pokladem Bojanovic. Nedají se
zaplatit či nacvičit. Ty jsou „odžité“ a generacemi chráněné. Znáte film Avatar? Tož tak
asi…ſMusíme opět, jako správný hospodář,
oživit místní ekonomiku, zdravý selský rozum

a praktikovat myšlenky T. Bati, je to veliký
učitel – léčitel i dnešních neduhů. A pak taky
vyhnat „nesmrtelnou tetu“ – závist…
Budete pokračovat v pojmenovávání
ulic podle odrůd révy vinné?
Omezující uhelný pilíř nám nedovolí květnatější vinařské názvosloví…ſ
Co je potřeba k tomu, aby člověk mohl
vykonávat funkci starosty?
Dnes a denně na to přicházím a další a další
případy mi ukazují, co ještě neumím, nevím…
Anebo takto: potřebujete mít čtyři právníky. Ti
dají starostovi pět právních názorů, starosta
háže kostkou a podle čísla volí rozhodnutí.
Pokud padne šestka, starosta vymění právníky a hledají nové řešení…ſ
Závěr:
Je spousta lidí, kteří dělají pro druhé,
a nepíše se o nich. Žijeme vedle sebe
a často ani nevíme, co nás trápí nebo
z čeho máme mít společnou radost. A tak
děkuji těm prvním za jejich skromnost
a pokoru, a ty druhé prosím o větší sdílení, ať si můžeme více pomáhat… neboť
- společenský systém „chléb a hry“ prohlubuje korozi hodnot. Ale lidé potřebují
perspektivu pro svůj život s myšlenkou
smysluplného společného díla… aby dobré časy byly… neb k vyšším věcem jsme
se narodili…
(Článek vyšel v příloze Hodonínského
deníku – Slovácko 10. 6. 2014.)
Investiční projekty obce
Je dokončena nová ulice V Zahradách, do
konce prázdnin chceme vybudovat propojení
ulice Hlavní - kolem Penzionu Václav - Sportovní. Nové LED osvětlení svítí v ulicích Dlouhá, U Školky, Řadovky, Zvolence, Zelnice,
Sportovní, U Hřiště, Na Dílech, Kyjovská,

Dolní Bojanovice

3

Krajní, Spodní Pustá. V současné době probíhá přístavba nové třídy pro MŠ. 25. 5. jsme
byli svědky otevření rozšířené tělocvičny na
sportovní halu – při ZŠ a MŠ. Připravujeme
výměnu oken a stavebních otvorů a postupnou úpravu „tváře“ budovy ZUŠ. Při této akci
spolupracujeme s VUT – fakultou architektury. Diplomová práce studenta architektury
z roku 1998-99 na téma Dolní Bojanovice,
dnes univerzitního profesora, bude na webu
obce k nahlédnutí. Chceme vrátit tvář „staré
škole“ z roku 1853 a její přístavbě z přelomu
minulého století. Je to jeden z kroků jak dále
zkvalitnit a dobudovat kulturní centrum obce.
Získali jsme asi 90% dotaci na budování
dětských hřišť v areálu ZŠ a MŠ (celý projekt
v hodnotě téměř 3 mil. Kč). Dále jsme získali
85% dotaci na dobudování chodníku kolem
ulice Hodonínská – od zrcadla k Tiskárně Lelka. Zahájili jsme přípravu zadávacího řízení…
Děkuje se málo a hodně se „brble“. To je
špatně, to se nelíbí, tak to být nemá… bez

znalosti okolností a doprovodné problematiky a legislativy. Velmi složitou revitalizaci
objektu restaurace Obecní dům jsme zvládli
převážně s místními firmami. Významně se
podíleli i zaměstnanci naší obce. Chodník
v ulici Hodonínská opravuje firma místního
stavaře, obnovu světel řeší také místní firma.
Jsem rád, že někteří si již uvědomují, že to je
cesta. Místní firmy mají pracovat doma. Tam
je jejich práce nejvíce vidět. Proč tomu není
i v jiných oblastech – se ptám? Děkuji všem
místním řemeslníkům, živnostníkům, ekonomicky aktivním lidem, že podnikají. Dávají
práci dalším a drží peníze v regionu. Zvláště
děkuji našim zaměstnancům v provozu, jejichž
práci někteří berou jako samozřejmost.
Na blížící se léto se dívám s nadějí. S nadějí na dobrou úrodu pro nás všechny. Žeň
bude hojná, dělníků je však málo… Dobré
časy přeje
starosta obce

Úvaha na téma

Quo vadis, Evropo… aneb „MATRIX pro hospodářský rozkvět Evropy“
Fenoménem – zaklínadlem příznivců
i odpůrců EU jsou dotace. Jedni argumentují
jejich prospěchem, druzí jejich plýtváním.
Společným jmenovatelem je systém jejich
přerozdělování, a tedy získávání vlivu a moci
v regionech. Nejprve si vysvětlíme, jak to celé
dotování funguje v ročním zúčtování. Aby bylo
co přerozdělovat, musí se prostředky shromáždit u hlavního rozdělovatele v Bruselu. Do
společné kasy stát pošle z peněz daňových
poplatníků asi 40 miliard Kč. Dle pravidel
pro přidělování dotací je po mnohých peripetiích přiděleno kolem 80 miliard Kč. Tisíce
obcí a měst a další tisíce firem a další tisíce
fyzických osob pomocí tisíců „odborných“
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pracovníků zpracuje desetitisíce projektů…
za stamiliony, spíše miliardy Kč. Přesná čísla
má buď někdo v trezoru – protože kdyby to
prasklo, byl by z toho poprask – nebo není
evidence nákladů na zpracování projektů
neúspěšných – nerealizovaných. Možná je
to tak lepší, mohlo by se nám z toho neudělat
dobře. Miliardy vložené do systému získávání
dotací významně snižují efektivitu systému.
Dalším fenoménem jsou „Burianovy zuby“.
Asi si vzpomenete na film „U pokladny stál“,
kdy mistr komiků na svůj zdravotní neduh místo
léčivého bahna dostal zuby, kterých měl plnou
hubu…ſ Tady máte příklad z praxe. Potřebujete na škole vyměnit okna? Pro evropské
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dotace ideální projekt „energetických úspor
veřejných budov“… Ale ouha. Abyste splnili
kritéria pro přidělení dotace, musíte: Vyhotovit a zaplatit projekty – stavební i pro žádost
o dotaci. Musíte mít ekonomicko–energetické
analýzy, audity a další náležitosti. Že to stojí
peníze? Přípravy za pár set tisíc jsou přeci
uznatelným nákladem dotace, tak o co jde?
Výsledkem vašich příprav a vynaložených
prostředků je zjištění, že kromě výměny
oken za nádherná – co nejlevnější plastová
- musíte školu olepit polystyrénem ze všech
stran – tedy kromě spodní… Vaše historická
budova s téměř metrovými zdmi si po více než
150 let spokojeně dýchala. Nyní však bude
u konce s dechem. Se zvýšenou vlhkostí,
vlhnutím zdiva a plísněmi si časem poradíte,
ne? Budovu „podřežete“, provedete sanační
omítky a budete intenzivně větrat – v létě,
v zimě… Doporučuji následující pokus. Je-li vám zima - oblečte pláštěnku… nebo jiný
pohled – zatepleme Karlštejn – ušetříme…ſ
Dále musíte vylepšit vytápění… Ale ouha, vy
už plynové vytápění máte? Výměna kotlů za
novější, třeba kondenzační, není pro dotační
pravidla dostatečná. Tak se navrtáme do
matičky Země, ji to přeci nebolí. Mne však
bolí, když úspornější, provozně vhodnější
tepelná čerpadla elektrická nejsou pro uznání
dotace dostatečným opatřením – musí být
plynová… Prý kdesi z elektráren uniká velké
množství CO2 a plynárenské loby se podařilo
takový parametr vložit do náruče pravidel pro
přidělení „chechtáků“…ſ Suma sumárum to
sečtěme… za 15 miliónů se to zvládne, vždyť
dotace může být až 70%. Až na maličkost.
Měrné náklady na taková opatření nevycházejí
dle dotačních pravidel. Musíme se dostat pod
10 miliónů, jinak dotaci nedostaneme. Dobrá,
upravíme rozpočet, však si s tím vítězná dodavatelská firma poradí, ne? A tak se stane, že
je vám přislíbeno 6,5 mil. Kč. A firmy, které by
do toho šly, vám dokážou, co vše v projektech
chybí, co znamenají vícepráce, že stavba

udělat jde, ale musíte si holt připlatit. Nic
proti solidním firmám, ale mnohé firmy dnes
bojují o přežití, a tak jdou i do zakázek, kde
se o zisku nedá hovořit. Někdy nedostanou
zaplaceno subdodavatelé, někdy ani vlastní
zaměstnanci… Jo, soudit se můžete, ale
termín pro vyúčtování dotace je neúprosný.
Vám hrozí, že dotaci vrátíte a dostanete přídavkem penále na další cestu za energetickou
úsporou. Potřebujete vyměnit okna? Vyberte
si, jaká chcete či spíše jaká budou „slušet“
objektu, kterému chcete vtisknout „tvář“,
a porovnejte poměr výkon – cena. V našem
případě ušetříte nejméně 10 miliónů. Ušetříte
náklady a rizika spojená s čerpáním – nadužíváním dotací – a ještě ušetříte…
Vraťme se k ročnímu zúčtování evropských
dotací. 40 miliard pošleme, 80 dostaneme,
měřeno efektivním pohledem výše uvedeným,
bude bilance v plusu tak 20 miliard (možná),
něco ještě zůstane po cestě do Bruselu
a zpět, neboť cesta je dlouhá a putování peněz není zadarmo. No a po hvozdech nejen
českých nebylo bezpečno před lupiči nikdy…
Co poslat zlaťáky cestou jinou - rozdělme
dotace „na hlavu“ podle počtu obyvatel jednotlivých sídel. Lidé v místě bydliště – přes
své samosprávy – rozhodnou, co se postaví.
Následná kontrola z EU by přesně viděla
a snadno dohledala, co se za tyto konkrétní
peníze konkrétně postavilo… ale to by přišel
celý systém přerozdělování o své zdroje - o
spoustu peněz, co říkáte?
Bilanci naší ekonomiky ještě dále ovlivňuje
vyvádění prostředků nadnárodními akciovými
korporacemi a firmami v daňových rájích…
To bude ale ve stovkách miliard, takže se s tím
radši moc nezabývejme, není to bezpečné…
Prosím, může mi někdo poradit s cestou…
Jsem hrdým občanem Dolních Bojanovic,
zkoušené, ale stále ještě Země české, ale chci
být i Evropanem. Kudy vede cesta, prosím?

Dolní Bojanovice

Mgr. Vlastimil Jansa
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Bílík“ – jedná se o kabelové vedení NN
– obsahem – právo zřídit, provozovat,
opravovat a udržovat distribuční soustavu
na zatížené nemovitosti.

obecní úř ad
Zápis z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce ze dne 6. 5. 2014
Zastupitelstvo schválilo:
• Spolupráci s obcí Hrušky, obcí Josefov,
obcí Kostice, obcí Ladná, městem Lanžhot,
obcí Lužice, obcí Mikulčice, městysem
Moravská Nová Ves, obcí Moravský Žižkov, obcí Prušánky, obcí Nový Poddvorov,
obcí Starý Poddvorov, obcí Tvrdonice,
obcí Týnec v dobrovolném svazku obcí
Region Podluží, IČ: 686 50 284, se sídlem Náměstí 177, 691 51, Lanžhot. ZO
schválilo také nové úplné znění stanov
dobrovolného svazku obcí Region Podluží,
IČ: 686 50 284, se sídlem Náměstí 177,
691 51, Lanžhot v přiloženém znění.
• Rozpočtové opatření – rozpočtovou změnu
č. 4:
Navýšení příjmů:
579.100,- Kč
Navýšení výdajů:
1.373.700,- Kč
Financování:
794.600,- Kč
Rozpočet po úpravě:
Příjmy:
48.142.800,- Kč
Výdaje:
54.878.600,- Kč
Schodek rozpočtu:
- 6.735.800,- Kč
Schodek rozpočtu je dostatečně krytý
finančními prostředky na BÚ uspořenými
z minulých let.
• Výši členského příspěvku Sdružení místních samospráv ČR, který pro rok 2014 činí
4.969,- Kč.
• Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 1804/1 dotčeného stavbou „Dolní Bojanovice, rekonstrukce kanalizace, II. etapa“ v k.ú. Dolní
Bojanovice uzavřenou mezi Obcí Dolní Bojanovice, Hlavní 383, 696 17 Dolní Bojanovice
(povinný) a Vak Hodonín, a.s., Purkyňova 2,
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Hodonín (oprávněný) za jednorázovou úplatu
81.070,- Kč, včetně DPH.
• Výkup pozemků p.č. 2099/6 o výměře
27 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice od vlastníka
za 60,- Kč/1m2.
• Výkup pozemků p.č. 3495/1-3, 3496/13, 3497, 3498, 1939/14, 2029, 2041,
2042/1 za 15,- Kč/1 m2.
• Záměr na odkup pozemků p.č. 1848/5 o výměře 45 m2, 1848/119 o výměře 24 m2 a část
parcely č. 1702, jejíž výměra bude upřesněna geometrickým plánem, to vše v k.ú.
Dolní Bojanovice.
• Majetkoprávní záměr na odprodej části pozemků p.č. 643 a p.č. 1804/1 v k.ú. Dolní
Bojanovice, oddělení předmětné části pozemků bude projednáno ve Stavební komisi.
• Majetkoprávní záměr na odprodej části
pozemku p.č. 2105/1 v k.ú. Dolní Bojanovice s tím, že výměry budou upřesněny
geometrickým plánem.
• Majetkoprávní záměr na odprodej části pozemku p.č. 1804/1 v k.ú. Dolní Bojanovice.
(původně p.č. 1804/9 o výměře 28m2).
Výměra bude upřesněna geometrickým
plánem.
• Uzavření smlouvy č. 1030018847/001
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
(budoucí oprávněný) a Obec Dolní Bojanovice (budoucí povinný) – Obec je vlastníkem
pozemku p.č. 1812/3 v k.ú. Dolní Bojanovice. Budoucí oprávněný bude realizovat
na zatížené nemovitosti stavbu s názvem
„D. Bojanovice, Hodonínská, rozš. k NN,

Zpravodaj

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• Rozpočtové opatření – rozpočtovou změnu
č. 2, schválené Radou obce dne 28. 2.
2014 usnesením č. 111/2014:
Rozpočtové opatření – rozpočtová změna
č. 2:
Úprava příjmů:
+36.000,- Kč
Úprava výdajů:
- 2.564.900,- Kč
Financování:
- 2.528.900,- Kč
Rozpočet po úpravě:
Příjmy:
47.563.700,- Kč
Výdaje:
53.117.700,- Kč
Financování:
- 5.554.000,- Kč
• Součástí úpravy výdajů jsou již ZO schválené navýšení investičních akcí – „Rozšíření
tělocvičny ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice“ - LED
osvětlení + 300.000,- Kč, dále navýšení
rozpočtu na akci „Revitalizace restaurace Obecní dům v Dolních Bojanovicích“
+ 1.000.000,- Kč, dále navýšení rozpočtu
na akci „Obnova VO v obci“ + 300.000,- Kč.
• Rozpočtové opatření – rozpočtovou změnu
č. 3, schválené Radou obce dne 24. 3.
2014 usnesením č. 134/2014:
Rozpočtové opatření č. 3/2014:
Úprava příjmů:
0,- Kč
Úprava výdajů:
387.200,- Kč
Financování:
- 387.200,- Kč
Rozpočet po úpravě:
Příjmy:
47.563.700,- Kč
Výdaje:
53.504.900,- Kč
Schodek rozpočtu:
- 5.941.200,- Kč
Schodek rozpočtu je dostatečně krytý
finančními prostředky na BÚ uspořenými
z minulých let.
• Dopis advokátní kanceláře Muzikář a Odehnal
s tím, že bude odpovězeno a dále stanovisko
životního prostředí, ve kterém sděluje, že pro

pokračování vedení řízení ve věci povolení
k odstranění stavby vodního díla nazvaného
„Dolní Bojanovice – zrušení kanalizace, stoka
A4.1“ je nezbytné doplnit poslední doklad,
kterým je smlouva o právu provést stavbu
s vlastníkem pozemků p.č. 708 a 697/6 v k.ú.
Dolní Bojanovice Mgr. Kantkovou, která dosud tuto smlouvu nepodepsala.
• Žádost Stanislava Hromka, Žabácká 943,
Dolní Bojanovice o odprodej (směnu)
pozemku p.č. 1939/35 (výměra 296 m2)
a části pozemku p.č. 1939/34 v k.ú. Dolní
Bojanovice a s p. Hromkem bude projednána směna za část pozemku p.č. 1939/1.
• Informace o investiční akci „Rozšíření
tělocvičny ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice“
a pověřuje RO dokončovacími pracemi
a profinancováním a organizací slavnostního otevření.
• Informace o dokončené investiční akci
„Revitalizace restaurace Obecní dům Dolní
Bojanovice“, o provedených vícepracích –
jsou předmětem rozpočtových opatření.
• Informace o obnově VO v obci.
• Informace o přípravě investiční akce „Výměna otvorových prvků, řešení rampy a stříšek
ZUŠ, Obecní dům“, příprava investiční akce
bude dále řešena Radou obce.
• Postupující výstavbu komunikace a řešení
vícenákladů v ul. V Zahradách.
• Informace o výběrovém řízení „Oprava
chodníku ul. Hodonínská, Dolní Bojanovice“ a o postupu prací.
• Informace o výběrovém řízení na akci „Vestavba půldenní třídy MŠ Dolní Bojanovice“
a plánované realizaci.
• Informace o výběrovém řízení na akci „ZTV
Dolní Bojanovice – ulice V Zahradách, SO
01 Komunikace“.
• Informace o akci „Oprava schodiště ZŠ
a MŠ Dolní Bojanovice“.
• Informace o slavnostech v obci Kechnec s tím,
že RO dořeší přípravu kulturního vystoupení.

Dolní Bojanovice
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• Informace o žádosti Jaroslavy Mikušové,
o jejím odstoupení od žádosti a vyřešení
problematiky duplicitně přiděleného čísla
popisného.
• Informace o sdělení České pojišťovny, a.s.
týkající se šetření škodní události sklepa Jiřího Bílka v ul. Mlýnská a zprávu společnosti
STAVEXIS.
• Informace o realizaci projektu „Separace
biologicky rozložitelného odpadu v obci
Dolní Bojanovice“.
• Informace o zakoupení traktoru ZETOR.
• Informace ze Svazu měst a obcí a o plá-

novaném výjezdním zasedání energetické
komise Svazu měst a obcí, které se uskuteční v červnu v naší obci.
Zastupitelstvo obce odročilo:
• Projednání smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene – stavba „Dolní
Bojanovice, roz. NN, Obec“ v k.ú. Dolní
Bojanovice na další zasedání zastupitelstva, a to z důvodu předložené nízké ceny
za zřízení věcného břemene.
• Řešení smlouvy k umístění bankomatu na
další zasedání zastupitelstva.

Separace biologicky rozložitelného odpadu
v obci Dolní Bojanovice
Podstatou projektu, který obec realizovala v jarních měsících letošního roku, je nakládání
s biologicky rozložitelným komunálním odpadem (BRKO) formou zavedení systému odděleného sběru BRKO na území Dolních Bojanovic a následné využití v podobě tzv. domácího
kompostování přímo u samotných občanů.
Cílem je snížení podílu biologického odpadu ve směsném komunálním odpadu.
Celkem bylo pořízeno 480 ks kompostérů.
Celkové náklady projektu:
1.270.080,- Kč
Dotace z Fondu soudržnosti (EU): 1.079.568,- Kč
Vlastní zdroje:
127.008,- Kč
Dotace ze SFŽP:
63.504,- Kč
Předávání kompostérů občanům na základě smlouvy
o výpůjčce bylo zahájeno v dubnu 2014. Proškolení
o správném používání kompostéru a kompostování
provedl zástupce dodavatelské firmy JRK BioWaste
Management, s.r.o., Štúrova 1701/55, Praha 4. Každý uživatel obdržel příručku, kde je možné zjistit, co je kompostování, jak postupovat, co se dá a nedá kompostovat,
chyby při kompostování, kvalita a použití kompostu. Rychlost výroby kompostu je závislá na dodržování podmínek
kompostování – rozmezí 3 měsíce až 1 rok od založení kompostu.
Možná nebude první kompost hned „super“ kvalitní, chce to trochu zkušeností a výsledky
se dostaví.
Vyzývám tímto zájemce, kteří si objednali kompostéry, aby si je neprodleně vyzvedli na
sběrném dvoře obce.
Ing. Eva Rajchmanová
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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Ve dnech 23. – 24. května se konaly ve všech zemích Evropské unie volby do Evropského
parlamentu. V České republice se volilo 21 poslanců z celkového počtu 751 evropských poslanců, které čeká pětiletý mandát (do roku 2019). Česká republika po volbách přišla oproti
předcházejícímu stavu, kdy měla v Evropě 22 zástupců, o jednoho europoslance, protože
dle Lisabonské smlouvy byly počty poslanců o něco sníženy. V naší republice doprovázela
volby rekordně nízká účast (18,2%). Umístili jsme se hned za našimi sousedy ze Slovenska
na předposledním místě.
V naší obci činil průměr účasti u voleb 23,01% a zatímco celorepublikově volby vyhrálo hnutí
ANO, u nás bodovala KDU-ČSL s 58,7%. Následovala je koalice TOP 09 a starostů a hnutí ANO.

Výsledky hlasování za obec Dolní Bojanovice ve volbách do Evropského parlamentu
Voliči
v seznamu
2360

Vydané
obálky

Volební
účast v %

543

23,01%

Číslo

Jméno kandidáta

4
5
6
7
10
14
16
18
20
21
22
23
24
25
27
28
29
32
37
38

ND
KDU-ČSL
Rozumní
Koal. TOP09, STAN
KSČM
ČSSD
ANO 2011
Moravané
ODS
VIZE
Úsvit
SZ
Svobodní
RDS
PB
ABS
Koal. DSSS a SPE
Piráti
O.K. strana
VV

Odevzdané
obálky
542
Platné hlasy
Celkem
7
316
7
49
15
19
38
8
15
1
15
3
22
3
3
1
3
10
1
2

Dolní Bojanovice

Platné hlasy
538

% Platných
hlasů
99,26%

v%
1,3%
58,7%
1,3%
9,1%
2,8%
3,5%
7,1%
1,5%
2,8%
0,2%
2,8%
0,6%
4,1%
0,6%
0,6%
0,2%
0,6%
1,9%
0,2%
0,4%
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Naše obec přispěla k ochraně životního prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 121 televizorů, 49 monitorů a 2 026,26 kg drobného
elektra.
Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně
vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí,
primárních surovin či vody jsme díky recyklaci
ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik
jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí
ze studií neziskové společnosti ASEKOL,
která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci
vytříděných elektrozařízení. Naše obec získala certifikát vypovídající nejen o přínosech
třídění televizí a počítačových monitorů, ale
také o významu sběru drobných spotřebičů.
Studie LCA posuzuje systém zpětného
odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí
jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí
vyřazených spotřebičů do nového produktu.
Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na
životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin,
emise do ovzduší, vody a produkce odpadu.
Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr
elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to
ve všech aspektech.

Kolektivní systém ASEKOL XGČOXMH

Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke
snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde
k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství
je například spotřebováno při 30 cyklech
myčky nádobí.
„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že
občané naší obce v loňském roce vytřídili
121 televizí, 49 monitorů a 2 026,26 kg
drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili
74,90 MWh elektřiny, 3 989,87 litrů ropy,
320,79 m3 vody a 2,61 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových
plynů o 15,94 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 64,12 tun“.
Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu
2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje
2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí
a přispívají tak k ochraně životního prostředí,
zaslouží obrovský dík.
R.R.

Certifikát k Environmentálnímu Y\~þWRYiQt za rok 2013
Obecní ~ĜDG Dolní %RMDQRYLFH
2EþDQp odevzdali do ]SČWQpKR RGEČUX celkem 5 417,26 kg HOHNWUR]DĜt]HQt – NRQNUpWQČ 121 NXVĤ
televizí + 49 NXVĤ PC PRQLWRUĤ - WM 3 391,00 kg, dále 2 026,26 kg RVWDWQtFK GUREQêFK
HOHNWUR]DĜt]HQt
3ĜtQRV ]SČWQpKR RGEČUX a UHF\NODFH Y\VORXåLOêFK HOHNWURVSRWĜHELþĤ SUR åLYRWQt SURVWĜHGt
Obecní ~ĜDG Dolní %RMDQRYLFH

TV

0RQLWRU\

2VWDWQt EEZ

Celkem

121 ks

49 ks

2 026,26 kg

5 417,26 kg

19,60

6,16

49,14

74,90

348,94

150,09

3 490,84

3 989,87

1,18

0,52

0,91

2,61

ÒVSRUD YRG\ (m3

95,81

37,35

187,63

320,79

6QtåHQt SURGXNFH
QHEH]SHþQpKR RGSDGX W

17,12

8,10

38,90

64,12

5,31

1,59

9,04

15,94

0QRåVWYt VHEUDQêFK
]D URN 2013
ÒVSRUD HOHNWULFNi HQHUJLH
0:K
ÒVSRUD URS\ O
ÒVSRUD SULPiUQtFK VXURYLQ W

6QtåHQt SURGXNFH VNOHQtNRYêFK
SO\QĤ
W CO2 HNY

6EČU GRSUDYD GHPRQWiå D QiVOHGQp Y\XåLWt IUDNFt ]SČWQpKR RGEČUX Y\VORXåLOêFK HOHNWURVSRWĜHELþĤ
SĜHGVWDYXMH QH]DQHGEDWHOQê SĜtQRV SUR åLYRWQt SURVWĜHGt D ~VSRUX SĜtURGQtFK ]GURMĤ
'tN\ ]SČWQpPX RGEČUX
× jednoho kusu televize (resp. monitoru) GRMGH k ~VSRĜH 794 OLWUĤ pitné vody
(757 OLWUĤ u PRQLWRUĤ  þtPå QHY]QLNQH VWHMQp PQRåVWYt ]QHþLãWČQêFK RGSDGQtFK YRG 6WHMQp
PQRåVWYt YRG\ je QDSĜtNODG VSRWĜHERYiQR SĜL 60 F\NOHFK P\þN\ QiGREt
jednoho kusu notebooku se Y\SURGXNXMH o 91,5 kg PpQČ QHEH]SHþQêFK RGSDGĤ 6WHMQp
PQRåVWYt QHEH]SHþQpKR RGSDGX ]D URN Y\SURGXNXMH 22 domácností
× jednoho kilogramu drobného elektra nedojde k Y\SXãWČQt YtFH QHå þW\Ĝ NLORJUDPĤ HPLVt oxidu
XKOLþLWpKR (4,46 kg CO2 HNY.). Recyklace tak Yê]QDPQČ SĜLVStYi k þLVWRWČ RY]GXãt
× sta NXVĤ mobilních WHOHIRQĤ je XVSRĜHQR 475 kWh. Stejné PQRåVWYt HOHNWULFNp energie VSRWĜHEXMH
QDSĜtNODG 60 W åiURYND VYtWtFt QHSĜHWUåLWČ WpPČĜ FHOê rok (11 PČVtFĤ a 12 GQt 

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na
životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace
např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik
energie, kolik spotřebuje moderní úsporná
lednice za více než 4,3 roku provozu.

10

Zpravodaj

Dolní Bojanovice

11

Domácnosti Dolních Bojanovic šetří desetitisíce
Na podzim loňského roku se mohly domácnosti a podnikatelé Dolních Bojanovic, poprvé
společně s jinými domácnostmi napříč ČR,
zapojit do elektronické aukce na snížení ceny
za elektřinu a plyn. O tom, že tato akce byla
v Dolních Bojanovicích úspěšná a naplnila
očekávání, svědčí dosažená úspora vzešlá
z této aukce. V Dolních Bojanovicích, na jedno
odběrné místo za silovou část elektřiny, ušetřili v průměru podnikatelé 32,98% a domácnosti 40,01%. Nejzajímavější úspora na jedno
odběrné místo dosáhla výše 8 092,- Kč. Na
plynu v novém topném období zapojené domácnosti ušetří v průměru 21,84%. Nejlépe
dopadla domácnost, které zůstane v rodinném rozpočtu za plyn úspora 21 214,- Kč.
Na základě těchto výsledků a pokračujícího
zájmu bojanovských domácností, uspořádá
firma eCENTRE, a.s. ve spolupráci s vedením
obce na přelomu měsíce srpna a září (každou

středu od 27.8. do 17. 9. 2014, od 14:00 do
17:00 hod.) na obecním úřadě druhé kolo
sběru přihlášek pro zapojení do elektronické
aukce.
Občané, kteří nejsou lhostejní k cenám,
které platí za energie a chtějí své náklady
snížit, stačí když přijdou v tyto dny na radnici
a přinesou:
- Kopii platné smlouvy, včetně dodatků, se
současným dodavatelem elektřiny nebo
plynu
- Kopii posledního ročního vyúčtování
Tato aukce je pro domácnosti i podnikatele
zdarma. V případě, že neušetří, mohou zůstat
u svého stávajícího dodavatele.
Bližší informace budou zveřejněny na
webových stránkách obce, případně je můžete získat na tel.: 608 032 685.
PaedDr. Jiří Kruták

LED osvětlení tělocvičny základní školy
I laikové určitě slyšeli výraz „LED svítidlo“.
Jaké výhody a jaká negativa poskytuje tato
technologie a proč byla LED svítidla nakonec
tou nejlepší možností pro projekt „Rekonstrukce tělocvičny ZŠ“?
LED, nebo-li hezky česky „svítivé diody“
jsou v osvětlení stejným pokrokem jako je
internet pokrokem v počítačích. Otevírají totiž
možnosti, které dosud s jinými druhy svítidel
neexistovaly ani teoreticky a zároveň jde jejich
vývoj neustále dál a dál, zlepšují se jejich
světelné výkony, stejně jako dostupnost, životnost a ceny, takže se tyto světelné zdroje
používají ve stále více sektorech, od bytových
12

interiérů, přes sportovní haly, obchodní centra nebo průmyslové provozy.
Kromě velmi nízké spotřeby, variability
barev, dlouhé životnosti je jednou z hlavních
výhod také možnost LED svítidla zapojovat
do systémů osvětlení řízených počítačem,
kdy svítidla dokáží automaticky bez zásahu
člověka řídit svou spotřebu a výrazným způsobem tak zlevnit svůj provoz, neplýtvat energií
elektrickou ani lidskou, mít 100% přehled
o všech chybách a poruchách, a to v nulově
krátkém čase, tedy ihned. Právě z těchto důvodů byla navržena a instalována LED svítidla
v bojanovské tělocvičně.

Zpravodaj

Pokud se zde odehrávají sportovní utkání
během dne i v noci, tréninky malých dětí
i mistrovské zápasy dospělých nebo jsou
to kulturní události třeba i přenášené televizí v přímém přenosu, koncerty, divadelní
představení nebo plesy, potřebujeme pro
každou z těchto činností (stejně jako pro činnost údržbáře nebo uklízečky) jinou úroveň
osvětlení, jinou intenzitu a charakter světla.
Pomocí přednastavených světelných režimů - scén lze u nainstalovaných LED svítidel
jednoduše, stiskem tlačítka, měnit množství
světla specificky určeného pro tu kterou činnost, ať už z důvodu světelné pohody nebo
předepsaných norem.
Vyzařované světlo má navíc optimální barvu
pro věrné podání barev, dobré vidění detailů
a potlačení kontrastů. Díky svému rozmístění
na bočních podélných stěnách tělocvičny
nebrání svítidla fyzicky v prostoru a opticky
pak neoslňují nad hrací plochou. Všechny tyto
parametry mají za cíl jediné – zrakovou a současně celkovou pohodu lidí v tomto prostoru.
Samozřejmě je pamatováno i na bezpečí v případě nehody jako požár, výpadek elektřiny
a podobně, a to pomocí elegantního řešení
nouzového osvětlení vestavěného přímo do
LED svítidel. Tedy, v případě nehody se šest
konkrétních svítidel rozsvítí jako nouzová, protože mají vestavěný nouzový modul. Opticky
na těle svítidla není vidět rozdíl oproti svítidlu
bez tohoto modulu. Je to další z mnoha malých vylepšení, které přináší LED technologie.
Stejně jako ve shora uvedeném příkladu
internetu je potřeba zmínit i u LED negativa,
která tato technologie sebou může nést.
Tím, jak se LED dynamicky vyvíjí, je každým
dnem jasnější, že toto je budoucnost v osvětlování. Díky variabilitě LED vzniká současně
nekonečné množství variant svítidel s těmito
světelnými zdroji. Tím klesá pro neodborníky možnost orientovat se dokonale v této
problematice. Toho pak zneužívají někteří

prodejci, kteří nabízí často neotestované
a z bezpečnostního hlediska nebezpečné
výrobky. Konečný stav nového LED osvětlení
v projektech podobných tělocvičně základní
školy pak může být daleko za ideálem a za
mnohonásobně vyšší náklady.
Jsme rádi, že jsme se mohli podílet na
projektu rekonstrukce tělocvičny, kde se
podařilo díky LED snížit spotřebu elektrické
energie proti původnímu návrhu o více než
70%. Uspořené finanční prostředky za nespotřebovanou elektřinu tak lze investovat do
jiných potřebných oblastí. Přejeme všem občanům Dolních Bojanovic mnoho úspěšných
sportovních a kulturních akcí nejen v této hale.

Dolní Bojanovice

Vít Blaha
ředitel společnosti, www.helios.cz
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RESTAUROVÁNÍ
DŘEVĚNÉHO POLYCHROMOVANÉHO KŘÍŽE
NA HŘBITOVĚ

V letních měsících bude restaurován kříž
na hřbitově.
Jedná se o kulturní památku, rejstříkové
číslo ÚSKP 2209 – dřevěný polychromovaný
kříž s korpusem a stříškou, s reliéfy biblických
námětů, především umučení Krista, pašijovými scénami a křesťanskými symboly. Rozměry
6 m x 2,5 m.
Poškození dřeva je při umístění v exteriéru
přirozené. Bude provedeno očištění od nečistot a odstranění zvětralých částí, fixace
uvolněných tmelů a restaurování původní
povrchové úpravy dle dohody se zástupcem
Národního památkového ústavu.
Na obnovu dřevěného kříže se obci podařilo získat dotaci z Ministerstva kultury,
v rámci programu „Podpora obnovy kulturních
památek“ prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností ve výši 55.000,- Kč. Předpokládané celkové náklady činí 62.100,- Kč.
Eva Rajchmanová

9. září 2014 proběhne poslední zasedání stávajícího
Zastupitelstva obce Dolní Bojanovice.
10. října 2014 se uskuteční komunální volby,
ve kterých bude zvoleno nové Zastupitelstvo obce.
14

Zpravodaj

Ze Slovácké chalupy...
Odezněly Velikonoční svátky i Velikonoční výstava a pro
nás to bylo další pěkné období setkání s lidmi, kteří se „zastavili“. Díky vám i přespolním
za návštěvu! Už nějaký čas
s námi přikládá ruku k dílu
rodina Krkoškova a troufám
si říct, že se máte na co těšit!! Jsem rád za práci paní
Růženy Bůškové a také za
paní Anežku Turkovou, která
vždy podpoří dobrou myšlenku. A to je potřeba!!! Paní
Růžena Kašíková, správkyně
chalupy, udržuje řád i pořádek na chalupě a zasluhuje
poděkování zvláště za péči
o naše kroje - práci, která
není vidět a „leží“ ve skříních.
Díky spolupráci s vedením
obce se nám daří uchovat
vzpomínky na naše předky
k potěšení a k zamyšlení nás
všech! Děkujeme za to mimo
jiné starostovi Mgr. Vlastimilu
Jansovi i paní místostarostce
Ing. Evě Rajchmanové! Bez
jejich pomoci získávat finanční prostředky bychom byli asi
„namydlení“. Vždyť jen do
naší dolnobojanovické chalupy - vaší chalupy, která má
patřit k občanům této vesnice
- bylo investováno přes milion
Kč za posledních pár let! Byl
zakoupen objekt - technické
zázemí (depozitář) ve společnosti Kratina a.s., který nám

moc pomáhá v našich aktivitách a do budoucna bude
uchovávat i vzpomínku na
naše „stařenky“ a „stařečky“.
Jedním z „hnacích mo torů“ a úspěchem ve škále
problémů, které se vyskytují
při opravách historických
památek i předmětů a potíží
s tím spojených, je pan Josef
Pospíšil, který tomu všemu
věnuje hodně času!
S velkým zájmem se k nám
připojil pan František Kuběna. Ten si pohrává s myšlenkou malého vinařského
muzea a vypadá to, že se
brzy dočkáme i jeho otevření
během tohoto roku.
Sháníme historické exponáty, zvlášť rádi bychom získali původní dřevěný „pres“.
Dolní Bojanovice

Bez zájmu vás by to asi
nešlo a ono to díky vašim
návštěvám jde! Ta naše Slovácká chalupa přijala tolik
vděčných návštěvníků, vždy
nám měli co říct. A je to vždy
potěšení naslouchat!!! ſ
Co na závěr... Možná jste
si všimli, že těch „díky“ bylo
moc. Proč ne? Je potřeba
i děkovat! To v dnešní době
kolikrát postrádáme i v denním tisku. Naše poděkování
opravdu patří všem zmíněným!!!
Ta k ž e v e l k ý p o z d r a v
s úsměvem od ,,muzejníků“
patří i vám a těšíme se brzy
nashledanou!!!
J. Opavský
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OBECNÍ KNIHOVNA
Noc s Andersenem
Letošní pohádkově laděný
„Den a noc s Andersenem“
uspořádaný ve spolupráci
se Základní školou Dolní
Bojanovice se nesl v duchu
českého prozaika, básníka,
autora mnoha knih pro děti,
překladatele a editora Eduarda Petišky.
Žáci prvního stupně a několik „dospěláků“ (celkem
165 návštěvníků) navštívili
naši knihovnu v pátek 4. dubna. Děti čekalo nejen čtení
z tvorby autora, ale i soutěže
a především názorná ukázka
orientace a hledání knih různých autorů a žánrů. Že byly
děti spokojené a v knihovně
se jim líbilo, svědčí i to, že se
v dalších dnech registrovalo
několik nových čtenářů.

Děkuji vedení ZŠ a paním
učitelkám za spolupráci a už
se těším příští rok nashledanou při „Noci s Andersenem“
i dalších akcích.

Nejlepší čtenáři roku 2013
Sabina Šenkyříková
Lucie Horáková
Zuzana Macháčková
Při „Noci s Andersenem“
bylo předáno nejlepším čtenářům Obecní knihovny Dolní
Bojanovice ocenění „Čtenář
roku“. Proběhl již 3. ročník
této akce a nutno podotknout, že Lucie Horáková se
umístnila vždy mezi třemi
nejlepšími čtenáři.
Blahopřejeme všem
a těšíme se u krásných knih
v knihovně opět nashledanou.
Růžena Kašíková
knihovnice
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Zpravodaj

Dolní Bojanovice
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Z Š a MŠ Dolní Bojanov ice
JAK ŠKOLKA SLAVILA PADESÁTKU
V neděli 25. května 2014 se
ke všem školním oslavám
přidala i mateřinka s připomínkou 50. v ýročí svého
založení. Návštěvníci mohli
zhlédnout historické fotky,
projekci školních besídek,
foto záznamy na počítačové
prezentaci. Nedílnou součástí oslav byly tvořivé dílny
pro naše nejmenší a výstava
dětských prací. Dle ohlasů
přítomných by se k nám do
mateřské školy leckdo s chutí
vrátil. Pozvání přijaly i bývalé
kolegyně, dohromady se nás
sešlo 26. Při společném listování kronikou jsme přepsaly
dějiny ſ: úvodní záznam
uvádí otevření MŠ 6. 1. 1964,
leč přítomná první ředitelka

paní Alena Vrbová nás vyvedla z omylu – MŠ byla
otevřena 6. 1. 1965 (mnozí
pamětníci by to potvrdili). Na
naší slavnostní náladě to ale

žádnou změnu nevyvolalo –
sešly jsme se rády a je jedno,
jestli o půl roku později, nebo
dříve…
Olga Esterková

školních plesů, sportovních
kurzů a dalších školních akcí.
Chodby, učebny, zkrátka
každý koutek byl vyzdoben
pracemi žáků, každý si také
mohl zavzpomínat na svá
školní léta a porovnat, jaké
učebnice, pomůcky, školní
vybavení, technické možnosti
pro výuku mají dnešní děti
ve srovnání s těmi, jaké byly
k dispozici dříve. Ve sborovně byla k nahlédnutí fotoalba z akcí školy nebo školní
kroniky psané současným
i bývalými řediteli.
Největší zájem byl samozřejmě o dobové fotografie.
Bylo jich tolik, že byly vystaveny po celé škole. Každý se snažil najít sebe, své
spolužáky nebo poznat své
učitele. Podle ohlasů v návštěvní knize stála prohlídka
školy, školky a sportovní haly
určitě za to:

„Zážitek na dlouhá léta.
Něco takového se hned tak
nevidí. Mnoho úspěchů ve
sportu.“
„Všechno bylo moc pěkné,
tělocvična překrásná a koláčky výborné. Také jsme při
fotkách rádi zavzpomínali.
Děkujeme.“
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bohatý a bylo se na co dívat.
Škola i školka byla otevřená
už od 13 hodin.
Děti si tu mohly v yrobit
drobné dárky ve tvořivých
dílnách, ve 14:25 byla slavnostně otevřena nová sportovní hala. Vybraní žáci devátých ročníků prezentovali
své absolventské práce, ve
školní jídelně bylo pro náZpravodaj

„Nová škola je stále jako
„nová“ a krásná. Věřím, že
pro děti, učitele i rodiče je
to nejen místo „utrpení“, ale
i radostných chvil, na které
budou dlouho v zpomínat
stejně jako my.“
„Potkala jsem po 50 letech
svou učitelku ze školky. Zavzpomínaly jsme.“

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ A MŠ
Plakát y z valy všechny:
„Přijďte si prohlédnout naši
školu a školku, společně
posedět a zavzpomínat si.“
A davy lidí přišly. U příležitosti 30. výročí otevření nové
budovy základní školy a 50.
v yročí založení mateřské
školy v obci jsme uspořádali
v neděli 25. května Den otevřených dveří. Program byl

„Závidím vám vaši školu,
chodila jsem ještě na starů.“

vštěvníky přichystáno malé
občerstvení a v hudebně
naši mladí muzikanti předváděli své umění. V počítačové
a interaktivních učebnách
si zájemci mohli vyzkoušet
různé v ýukové programy,
v učebně chemie a přírodopisu byly nachystané praktické
pokusy a v jiných učebnách
se zase promítala videa ze

„Za rodinu můžu říct, že
to byla povedená akce, a za
sebe, že se mi po škole bude
moc stýskat. Opravdu povedený den. Velké díky všem za
přípravu.“
Miroslava Zmrzlíková

Dolní Bojanovice
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30. VÝROČÍ BUDOVY ZŠ A MŠ
(pokračování z minulého čísla Zpravodaje)
V minulém Zpravodaji jsme
zmínili stavbu nové školní
budovy a zahájení vyučování
v roce 1984. V tomto čísle připomeneme některé události
školy z druhé poloviny 80. let
a let devadesátých.
Slavnostní otevření současné školní budovy proběhlo až rok po zahájení
vyučování, 13. dubna 1985,
a to u příležitosti 40. výročí
osvobození obce. Přítomen
byl ministr školství ČSR, ministr financí ČSSR, zástupci
obce a další čestní hosté.
U schodiště před školou
byla zasazena lípa, která zde
stojí dodnes. V tělocvičně
byl v tento den přichystán
bohatý kulturní program (vystoupení žáků ZŠ, místního
Slováckého krúžku, cimbálové muziky, dechové hudby
Bojané a Šohajka). Ředitelem
školy byl v té době až do roku
1990 Mgr. František Jelínek.
V roce 1986 zavedlo sdružení rodičů prodej svačinek pro žáky školy (denně
240 svačin za cenu 2,- Kčs
za jednu porci). V červnu
1988 byl slavnostně otevřen
venkovní sportovní areál. Již
v devadesátých letech se
začaly projevovat nedostatky
stavby. Do školy díky rovné
střeše začalo zatékat a dřevěná okna neměla dokonalou
20

KRÁTCE ZE ŠKOLY
- Stříbrné medaile z okresního kola malého florbalu si přivezli mladší žáci. Naše mladší i starší
žákyně vybojovaly bronzová místa.
- Na jaře jsme pro žáky uskutečnili několik besed - o požární ochraně, o trestním právu,
o dospívání.
- Ve Starém Poddvorově proběhla soutěž dětských zpěváčků lidových písní. Veronika Bohunová (5. B), Adéla Bílíková (7. A) a Barbora Sůkalová (8. A) si vyzpívaly 1. místo.
- 1. dubna byl zahájen plavecký výcvik druháků a třeťáků.
- Začátkem měsíce knihy se uskutečnil projektový Den a noc s Andersenem, který byl v letošním roce věnován spisovateli Eduardu Petiškovi.
- V týdnu od 7. do 11. dubna bylo pro děti v rámci Dne Země připraveno několik aktivit spojených s enviromentální výchovou. Téměř všechny ročníky navštívily různé výukové programy
v hodonínské ZOO, žáci druhého stupně se na besedě o Zambii dozvěděli mnoho zajímavých
informací o této africké zemi.
- Začátkem dubna byla vyhlášena soutěž ve sběru starého papíru, ve které nejvíc nasbírala
Adriana Hromková z 1. A. Nejlepšími třídami byly 1. A a 7. A.
- V Čejkovicích si naši čtvrťáci a páťáci zasoutěžili ve vybíjené.
- Jiří Komosný a Petra Bílková z 6. A, Tadeáš Račický a Marek Červenka ze 7. A se zúčastnili
okresních kol matematických soutěží.
- Členové našeho školního parlamentu přijali pozvání na prohlídku družební školy v Žarošicích.
- Jak se správně chovat v silničním provozu si na dopravním hřišti vyzkoušeli žáci 3. a 4. třídy.
- Ve dvou dnech úspěšně obhajovali své absolventské práce žáci 9. ročníků.
- Na konci května jsme soutěžemi v zábavných netradičních disciplínách oslavili Den dětí.
Miroslava Zmrzlíková

NAŠI VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁCI
tepelnou izolaci. V devadesátých letech měla škola postupně 2 ředitele: Mgr. Pavla
Maděryče (1990 – 1994)
a PaedDr. Zdeňka Mlýnka
(1994 – 2000). Výuku Náboženství vedli ve zmiňované
době místní kněží: P. Josef
Dvořák (do r. 1990), P. Josef
Čermák (1990 – 1992) a P.
Josef Požár (1992 – 1999).
Zpravodaj

V dalším vydání Zpravodaje
zmíníme školní události od
roku 2000 do roku 2007.
Pro ty, kteří chtějí mít historii
školy z let 1984 – 2014 pohromadě včetně dobových
fotografií, vydala škola Almanach, jenž je k zakoupení na
obecním úřadě či v kanceláři
školy.
Martin Maňas

Žáci vycházející z 9. tříd se budou dále vzdělávat na těchto školách:
Gymnázium (Hodonín, Břeclav, Velké Pavlovice) - 7 absolventů,
Ostatní maturitní obory (obor obchodní akademie, stavebnictví, strojírenství, elektrotechnika, laboratorní asistent, zdravotní asistent, hotelnictví a cestovní ruch, vinohradnictví, sociální činnost, mechanik - elektronik, grafický design, design a zpracování dřeva, obchodní
manager) - 23 žáků.
Učební obor (elektrikář - silnoproud, instalatér, elektromechanik pro zařízení a stroje, mechanik opravář motorových vozidel, kadeřník, aranžér) - 8 vycházejících.
Všem žákům přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu i v osobním životě.
Marie Dvořáková
Dolní Bojanovice
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ŠKOLA V PŘÍRODĚ ANEB „PUTOVÁNÍ STŘEDOVĚKEM“

informace a zprávy ze ZUŠ

Kopánky, 12. – 16. května 2014
Nebe se zatáhlo, země se
zachvěla, hodiny se začaly
otáčet zpět a čtyřicet čtyři
dětí ze čtvrtých a pátých
tříd se rázem proměnilo ve
středověké dámy a rytíře.
Šlechtické rody (Mlokiové,
Gotové, Rebelovci, Azuriti
a Bezděsové) si nakreslily
své erby, představily se nám
ve svých historických modelech, postavily si hrady, zkusily si psát dopis brkem, vyrobily si pečetní prsteny, svíčky
ze včelího vosku, korálky,
dámy čelenky se závoji a rytíři
obranné štíty. Také uspořádaly hon na lišku, zatančily
si při svíčkách na středověkém bále, zahrály si spoustu
her, splnily několikero úkolů
a navštívily hrad Buchlov.

Přestože nám počasí nepřálo
natolik, abychom vyrazili na
Velký Lopeník a uspořádali

plánovaný táborák se stezkou odvahy, mělo to pouze
jedinou chybu, jak řekly děti,
bylo to příliš krátké…ſ
Děkuji všem sponzorům,
rodičovskému sdružení, rodičům za přípravu, dětem
za reprezentativní chování,
nadšení a skvělou atmosféru
a hlavně mým kolegyním Martě Jaškové, Ivetě Kotáskové
a Ludmile Klubusové za výbornou spolupráci.
Magda Svobodová
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Zpravodaj

V neděli 30. března 2014 se konalo oblastní kolo soutěže v lidové písni, „Zpěváček Podluží
2014“ ve Starém Poddvorově. Děti byly rozděleny dle věku do 1. - 4. kategorie. Do dalšího
kola postupovaly pouze starší děti (3. a 4. kategorie).
Umístění:
II. kategorie:
1. místo - Alžběta Bařinová (př. dět. sbor, D. Podaná)
2. místo - Kristýna Kuchařová (dět. sbor, L. Škrháková)
2. místo - Karolína Tomčalová (př. dět. sbor, D. Podaná)
2. místo - Pavlína Tomčalová (př. dět. sbor, D. Podaná)
3. místo - Adéla Nedvědická (př. dět. sbor, D. Podaná)
III. kategorie:
1. místo s postupem - Veronika Bohunová (sól. zpěv, D. Podaná)
1. místo s postupem - Jakub Sůkal (sól. zpěv, D. Podaná)
2. místo - Štěpánka Maděryčová (sól. zpěv, D. Podaná)
3. místo - Martin Trn (dět. sbor, L. Škrháková)
IV. kategorie:
1. místo s postupem - Josef Čech (dět. sbor, L. Škrháková)
1. místo - Adéla Bílíková (sól. zpěv, D. Podaná)
1. místo - Barbora Sůkalová (sól. zpěv, D. Podaná)
2. místo - Andrea Maděryčová (sól. zpěv, D. Podaná)
Z regionálního kola do celostátního kola, které se bude konat ve Velkých Losinách, postoupili
z 1. místa Jakub Sůkal a Veronika Bohunová (sól. zpěv, D. Podaná).
Naši žáci úspěšně reprezentovali také na již 32. ročníku Věnečku z rozmarýnu Fanoše
Mikuleckého, který se konal v neděli 27. 4. 2014. V 5. kategorii získali 1. místo - Josef
Čech (sborový zpěv uč. L. Škrháková) a 2. místo - Jakub Sůkal (sól. zpěv uč. D. Podaná).
V 6. kategorii získala 1. místo - Adéla Bílíková (sól. zpěv, uč. D. Podaná).
Výtvarný obor představil své velmi hezké práce na Velikonoční výstavě ve dnech 20. – 27. 4.
2014 v Obecním domě (uč. Bronislava Halašová, uč. Zuzana Procházková).
Taneční obor pod vedením p. uč. V. Mrkvičky předvedl v neděli 11. května v brněnském
Janáčkově divadle v projektu „Tancem do světa fantazie“ vynikající výkon, o čemž svědčil
bouřlivý potlesk obecenstva.
Své umění ukázalo i 21 absolventů ZUŠ na velmi pěkném Absolventském koncertě, který
se uskutečnil v pátek 16. 5. 2014 v sále ZUŠ Dolní Bojanovice.
Krajské kolo soutěže MŠMT dechových orchestrů proběhlo dne 1. dubna 2014 v ZUŠ
Veselí nad Moravou. Náš Dechový orchestr získal ve starší kategorii hned dvě ocenění:
1. místo s postupem do celostátního kola a diplom za vedení dechového orchestru
Štěpánu Esterkovi.
V ústředním kole, které se konalo 23. května 2014 v Letovicích, potvrdil opět své kvality
Dolní Bojanovice
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a přivezl cenu nejvyšší - „Zlaté pásmo“. Poděkování za přípravu k dosažení tak vynikajícího
výsledku patří také p. uč. Viktoru Martinkovičovi a p. uč. Janu Zikmundovi. Poděkování patří
ale také maminkám žáků dechového souboru, které připravily kroje pro vystoupení svým
dětem. Kluci tak v podlužáckých krojích zároveň reprezentovali nejenom naši školu a obec,
ale také region Podluží.
Další činnost žáků a souborů ZUŠ:
22. 5.
Žákovská besídka ke dni matek a otců na odloučeném pracovišti Starý Poddvorov
25. 5.
Přehlídka cimbálových muzik ZUŠ v Mikulově (uč. T. Červenka)
25. 5.
Slavnostní otevření sportovní haly v ZŠ Dolní Bojanovice – Komorní žesťový
soubor ZUŠ (řed. S. Esterka)
4. 6.
Postupové zkoušky 13.00 – 17.00 hod. v Dol. Bojanovicích, včetně odloučených
pracovišť
5. 6.
Postupové zkoušky 13.00 – 17.00 hod. v Dol. Bojanovicích, včetně odloučených
pracovišť
6. 6.
Postupové zkoušky 13.00 – 17.00 hod. v Dol. Bojanovicích, včetně odloučených
pracovišť, postupové zkoušky se budou konat pouze v hlavní budově ZUŠ Dolní
Bojanovice
8. 6.
Festival dechových hudeb v Šardicích – účinkování Dechového souboru - starší
žáci (uč. Š. Esterka a uč. V. Martinkovič)
15. 6.
Festival dechových hudeb v Mikulově – účinkování Dechového souboru - mladší
žáci (uč. P. Skočík) a Dechového souboru - starší žáci ZUŠ Dolní Bojanovice
(uč. V. Martinkovič a uč. Š. Esterka)

18. 6.
20. 6.

22. 6.

29. 6.

Závěrečný koncert šk. r. 2013/2014 v OD, zač. 16.30 hod. (HO a TO)
Mozartovy děti, Nám. Svobody v Brně, zač. 16.20 hod., vystoupení cimbálové
muziky (uč. Tomáš Červenka) a dechového souboru (uč. Štěpán Esterka, Viktor
Martinkovič)
Mozartovy děti v Brně, slavnostní koncert Státní filharmonie Brno, zač. 17.00 hod.
v symfonii A. Dvořáka č. 9 e moll op. 95 „Z Nového světa“ bude účinkovat na
klarinet naše žákyně Tereza Lamáčková (uč. Lenka Esterková)
Účinkování Dechového souboru ZUŠ Dolní Bojanovice na koncertě k výročí
DH Bojané

Hlavní prázdniny – 28. 6. 2014 (sobota) – 31. 8. 2014 (neděle)
Zahájení školního roku 2014/2015 - 1. 9. 2014 (pondělí), zahájení – 14.00 hod. v jednotlivých třídách
Gratuluji všem učitelům a žákům k dosaženým výsledkům, přeji všem mnoho dalších
úspěchů a pěkné prožití letních prázdnin.
Mgr. Stanislav Esterka
ředitel ZUŠ Dolní Bojanovice

Oby čejní lidé s neoby čejný mi osud y
Pozn. redakce: Vzpomínky pana Komosného jsme se pokusili zachytit v jeho slováckém
dialektu, proto text nebyl stylisticky upravován.
Jak již bylo v minulém Zpravodaji naznačeno, letos se věnujeme významným výročím, která
si letos připomínáme. Jedním z těchto výročí je začátek druhé světové války před 75 lety.
Válka postihla celou obec. Židovští občané byli odvedeni do koncentračních táborů, někteří utekli bojovat do Anglie, jiní byli odvedeni na práce do Říše. Ti ostatní doma museli žít
v neustálém strachu z německých represí a potýkali se s nedostatkem základních potravin
a veškerého zboží.
Pan MATĚJ KOMOSNÝ byl jedním z mužů ročníku 1924, kteří měli být v rámci represí
za zločin českého obyvatelstva vůči Německu – atentátu na říšského protektora Reinharda
Heydricha provedeného našimi parašutisty v květnu 1942 - posláni na vojnu do Německa.
Nakonec se podařilo protektorátní vládě s Emilem Háchou v čele „uhádat“ změnu a místo na
vojnu tyto mladé muže poslat na nucené práce do Německa. S panem Komosným jsme se
sešli a poskytl nám rozhovor o tom, co všechno jako mladý chlapec prožil.
Dnešní generace, zvláště mladí lidé, zapomínají, co museli naši prarodiče a jejich
rodiče vytrpět. Vy si dobu před válkou
a za války pamatujete. Co jste dělal před
válkou?
Před válkú sem sa začal učit obuvníkem
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u pana Herky (naproti kostela). Hned po vyučení mě začal stíhat německý arbeitsamt
(pracovní úřad) začátkem roku 1942. Já
sem teho nedbal, papíry spálil a měl chvilku
pokoj. Po nějaké době mně to došlo znovu,
tak sem šel do Hodonína k německému
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doktorovi, aby mně napsal papír, že nejsu
schopný těžké práce. Nebylo to nic platné,
v roku 1943 sem mosel na arbeitsamt do
Zlína, který tehdy kompletně spadal pod
kontrolu Říše. Jel se mnú aj otec, aby za
mňa orodoval, že nejsu schopný v Německu
pracovat. Němci ale po neúspěšné ofenzivě
v Rusku a porážce u Stalingradu potřebovali
lidi do továren na vojenský materiál, a tak
sem mosel aj já.
Kdy vás odvedli do Německa a kde jste
pracoval?
Od nás sem jel já a Ludva Polášek v čtyřiačtyřicátém roku. Jeli sme vlakem vypraveným z Nové Vsi, protože břeclavské nádraží
bylo zabrané pro válečné účely. Jeli sme
pak do Veselí nad Moravou, kde přistupovali
další a mohlo nás tam byt tak 230 až 240.
Cesta byla náročná. Po několika stanicích
nás odstavili na slepú kolej a čekalo sa na
lokomotivu, protože Němci jich měli málo.
V jedné stanici sme čekali až do dvou do
rána. Dojeli sme do Králíků, to už bylo
Německem zabrané území, a tam nás měli
vysadit ve fabrice, kde měli ale plno, a tak
sme moseli dál. Ubytovali nás v prázdném
ženském klášteře v Králíkách. Bylo to eště
v zimě na začátku roku 1944. Nikde sa tam
netopilo, a aj když sme si oblékli všecky
věci, tak sme do rána byli uplně promrzlí.
Ráno na nás čekali z arbeitsamtu z Frýdlantu. Naložili nás na vlak a dovezli nás až do
Frýdlantu, odkud sme šli do letecké továrny,
kde se opracovávaly letecké vrtule.
Jak probíhala pracovní směna?
První sem byl přidělený u hrubého opracování odlété vrtule. To byla hrozně těžká
práca. U doktora sa mně podařilo domluvit, abych byl přidělený ke směně, kde se
dělaly kontroly po frézování. Dostali sme
list vrtule a moseli sme kontrolovat, kde sú
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tam místo vojny, takže nás brali jak vojáky.
Ale hned za našíma barákama, kde sme byli
ubytovaní, byli italští váleční zajatci. Nekeří
pracovali aj na naší směně v továrně. Ale ti
sa měli moc špatně. My sme na tem nebyli
s jídlem taky nejlíp, ale oni nedostávali skoro
nic. Pamatuju si, jak jeden od nás dával přes
plot jednému Italovi nejaké jídlo. Nevšiml si
ale, že to vidí jeden z dozorců. Ten teho Itala
tak zřezal, že křičal jak malé děcko. Dofčílku
si to pamatuju.
To dál za komplexem byl eště tábor ruských zajatců, ti sa ale měli daleko líp, protože měli od Němcú povolené měnit různé
šperky, které vyráběli, za jídlo.

prohlubně a kde hrby, a moseli sme tužkú
označit a očíslovat ty nedostatky. A takto
zkontrolované vrtule sme pak dávali do štelářů. Dělalo sa tam na osmihodinové směny
ráno, odpoledňa a přes noc.
Někteří čeští dělníci razili heslo „pracuj
pomalu“. Snažili jste se také s kolegy o nějakou formu odboje? Byl k tomu prostor?
Takové věci nás ani nenapadly, všichni sa
báli. Normú během osmihodinové pracovní
směny bylo opracování 8 kusů vrtulí. Kdo
měl víc nebo míň, byl braný za sabotéra
a to sa tvrdě stíhalo. Každá vrtula měla číslo
a přiřazený takový dokument se všeckýma
údajama o tem, kde byla odlétá, kdo ju
opracovával a kdo schválil, že je v pořádku.
Kdyby byla vadná, hned by sa vědělo, kdo
v tem měl prsty.
Jak se k vám Němci chovali? Brali vás jako
dělníky, nebo vámi pohrdali?
Chovali sa k nám docela dobře. Byli sme
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Kdy jste se vrátil? A jak návrat probíhal?
Podařilo sa mně utéct. Byli sme s jedním
kamarádem domluvení, že utečeme před našíma hodama. Ale když sem teho kamaráda
hledal, tak sem zjistil, že je na marodce, protože měl otravu krve po tem, co si něco udělal
v práci. Tak sem byl sám. Ale podařilo sa mně
připojit k dvom klukom, kteří odpočívali po
ranní šichtě a chystali sa taky utéct a potřebovali třetího. Hned druhý den ráno sme
odešli, ale protože sme neměli povolení, tak
sme nemohli vlakem. Moseli sme jít zpátky
na jiné nástupiště, nejak sa nám to povédlo
a jeli sme vlakem k Náchodu, k hranicám.
Tam byli taky na prácách kluci z 24. ročníku
a od nás tam byl Vojta Vymyslický. Podařilo
sa nám přespat u nich a ráno nás navédli na
hlubočinu (pozn. redakce: hluboká cesta),
která védla do takového malého lesíka a za
ním už byly hranice. Tak sa nám podařilo
dostat až za hranice k prvnímu stavení, ve
kterém bylo řeznictví. Podle nápisu jsme
poznali, že už jsme v protektorátu, doma.
V Náchodě sme na nádraží potkali paní, která nám prodala lístky a rozměnila na říšské
marky protektorátní peníze a poradila nám, ať
jdeme rovnou do vlaku a nikde jinde necho-

díme. Tak sme dojeli až do Přerova, kde sme
měli přesedat. Tam nastal problém. U vlaku,
kterým sme měli jet, kontrolovali doklady.
Naštěstí to vyřešil jeden z kamarádů tak,
že se dal v běh, odlákal pozornost, potom
sa mu podařilo vmíšat sa mezi lidi a vklidu
s nama nastoupit. Ve Veselí sme sa pak rozloučili. Pro jistotu sme si na sebe nevzali ani
adresy. V Hodoníně sem si kúpil dva rohlíky
a 10dkg salámu, takzvaně „na volno“. To
stálo 200 protektorátních korun. Pak sem se
vydal po silnici do Bojanovic a před jedenáctů hodinů dopoledne sem byl doma.
Co jste dělal potom?
No, doma bylo veliké vítání, nikdo nevěděl, že dojedu. Nemohl sem jim napsat, že
„zdrhnu“. Když sa nekdo ptal, jak sem se
dostal dom, tak sem říkal, že mám zdravotní
dovolenú. Samozřejmě sem nikam nejel.
Potom sem sa mosel schovávat, přes noc
sem spával ve stodolách a přes den sa
schovával, v zimě sem pak byl u strýca
Komosného. Shodou různých náhod a díky
domluvě s četníkama sa mně tak podařilo
přečkat až do osvobození.
Jak probíhalo osvobození obce?
S bratrama sme si za naším, když sa blížila
fronta, vykopali na zahradě zákopy, že sa tam
schováme. Jenomže sme si nevšimli, že nad
nama krúžilo ruské letadlo. Mysleli si, že sme
Němci, a za chvilku nám nad hlavama začaly
létat granáty. Potom už sa objevili Rusové na
kopci směrem od Zvolencú a začali po nás
střílat z kulometů. Podařilo sa nám teda schovat doma a tam sme počkali. Okolo poledňa
už byli Rusáci v dědině. Nevím, estli tak byli
šecí, ale ti, co šli v první vlně, byli uplně ožralí.
Zřídili si pak u nás velitelské stanoviště a my
sme sa moseli všecí, aj s krávama, vystěhovat. Tak sme byli u kamaráda ve stodole.
Potom nám dovolili sa vrátit aspoň do maš-
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tale. Než skončila válka, tak sme pak eště
moseli s dalšíma klukama z dědiny u Břeclavi
po nocách opravovat silnicu, co ju přes den
bombardovali. Enomže oni bombardovali aj
v noci, takže sme nekdy měli štěstí, že sme
z teho vyvázli. Nekeří takové štěstí neměli.
Pak si tam někde Rusové zřídili takové malé
improvizované letiště. Moseli sme to tam
srovnat, a protože to bylo převážně na písku,
tak sme moseli roztláčat letadla a pak to tam
zase spravit. Nekdy sme aj pomáhali pilotom
do letadla, protože ti byli nekdy tak ožralí, že
sme sa divili, že vůbec vzletěli.
Čím jste se živil po válce?
Po skončení války sem sa přihlásil na pracovní úřad, kde mně přidělili prácu v oboru
obuvník nekde až 20 km od domova, kam
nejezdili žádné spoje ani auta. Nakonec
sem si domluvil prácu v Tatře. Tam sem
pracoval až do důchodu.
Prošel jste prací v Říši a mohl vidět, jak to
tam funguje. Čím se to lišilo od komunismu, který nastoupil v roce 1948?

Hlavní rozdíly byly v ideologii, ale jinak
byli Rusové a Němci ta stejná pakáž. Němci
vyhlazovali nespolehlivé a nežádoucí v pracovních a vyhlazovacích táborech, Rusové
posílali tyto lidi na Sibiř. Když sme byli v Německu, moselo sa všady hajlovat. Po válce
ve fabrice při politických agitkách to bylo to
samé. Kdo netleskal nebo nedával pozor, už
byl podezřelý a postihovaný.
Co byste vzkázal mladé generaci?
Nenechte se ovlivňovat řečma státníků
a politiků nebo tím, co je dneska moderní.
Vždy se řiďte podle vlastního svědomí
a úsudku a hlavně si udělejte svůj vlastní
názor.
Rozhovor s panem Komosným by vydal
na sepsání několika kapitol, proto jsme jej
nemohli publikovat v celém rozsahu. Přesto
panu Komosnému děkujeme a přejeme mu
hodně zdraví do dalších let.
R.R.

spolk y
Činnost Sboru dobrovolných hasičů
Přinášíme vám přehled akcí, kterých se účastnili nebo je organizovali místní členové SDH.
14. 12. 2013 - mytí vozovky na Novém Poddvorově (3 členové)
17. 12. 2013 - vánoční večírek mladých
hasičů, bylo přichystáno občerstvení, všichni si odnesli
vánoční balíčky
28. 12. 2013 - hašení požáru chatky v Lužicích
28. 12. 2013 - hasiči asistovali při ohňostroji
v obci (5 členů)
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5. 2. 2014 - požár rodinného domu v Lužicích (7 členů)
15. 2. 2014 - protláčení kanálů u pana Šindara
25. 2. 2014 - požár trávy ve Starém Poddvorově (6 členů)
1. 3. 2014 - prořezávání stromů a větví
v naší obci (2 členové)
3. 3. 2014 - požár chatky v Lužicích (3 členové)
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5. 3. 2014 - požár trávy ve Starém Poddvorově (4 členové)
29. 3. 2014 - kácení topolu v Žížlatech
(8 členů)
12. 4. 2014 - sběr železného šrotu v obci
(14 členů) Děkujeme všem
občanům za přichystané železo a obecnímu úřadu za
zapůjčení traktoru.
18. 4. 2014 - prolévání podkladu pod asfalt
(2 členové)
19. 4. 2014 - zalévání stromků v obci (3 členové)
28. 4. 2014 - opětovné zalévání stromků
(3 členové)

30. 4. 2014 - Pálení čarodějnic – soutěže
pro děti a ukázka hasičské
techniky
3. 5. 2014 - požár nakladače v Prušánkách
(6 členů)
4. 5. 2014 - soutěž požárních družstev ve
Vlkoši
5. 5. 2014 - námětové cvičení v Hodonínských lázních (4 členové)
10. 5. 2014 - soutěž požárních družstev
v Dubňanech
24. 5. 2014 - soutěž požárních družstev
Grand Prix v Dubňanech
31. 5. 2014 - Dětský den na Novém Poddvorově - ukázka hasičské
techniky

Rodičovs ké cent rum
slavilo 7 let
Bylo pošmourné dubnové nedělní odpoledne, ale to nám nikomu nevadilo, protože
nás čekala oslava 7. narozenin RC Sluníčka.
Ještě před příchodem dětí a tatínků jsme
Orlovnu krásně vyzdobily a oslava mohla začít. Maminky přinesly něco dobrého na zub.
Po slavnostním přípitku nás čekalo divadelní
představení. Netradiční pojetí klasických
pohádek Červená Karkulka a Perníková chaloupka mělo velký úspěch nejen u dětí. Smích
provázel představení od samého začátku až
do konce. Po velkém potlesku následovala
další pro děti oblíbená část oslavy, a to rozkrájení dortu. Pustili jsme se do něj s velkou
chutí, a to jak děti, tak i rodiče.
Krásné odpoledne. Co říkáte?
Tak přijďte mezi nás.
Co jsme prožili:
- přednáška psychologa p. Černého

- přednáška „Bezpečnost dětí na internetu“
paní Bendová
- jarní burza dětského oblečení
- oslava narozenin RC Sluníčko
- nadregionální vzdělávací program „Zvládání
komunikace v rodině i mimo ni“
- Kurz efektivního rodičovství
Co nás čeká:
- přednáška p. Černého, paní Bendové,
První pomoc
- výlet na Stražovják, jízda na koních, návštěva ZOO, táborák
- podzimní burza dětského oblečení 17. - 19. 9. 2014
Za maminky Zdislava Šottlová
dobrovolník Oblastní charity Hodonín
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Bronz je doma
První květnový víkend se
v nově zrekonstruované tělocvičně konalo orelské finále
starších žáků ve florbale.
Dvoudenního turnaje se zúčastnilo 8 nejlepších družstev
z Moravy a Slezska.
Náš tým postoupil do finále
z divize Jih bez ztráty bodu
s bilancí 10-0-0 a výrazně
kladným skóre 99:16. Za
postupem nás táhli kapitán
Filip Pazderka (který nasbíral 29 kanadsk ých bodů
za 20 gólů a 9 asistencí)
a Adam Horňák (vítěz kanadského bodování celé soutěže, 10 zápasů a neuvěřitelných 62 bodů za 45 branek

a 17 asistencí). Jenomže dva
hráči tým nevytvoří! NA POSTUPU MÁ TUDÍŽ ZÁSLUHU
CELÝ 12 ČLENNÝ TÝM!
První den byly na programu boje ve dvou základních
skupinách. Do skupiny A byly
rozlosovány týmy: Moutnice,
Kunštát, Nové Město na
Moravě a domácí Dolní Bojanovice. Skupinu B tvořily:
Nivnice, Uherský Brod, Vyškov a Křenovice. V úvodním
zápase jsme vyzvali Moutnice
a zvítězili 4:2. Důležitý vstup
do turnaje především po
psychické stránce a v euforii
přišla i druhá výhra. Tentokrát
nad Novým Městem v pomě-

ru 5:3. V posledním sobotním
utkání se nám postavil soupeř
z Kunštátu. Jednalo se o boj
o pr vní místo ve skupině.
Po výhře 5:3 jsme skupinu
vyhráli a zajistili si nejlepší
výchozí pozici do nedělních
v yřazovacích bojů. Druhý
skončil Kunštát, třetí Nové
Město a poslední Moutnice.
Ve skupině B se za neporažený Uherský Brod postupně
poskládaly Nivnice, Vyškov
a Křenovice.
V nedělním čtvrtfinále nás
čekaly Křenovice (tým velmi
důrazný a hrající na „brejky“).
Po obrovském, ale opravdu
obrovském boji se za stavu

3:3 prodlužovalo. Po čtyřiceti
sekundách se nám podařilo
vstřelit krásný postupov ý
gól, který nás posunul do
boje o vytouženou medaili.
Semifinále: Dolní Bojanovice – Nové Město. Zápas,
který sliboval velmi zajímavou
podívanou. Spousta šancí,
střel, brankářských zákroků. Za stavu 0:2 pro Nové
Město jsme nastřelili 3 tyčky! Bohužel. Nezbývalo než
dobývat soupeřovu branku
a logicky vše vsadit na útok.
Minutu před koncem přidalo
Nové Město třetí branku a už
bylo jasné, že si finále nezahrajeme. Čtyři vteřiny před
koncem se nám podařilo
zaznamenat čestný úspěch
v podobě vstřeleného gólu,
a tím upravit konečné skóre na 1:3. V zápase o třetí
místo nás čekal Uherský
Brod. (Nejen já, ale určitě
i někteří fanoušci si mysleli,

že se s Brodem utkáme až
ve finále). Výhra znamenala
medaili, prohra nepopulární
čtvrté místo. Na týmu byla
vidět touha po medaili, zvlášť
když proti nám stál odvěký rival (sbírající zkušenosti
v celostátní lize). V zápase se
„nebránilo“. Hrálo se nahoru,
dolů. Diváci nakonec viděli
deset branek a naše vítězství
7:3ſ. Ve finále se utkaly týmy
z Kunštátu a Nového Města. Po opatrné první půlce
se zápas strhl v přestřelku
s výsledkem 5:4, ve které
byli nakonec šťastnější hráči
z Nového Města na Moravě.
Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen náš Aleš
Hassa. Po našem vyřazení
v semifinále jsem ucítil mírné
zklamání, ale kdo by nebyl
zklamaný, že?! (Zvlášť, když
se na to připravujeme celý
rok). Ale hned po vítězném
utkání s Uherským Brodem

jsem byl nesmírně šťastný
a s odstupem času cítím hrdost na tento skvělý tým, jenž
trénuji dlouhé tři roky a podařilo se nám získat tři medaile.
(2010/11 3. místo – Elévové;
2011/12 1. místo – Ml. žáci;
2013/14 3. místo – St. žáci).
Jen tak dále!ſ
Tímto děkuji místní organizaci jednotě Orel za poskytnutí zázemí, bez kterého
bychom finále neuspořádali.
Reprezentovali nás: Aleš
Hassa, Filip Pazderka, Ivana
Mráková, Adam Horňák, Václav Němec, Patrik Geschwandtner, Radim Zámečník, Martin Kaňa, Antonín Havlík,
Eliška Kašníková. Do týmu
během celé sezony patřili
i Leona Jordánová a Pavel
Prčík, ale bohužel kvůli zdravotním problémům nemohli
nastoupit.
trenér David Bohun

ELÉVOVÉ – FLORBALOVÁ SEZONA 2013/2014
Pro letošní sezonu byli přihlášeni do soutěže Orelské
florbalové ligy (OFL) i naši
nejmenší hráči – ročníky
2003 - 2004 ve skupině elévů. V této sezoně se odehrálo
celkem 5 turnajů, na každém
se pak odehrály 3 zápasy.
Naši elévové byli zařazeni
do východní divize, ve které
se utkali s týmy z Uherského
30
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Brodu, Havířova, Domanína
a Kněždubu.
První turnaj odehráli 16. listopadu v Uherském Brodu,
kde sehráli zápasy s Havířovem, Domanínem a Uherským Brodem – pozdějším
vítězem finále OFL. Z tohoto
turnaje přivezli první 3 body
za vítězství nad Domanínem.
Druhý turnaj, který se odeDolní Bojanovice

hrál v Havířově, měli volno.
Turnaj č. 3, pořádaný Domanínem 25. ledna, se odehrál
v tělocvičně ZŠ v Moravském
Písku, kde porazili ministranty
z Kněždubu a domácí Domanín, a tak si mohli připsat
dalších 6 bodů v letošní sezonu museli elévové, z důvodu
rekonstrukce tělocvičny ZŠ,
trénovat v hale SOU v Hodo31

níně, proto se turnaj č. 4 odehrál 15. března zde a opět
porazili Domanín a Kněždub,
a mohli si tak k 9 bodům z minulých zápasů připsat dalších
6. Poslední turnaj pořádali
ministranti z Kněždubu a turnaj se odehrál ve sportovní
hale ve Velké nad Veličkou.
V horňácké hale vybojovali
dalších 6 bodů, kdy porazili
tým Havířova a tým domácích.
Za celou sezonu elévové
v základní části nasbírali celkem 21 bodů, což jim zajistilo postup do finále OFL ze
třetího místa. Prvním postupujícím týmem byl s počtem
36 bodů tým z Uherského
Brodu a z druhého místa pak
se ziskem 24 bodů postoupil
tým z Havířova. (viz první
tabulka)
Finále OFL, do kterého se
pak podívaly 3 týmy z východní divize a 3 týmy ze západní
divize, se konalo 12. dubna
ve sportovní hale v Kunštátu.
Ze západní divize se do finále
dostaly týmy z Brna – Židenic,
Blanska a Kunštátu.
Před odehráním finálového
turnaje se pro všechny děti
konala Florbalová noc na
Orlovně, kde zhlédly videoukázky týkající se florbalu,
zahrály si nějaké hry a usínaly
u animovaného filmu. Ráno
po vydatné snídani vyrazili
elévové do Kunštátu sehrát
své první finále. Toto finále
se odehrálo systémem každý
s každým, na závěr se sečetly
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bojanovská kuchyně, rady, zdraví
mixerem, zašleháme škrob, mléko a sůl.
Vaječnou směs vylejeme na rozehřátou vymazanou pánvičku a z obou stran opečeme.
Potřeme marmeládou, smotáme a podáváme.

Zeleninová nádivka
s bylinkami

Zleva: P. Pospíšil, J. Košutek, P. Hubačka, P. Kolařík,
J. Tyršel, P. Damborský, D. Vymyslický, P. Kučera, R. Kaňa,
golman F. Vévoda
Pozice

Team

Z

V

R

P

VB

OP Body

1.

Uherský Brod

12 12 0

0 105 10

36

2.

Havířov

12

8

0

4

36

38

24

3.

Dolní Bojanovice 12

7

0

5

46

35

21

4.

Domanín

12

2

1

9

16

66

7

5.

Kněždub

12

0

1 11

5

59

1

6 vajíček
6 šálků nastrouhané mrkve
2 cibule
1 šálek nakrájené cukety
1 šálek hrášku
2 šálky nasekaných ořechů (mandlí)
4 lžíce másla
2 lžičky soli
2 lžičky nasekané čerstvé bazalky
1 lžička nasekané meduňky
2 lžíce nasekané petrželové nati
1 lžička tymiánu
Mrkev se smíchá s nakrájenou cibulí, cuketou, hráškem, ořechy, rozpuštěným máslem,
rozšlehanými vejci, bylinkami (sušených stačí
polovina množství) a solí.
Dáme do vymazaného pekáčku a pomalu
pečeme asi 1 hodinu.

Pozice Team

Skóre

Body

1.

Uherský Brod

31:4

15

2.

Kunštát

21:8

12

3.

Brno - Židenice

21:14

9

Rychlá bezlepková
omeleta

4.

Blansko

21:14

6

chutná nejen dietářům

5.

Dolní Bojanovice

7:15

3

6.

Havířov

0:44

0

body, které stanovily celkové
pořadí, jež vypadalo následovně: (viz druhá tabulka)
Na závěr nutno říci, že kluci
odvedli úžasný výkon a svojí
hrou ukázali, že patří mezi
Zpravodaj

ligové hráče. Přestože se jim
nedařilo proměnit „šance“
v branky, sv ým soupeřům
nedarovali ani jeden bod
zadarmo.
Michal Straka

Rady
Povadlé listy salátu budou opět krásně
křupavé, když je na půl hodiny ponoříte do
ledové vody s citronovou šťávou.
Listy salátu nekrájejte, ale trhejte rukou.
Zachová si tak více vitamínů.
Okurku zbavíte hořkosti, když ji nastrouháte, vložíte do nerezového síta a přelijete
horkou a hned studenou vodou.
Houby budou lépe stravitelnější, když je
před úpravou naložíte na 10 minut do slané
vody s citronovou šťávou.
Ovocné knedlíky budou chutnější, pokud
do vody, ve které je vaříte, přidáte trochu rumu
nebo vanilkový cukr.
Knedlíky z bramborového těsta se nerozvaří, když k nim do vody přidáte 1-2 lžíce octa.
Bramborové placky budou chutnější, když
k bramborům nastrouháte jablko.

1 vejce
1 lžička mletého cukru
3 lžičky bramborového nebo kukuřičného
škrobu
3 lžíce mléka
špetka soli
Vejce rozšleháme do pěny metličkou nebo
Dolní Bojanovice
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krátké i delší zprávy
• Po více jak 40 letech máme Stárka Podluží! Toto prestižní ocenění získal v sobotu
7. června čtyřiadvacetiletý Martin Vaculík na
61. ročníku národopisných slavností „Podluží v písni a tanci“ ve Tvrdonicích. Soutěž
proběhla ve třech tanečních disciplínách
– hošijích, vrtěné, kde mu párovnicí byla
Pavla Burešová, a „královské disciplíně“
verbuňku. Martin se o titul „Stárka Podluží“
ucházel poněkolikáté a letos mu to zaslouženě vyšlo. Je to čest nejen pro něj, ale i pro
celou naši obec, kterou tak skvěle reprezentoval. K titulu mu gratulujeme a přejeme
mnoho dalších úspěchů.

• Divadelní spolek v sobotu 5. dubna sehrál
komedii anglických autorů Michaela a Raye
Cooneyových s názvem A je to v pytli. Sál
byl vyprodaný, lidé stáli i venku ve foyer,
aby mohli vidět alespoň přes okna. Hned
další víkend v sobotu 12. dubna byla hra
reprízována a znovu se setkala s velkou
návštěvností z řad místních, ale i přespolních občanů.

tovy opery Cosi fan tutte. Po sobě jdoucí árie
od sebe dělily bouřlivé ovace a aplaudování.
Příjemně strávené nedělní odpoledne si pochvalovali také samotní vystupující. „Líbí se
mi, jak si to tady dokážete užít a že je o vážnou hudbu v docela malé obci takový zájem,“
zhodnotila představení Martina Múdra. I my
jsme rádi, že jsme měli tu čest hostit u nás
umělce takového formátu.

• Již tradičně byla o Velikonoční neděli
20. dubna zahájena Velikonoční výstava
připravená členy Fotokroužku za spolupráce s obcí. Návštěvníci obdivovali díla malířky Lenky Jurečkové, fotografie Jaroslava
Vaněčka a místních fotografů. Své práce
vystavili také žáci výtvarného oboru ZUŠ.
Součástí výstavy byla také menší expozice
týkající se výročí, která si připomínáme

„zdroj: Břeclavský deník“
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• Jarní hudební festival – druhý koncert
Jarního hudebního festivalu se opět nesl
v duchu české hudby. Publiku se představili v neděli 13. dubna sólisté Slovenského
národního divadla Martina Múdra a Pavol
Remenár za klavírního doprovodu Mariána
Varínského. Že jsou všichni mistry ve svém
oboru, bylo jasné již z prvních tónů árie Fiordiligi „Come scoglio immoto Resta“ z MozarZpravodaj

v tomto roce. Při vernisáži vystoupil Ženský
sbor a folklorní soubor Slunéčko. Celou
výstavu pak ukončilo v pátek 25. května
vystoupení pěveckého sboru ZUŠ pod
vedením Lucie Škrhákové při slavnostním
ukončení. Letos se výstava těšila obzvlášť
velké účasti a zájmu veřejnosti.
• Pálení čarodějnic se letos opravdu vydařilo. Místní kynologické cvičiště, kde se
30. dubna každý rok tento slet čarodějnic
koná, navštívilo přes 400 dospělých a asi
dvakrát tolik dětí. K tanci a poslechu hrála
kapela Popojedem. Odpoledne zakončené
zapálením hranice s čarodějnicí patřilo
především dětem. Zábava pak pokračovala
a tancovalo se až do ranních hodin.

• V neděli 18. května měla naše obec tu čest
hostit regionální kolo soutěže o Verbíře
Podluží. Tu každoročně pořádá Region
Podluží pod dohledem Jaroslava Švacha
v některé z členských obcí. Představili se
verbíři v několika věkových kategoriích,
z nichž nejmladší měl 7 let a nejstarší 15 let.
Jako doprovod jim hrála CM Olina a rolí
porotců se zhostili také místní verbíři Martin
Vaculík a Martin Kaňa. Vítězové soutěže postupují do krajského kola. V soutěži zvítězili
František Bravenec z Mutěnic (kategorie do
9 let), René Zhříval z Josefova (kategorie od

Dolní Bojanovice
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10 do 12 let) a Tomáš Harvánek z Břeclavi
(kategorie od 13 do 15 let). Cenu starosty
obce si odnesl nadějný talent, sedmiletý
Matěj Ivančic ze Staré Břeclavi.
• Následující neděle 25. května byla opět
slavnostní. Pozornost občanů se upírala
k základní škole, která si připomínala 30. let

letého ředitele ZŠ pana Františka Jelínka.
Otci Petrovi pak náleželo požehnání místa
a v modlitbě se k němu připojila většina
návštěvníků. Zpestřením programu bylo
sportovní defilé žáků ZŠ, folklorní vstup
krojového páru, stárka Jiřího Robka a Anny
Jansové, a dětského folklorního souboru
Slunéčko. Hudebně akci doprovázel komorní žesťový soubor ZUŠ a CM Grajcar.
• Tradiční Dívčí vínek, který každoročně
pořádají bojanovská děvčata, se konal
v neděli 25. května. K tanci a poslechu
hrála dechová hudba Lanžhotčanka. Během odpoledne vystoupil dětský soubor
Slunéčko a bylo možné ochutnat téměř
100 vzorků vín, které darovali místní vinaři.
Pěkné počasí přispělo k poměrně dobré
návštěvnosti. K naší radosti přišli letos
šohaji včas a zábava mohla probíhat tak,
jak má. Velké poděkování patří také všem
sponzorům a dárcům vína.

ma tr ik a
nar o z ení
Pavel Plecák
Ludmila Vaculíková
Izabela Otáhalová
Kristýna Mrvová
Karolína Mrvová
Dominik Bartál
Jakub Myška
Kryštof Lorenc
Tereza Křížová
Adam Němeček
Amélie Šimková
Maxmilián Sládek
Jolie Filípková

17. 3. 2014
13. 4. 2014
16. 4. 2014
18. 4. 2014
18. 4. 2014
24. 4. 2014
24. 4. 2014
26. 4. 2014
3. 5. 2014
8. 5. 2014
8. 5. 2014
9. 5. 2014
10. 6. 2014

Cacardov
Na Hrázce
Hlavní
Spodní Pustá
Spodní Pustá
Hlavní
U Hřiště
Dlouhá
Školní
Mlýnská
Záhumenice
Žabácká
Příčná

177
32
999
712
712
537
473
288
1071
326
569
68
684

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

sňatky
od svého otevření. Při této příležitosti byla
slavnostně otevřena nově přestavěná
sportovní hala. V pořadu, který uváděla
Simona Navrátilová, vystoupili hosté, mezi
které patřil ředitel sponzorské firmy pan
Tomáš Grézl a ředitel úseku obchodu SPP
Storage, s.r.o. pan Jiří Wolf, zástupce zhotovitelské firmy PSK ASM Zlín pan Zdeněk
Štěrba, ředitel základní školy pan Martin
Maňas, starosta spřátelené obce Kechnec
na Slovensku pan Jozef Konkoly a nelze
zapomenout na vzácného hosta, dlouho36
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26. 4. 2014
Dolní Bojanovice

Antonín Zouhar
Lenka Sukupová

Senetářov
Dolní Bojanovice

14. 6. 2014
Dolní Bojanovice

Milan Fiala
Kateřina Svobodová

Lužice
Dolní Bojanovice

14. 6. 2014
Hodonín

Michael Purmenský
Ivana Vašková

Dolní Bojanovice
Lužice

úmr tí
Milan Komosný
Emil Bílek
Anna Lekavá

48 let
77 let
95 let
Dolní Bojanovice

Hlavní 153
Hlavní 188
Hlavní 147
37
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ŠKOLNÍ JÍDELNA

Co nás čeká

Český zahrádkářský svaz Dolní Bojanovice
pořádá ve dnech 30. srpna až 1. září 2014
v Obecním domě v Dolních Bojanovicích

2. 8.
Beseda u cimbálu
(u Slovácké chalupy)

ZAHRÁDKÁŘSKÉ
DNY

24. 8.
Zahrávání hodů
Zarážání hory
30. - 31. 8.
Zahrádkářská výstava

30. srpna až 1. září 2014
Výstava výpěstků
(květiny, zelenina, ovoce, semínka,
suché plody a dovednosti našich občanů)

28. - 30. 9.
Svatováclavské
krojované hody

Sobota 30. srpna v 17 hodin
Přednáška
Neděle 31. srpna v 16 hodin
Módní přehlídka

4. 10.
Pochod slováckými
vinohrady

Otevřeno:
Sobota 30. 8.
Neděle 31. 8.
Pondělí 1. 9.

5. 10.
Hodky s vinobraním

10 - 18 hodin
9 - 18 hodin
9 - 12 hodin

Základní školy a mateřské školy
Dolní Bojanovice

Agentura VÍCE ZÁŽITKŮ má pro vás
připraveny následující služby:
DOPRAVA A CESTOVÁNÍ
Toulky po ČR, SR – jedno i vícedenní
zájezdy dle přání (turistika, nordic walking
– chůze s holemi vhodná i pro aktivní důchodce, návštěvy aquaparků, termálů…)

nabízí obědy
za cenu 52,- Kč.
Rozvoz zajišťuje Charita.
Oběd si můžete objednat

na tel.: 518 372 189

Rakousko – jednodenní zájezd „Medvědí
soutěska“
Polský Těšín – „za nákupy“ (cenově dostupné nákupy především společenských
oděvů…)
UBYTOVÁNÍ
Jeseníky – pobyty v apartmánu v Loučné
nad Desnou již od 3 nocí, týdenní pobyty
se zvýhodněnou cenou 7200Kč (tj. 7 nocí
za cenu 6 nocí)

21. - 23. 11.
Hudební slavnosti
sv. Cecilie
30. 11.
Slavnostní vernisáž
Vánoční výstavy
(výstava proběhne
od 30. 11. do 7. 12.)
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V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat
na tel.: 777 847 034, nebo na www.vicezazitku.cz.
Zpravodaj
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BOTEKO
VINAŘSKÉ
POTŘEBY
přejí
všem svým
zákazníkům
příjemnou
dovolenou

KOLA JE MOŽNÉ VYZKOUŠET V PRODEJN

ŘIDIČI POZOR !
NEPLAŤTE VÍC, KDYŽ NEMUSÍTE

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

STANDARD

KOMFORT

pro nenáročné řidiče
včetně akční slevy*

s pojištěním střetu
se zvířetem*

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

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

SLEVY
ze základních sazeb až

- 65%

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

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

KONTAKT

KANCELÁŘ

Michal Zvonek
Dolní Bojanovice 904
tel: 724 319 333

Hodonín - Štefánikova 10
(vedle budovy VZP)
www.centrum-uspor.cz
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Dolní
Bojanovice
poslouchají
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Jsme
1. v regionu.
Děkujeme :-)
www.radiojih.cz
Obchodní zastoupení:
obchod@radiojih.cz
tel.: 518 344 132

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

Tel.: 518 372 098

KVĚTINÁŘSTVÍ
na Hlavní ulici

nabízí
< Řezané a hrnkové květiny
< Dárkové zboží

nabízí svým zákazníkům
široký sortiment
potravinářského
a drogistického zboží.

< Vazba květin
– svatební servis,
– smuteční vazby,
– příležitostní vazba
< Výroba dekorací
< Rozvoz květin

Přejeme všem zákazníkům
hezkou dovolenou.
Tel.: 777 023 693
42
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Dolní Bojanovice
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ubytování pro vaše hosty
oslavy narozenin
svatby, křtiny
výročí, setkání
schůze...

CELOROČNÍ PROVOZ

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

Slavnostní otevření Sportovní haly, 25. 5. 2014

dohodnutou cenu. Při objednání konzumace
je nájem prostor zdarma.
Těšíme se na shledání s vámi v našem penzionu.

Informace obdržíte na recepci penzionu nebo na tel.: 775 225 584
e-mail: ubytovani@penzion-vaclav.cz • www.penzion-vaclav.cz
Zpravodaj Obecního úřadu Dolní Bojanovice vychází čtyřikrát do roka.
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Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ, 25. 5. 2014

Výročí školky - tvořivá dílna, Berušku, 25. 5. 2014

Víno je mezi nápoji nejušlechtilejší,
mezi léky nejchutnější,
mezi pokrmy nejpříjemnější“
Plutarchos

