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Všem døtem a studentĎm
pĆejeme hezké prázdniny
a ostatním êtenáĆĎm pĆíjemnou dovolenou.
Redakêní rada
Sběr železa

Výchovný koncert, 29. 4. 2015

Noc s Andersenem, 27. 3. 2015
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s lo v o s t ar o s t k y
Dobrý den, milí přátelé…
Další čtvrtletí letošního roku je za námi,
a tak předkládám malý přehled. Co všechno
se událo ve II. čtvrtletí?
Po 10 letech se u nás v dubnu konala pod
finanční záštitou Obce „Výstava vín Podluží
2015“. Pro Dolní Bojanovice to bylo zároveň
i připomenutí 110. výročí od založení Rolnicko-vinařského družstva „Zádruha“, které
nakupovalo hrozny i víno od členů družstva
a po provedení sklepních manipulací vína
prodávalo. Vinaři Dolních Bojanovic pochopili
před 110 lety význam společného podnikání
při výrobě i při prodeji bojanovských vín. Bylo
by dobré na tuto myšlenku našich předků
navázat a více oživit činnost místního Vinařského spolku!
Na co se můžeme těšit v nejbližších měsících?
Očekávali jsme především, jak budou
vyhodnocené naše žádosti o dotace. Ze
Státního fondu dopravní infrastruktury přišla
kladná zpráva – obdrželi jsme dotaci ve výši
necelých 85 % na akci Cyklostezka T14 Dolní Bojanovice, búdy – Starý Poddvorov.
Ještě jsme požádali o spolufinancování na
Jihomoravský kraj, výsledky bychom měli
znát do konce června. Výstavba cyklostezky
bude zahájena až po sklizni v podzimních
měsících. Dokončení plánujeme na rok 2016.
Firma Swietelsky bude rovněž zhotovitelem
komunikace v ul. Myslivecká.
Firma Inženýrské stavby, s.r.o. provedla
výstavbu komunikace Propojení Dlouhá –
Hlavní. Doufám, že řidiči zde nebudou jezdit
„kosmickou rychlostí“, když už je teď nebudou zpomalovat žádné „retardéry“.
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Během jarních měsíců jsme provedli opravu průlezek, skluzavek ve většině parků,
některé byly už v havarijním stavu, zejména
dřevěné konstrukce. V parcích byly doplněny
nové certifikované herní prvky z akátového
dřeva. Rodičům v ulici Záhumenice přispěla
Obec materiálem na opravu zdejšího malého
hřiště – chválím za jejich aktivní přístup. Teď
už zbývá jen zlepšit zde parkování vozidel,
aby nebyla ohrožována bezpečnost malých
dětí, zvažujeme i umístění značky omezující
rychlost.
Symbolicky na Den dětí bylo slavnostně
otevřeno „Přírodní dětské hřiště při MŠ“,
realizovala firma TR Antoš, s.r.o. Tento projekt
v celkové hodnotě 2,8 mil. Kč byl podpořený
z EU a po dobu udržitelnosti 5 let musíme
dodržovat přísná dotační pravidla. Hřiště je
určeno dětem z mateřské školy, není volně
přístupné veřejnosti.
Finišují projekční práce, vyřizování povolení
pro rekonstrukci zdravotního střediska
a vybudování náhradních prostor pro lékaře
po dobu rekonstrukce. V červenci bude provedena vestavba ordinace dětského a praktického lékaře v podkroví na základní škole.
Na domě s pečovatelskou službou bude
provedena vestavba ordinace zubní lékařky.
Ke 31. červenci 2015 končí všichni nájemci
na zdravotním středisku. V srpnu proběhne
přestěhování lékařů do náhradních prostor.
Na základní škole bude během letních
prázdnin zahájena 1. etapa rekonstrukce
vnitřní elektroinstalace. Předpokládaný finanční objem činí asi 1,5 mil. Kč. Další akcí na
ZŠ je vestavba šaten v pavilonu tělocvičny, ty
budou vybudovány v 1. patře. Naše tělocvična
tak bude mít kvalitní zázemí a bude splňovat
podmínky pro pořádání sportovních turnajů.

Zpravodaj

Vybudování šaten podpořil Jihomoravský
kraj dotací ve výši 150 tis. Kč. V srpnu by do
tělocvičny měla být pořízena rovněž nová
dělicí opona – možnost zasportovat si tak
dostane více spolků. Obec provedla výměnu
oplocení víceúčelového hřiště s umělým
povrchem v areálu školy – hodnota 120 tis.
Kč. Čeká nás ještě výměna oplocení areálu
školy (od tělocvičny po Orlovnu) – provedou
zaměstnanci obce.
Jihomoravský kraj poskytl také dotaci ve
výši 80 tis. Kč na pořízení dálkově ovladatelných vrat na hasičárnu. Bude lépe zajištěna
akceschopnost naší jednotky sboru dobrovolných hasičů.
V oblasti odpadového hospodářství jsme
uspěli se žádostí o dotaci na projekt „Separace a svoz bioodpadů v obci Dolní
Bojanovice“ – bude pořízen kontejnerový
vlek a 4 kontejnery pro biologický odpad.
Předpokládané náklady činí 685 tis. Kč +
DPH, dotace z EU je ve výši 90 %.
Z rozpočtu JMK máme požádáno asi
o 100 tis. Kč na hospodaření v lesích.
V jarních měsících proběhlo zalesnění – bylo
vysazeno 10 tis. ks dubů a 3 tis. ks borovic.
V souvislosti s ukončením decenia (10 letý
lesní hospodářský plán) byla provedena
kontrola České inspekce životního prostředí –
s kladným vyhodnocením. Musím ocenit práci
předešlého odborného lesního hospodáře
pana Miroslava Polácha a stávajícího lesního
hospodáře Lukáše Tomančáka.
Jednou z méně příjemných záležitostí bylo
zjištění škody na obecním majetku v hodnotě
asi 100 tis. Kč. Toto bylo nahlášeno Policii
ČR. V nově budovaných lokalitách – ulice
Rýnská, Tramínová a V Zahradách byly
„vyškubány“ kabely veřejného osvětlení
z chrániček, které zde byly položeny v r.
2011. V současné době probíhá výběr firmy
na dodání kompletního veřejného osvětlení
v rámci akce „Veřejné osvětlení ul. Rýnská,

Tramínová, Pod Čaganovem, V Zahradách“,
jejíž realizace proběhne v letních měsících.
V květnu jsem se zúčastnila celostátního
sněmu Svazu měst a obcí (SMO), jehož jsme
členem. SMO je připomínkovým místem pro
všechny nově vydávané legislativní předpisy
a snaží se hájit zájmy měst a obcí. Sněm
navštívil premiér, ministři, senátoři. Města
a obce byly chváleny za dobré hospodaření,
diskutovala se rozličná problematika, která
obce a města trápí – Česká pošta, hazard,
evropské fondy a mimo jiné i novela zákona
o ochraně půdy – poplatek za vynětí ze ZPF,
který je pro naši obec téměř likvidační.
V souvislosti s připravovaným vydáním
nové publikace o Dolních Bojanovicích při
příležitosti 820 let od první písemné zmínky
o naší obci byla vytvořena pracovní skupina
pod vedením p. Jiřího Pajera, byly redaktorům
přiděleny jednotlivé kapitoly. Budu ráda, pokud se bude někdo chtít zapojit a s publikací
vypomoci. Budou osloveny spolky, hudební
seskupení, sportovci. Předem děkuji za dodané informace, fotografie… Máme zájem, aby
kniha byla kvalitně zpracovaná, abychom na
nikoho nezapomněli.
Přichází léto – čas barev a žhavého
slunce, dozrávajících malin, čas stvořený
pro posezení u praskajícího ohně, čas na
výlety. Přeji vám všem, nejen dětem, studentům a učitelům, léto plné báječných
chvil volna a odpočinku, jedinečných
zážitků. Načerpejte energii a užijte si
i obyčejného nicnedělání. Slovy klasika –
„léto budiž pochváleno!“

Dolní Bojanovice

starostka obce
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obecní úř ad
Obecně závazné vyhlášky obce
Prodejci nabízející hlavně
seniorům služby či produkty
za nevýhodných podmínek,
volně pobíhající psi napadající
děti a dospělé, černé skládky v remízcích nebo autovraky... I to jsou problémy, se
kterými se od počátku letošního roku na obecním úřadě
zabý váme. Už v minulosti
z těchto důvodů vydala obec
řadu Obecně závazných vyhlášek či nařízení a další se
chystáme vydat i letos.
Stále častěji se na nás obracejí občané rozzlobení nad
počínáním prodejců, kteří
chodí dům od domu a nabízejí
převážně starým lidem různé
služby a produkty. Bohužel
se často jedná o nabídku výhodnou pouze pro prodejce
samotné. Jelikož chování prodejců je stále agresivnější,
připravují nové prodejní lsti,
rozhodla Rada obce Dolní

Bojanovice o vydání nařízení
upravující prodej zboží a služeb v obci. Nařízení tento
způsob prodeje zakazuje.
Po právním posouzení by
nařízení mělo být schváleno
a zhruba v polovině tohoto
roku začít platit.
Další v yhláškou, kterou
se obec chystá v tomto roce
vydat z důvodu změn v legislativě, je Obecně závazná
vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem. Od tohoto
roku totiž nově vzniká povinnost třídit kovy a bioodpad
způsobem uvedeným v této
vyhlášce.
Z vyhlášek, které v naší
obci platí už několik let, bych
chtěl zmínit tu, která zakazuje pohyb psů po obci bez

vodítka a náhubku. Bohužel
ji mnozí majitelé psů nedodržují. Na takové jednání u nás
nedávno doplatila malá dívka,
kterou napadl pes neznámého majitele a pokousal ji v obličeji při cestě domů ze školy.
Výjimkou nejsou ani majitelé
psů, kteří své mazlíčky nezvládnou i přesto, že je mají
na vodítku bez náhubku. Ti
se pak zakusují do všech lidí,
kteří jsou v dosahu. Důrazně
žádáme majitele psů, aby
si své psy lépe hlídali a věnovali jim patřičnou pozornost, aby se jejich radost
nestala něčím neštěstím.
Seznam všech platných
právních předpisů vydaných
Obcí Dolní Bojanovice najdete na webu obce, kde
jsou nejdůležitější z nich ke
stažení.
Tomáš Makudera
místostarosta obce

Recyklací elektrospotřebičů zlepšujeme životní prostředí
Občané loni odevzdali k recyklaci 211 televizí, 77 monitorů a 886,70 kg drobného
elektra.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se
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již několik let vyplácí. Naše
obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech
třídění televizí a počítačových
monitorů, ale také o velkém
v ýznamu sběru drobných
spotřebičů, jako jsou mobilní
Zpravodaj

telefony. Díky Environmentálnímu vyúčtování společnosti
ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky
recyklaci vysloužilého elektra

ušetřili ekosystém Země.
Víme také, o jaké množství
jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace
vycházejí ze studií neziskové
společnosti ASEKOL, která
s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných
elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že
obyvatelé naší obce v loňském roce vytřídili 211 televizí, 77 monitorů a 886,70 kg
drobných spotřebičů. Tím
jsme uspořili 65,25 MWh
elektřiny, 2 369,08 litrů ropy,
307,16 m3 vody a 3,25 tun primárních surovin. Navíc jsme
snížili emise skleníkových
plynů o 15,68 tun CO2 ekv.
a produkci nebezpečných
odpadů o 59,44 tun. Výsledek studie jednoznačně
prokázal, že zpětný odběr
elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný
pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že
recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost
až na 4 roky, nebo ušetří
přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám
do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou
pro uživatele počítačů také je,
že odevzdání 10 vysloužilých
monitorů ušetří spotřebu
energie potřebnou pro chod

notebooku po dobu necelých
5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají
k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
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
Dolní Bojanovice

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.
R.R.
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Rozšíření separace
bioodpadů
v naší obci
V letošním roce podala
Obec Dolní Bojanovice žádost o posky tnutí dotace
z fondu Operačního programu Životního prostředí na
Rozšíření separace bioodpadu v obci. Koncem května
nám bylo přidělení dotace
schváleno. Díky ní budeme
moci pořídit 4 nové kontejnery na ukládání bioodpadů
a vlek na jejich obsluhu.
Jeden z kontejnerů bude
umístěn na místním hřbitově.
Kontejner bude sloužit pouze
pro ukládání odpadu rostlinného původu (kytic a věnců).
Na ostatní odpady bude na
hřbitov nově přidána nádoba
pro jejich shromažďování.
Ostatní pořízené kontejnery budou sloužit stejnému
účelu na dalších místech
v obci. Například v době
vinobraní budou kontejnery
k dispozici v lokalitě Pod
búdama na odpady z vylisovaných hroznů.
Věřím, že díky této dotaci
se nám podaří lépe třídit zmíněný druh odpadu, a uspořit
tak nějaké prostředky z obecního rozpočtu.
Tomáš Makudera
místostarosta obce
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ALEJE ŽIVOTA
Téměř tři desítky vysazených stromů – to je výsledek zahajovací konference k akci Aleje života, jejíž účastníci se sešli ve
dnech 10. – 11. dubna v Obecním domě v Dolních Bojanovicích. S myšlenkou Alejí přišlo občanské sdružení Větvení.
Cílem projektu je obnovit mnohdy postupně zanikající nebo
někde už dokonce zaniklý vztah člověka ke krajině, která ho
obklopuje. Principem je, že rodina zasadí s narozením dítěte
ve své obci strom a bude se o něj starat.
Program zahajovací konference byl rozdělený do dvou
částí - přednáškové a samotného vysazování stromů. Před
sázením stromů požehnal nově zakládané Aleji života P. Mgr.
et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. Rodiče v Dolních Bojanovicích
pak vysázeli 27 hrušní a dvě třešně do obecní „Aleje života“
podél cyklostezky vedoucí z Dolních Bojanovic do Hodonína.
Výsadbu stromů organizovala obec ve spolupráci s Větvením
a s Projektem Zdravý Jihomoravský kraj.
Do projektu se zapojilo (nebo zájem projevilo) 15 obcí
z našeho kraje. Další sázení je plánované na podzim letošního roku.
O Projektu Zdravý kraj i aktivitách spolku Větvení se dozvíte
na http://zdravykraj.kr-jihomoravsky.cz/
a http://www.vetveni.cz/
Martina Brtnická

PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE
„Mami, tati… dnes je jiná doba“ to je název
přednášky pro rodiče a mládež, kterou uspořádala Sociální komise při Obecním úřadě
v Dolních Bojanovicích spolu se SRPDŠ
při naší základní a mateřské škole. Konala
se 25. května 2015 v Obecním domě. Pan
Tomáš Řehák je zkušený přednášející, který
se věnuje nevyléčitelně nemocným a umírajícím mladým lidem. Vedle základních pravd
o problému HIV/AIDS a vyprávění příběhů
mladých lidí se dotýkal i žhavých témat jako
jsou drogy, promiskuita, antikoncepce, láska
a zamilovanost. Vše bylo ukončeno poutavým
filmem natočeným podle skutečnosti a pak
následovaly dotazy. Překvapivé množství
posluchačů ohodnotilo tuto zajímavou přednášku potleskem a poděkováním. To patří
také obecnímu úřadu za finanční podporu
a poskytnutí prostor.
za Organizátory
Marie Dvořáková

POSTŘEHY Z PŘEDNÁŠKY

Sázení Aleje života
Zpravodaj

Přednáška Tomáše Řeháka byla moc zajímavá. Já už jsem ho jednou slyšela mluvit,
když měl přednášku ve škole pro naše osmáky a deváťáky, a už tehdy mě to moc zaujalo.
Je vidět, že mluví o tom, co prakticky denně
prožívá – o setkávání se s mladými, kteří jsou
závislí na různých drogách, z nichž mnozí jsou
HIV pozitivní.
Slyšeli jsme tu hodně příběhů konkrétních
mladých lidí, často byly velmi smutné, protože
někteří z těch mladých už zemřeli. Někteří
se nakazili při předávání jehly, když si píchali
například pervitin. Mnoho dalších se nakazilo, když lehkovážně prožili vášnivou noc

s někým, koho ani moc dobře neznali a někdy
i znali, ale netušili, že je to bude stát doslova
život. Ono totiž ze začátku vůbec není poznat,
že člověk má tento virus. Často to nevědí ani
ti, kteří ho pak šíří dál.
Je drsné vidět fotky mladých, které čeká
během několika let smrt, protože proti HIV
není žádný účinný lék. Stejně jako většina
lidí jsem si myslela, že lidé s virem HIV žijí
ve velkých městech. Ale to není pravda, tito
lidé žijí v Hodoníně, v Břeclavi, ve Veselí nad
Moravou… A tak se tento problém může týkat i našich dětí. Jsem moc ráda, že Tomáš
Řehák měl pro osmáky a deváťáky podobnou
přednášku. Několikrát také podotkl, že rodiče
netušili, že jejich děti berou drogy nebo žijí
tak, že často střídají své partnery.
Je dobře, že se nás v Obecním domě sešlo
hodně. Slyšeli jsme tu spoustu dalších zajímavých věcí, z nichž mnohé se nás dotkly.
Vyzvaly nás k tomu, abychom se zajímali o to,
jak naše děti žijí, s kým se stýkají. Abychom
jim věnovali čas a naslouchali jim.
Alena Tlachová

Dolní Bojanovice
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ČESTNÝ ČTENÁŘ
Stalo se již tradicí, že na
konci školního roku vítáme žáky prvních tříd v naší
obecní knihovně. V letošním
roce toto slavnostní setkání
proběhlo ve dnech 8. a 9.
června 2015. Po doporučení
třídních učitelek paní Marty
Čížkové a paní Magdy Svobodové byly děti slavnostně
pasovány titulem „ČESTNÝ
ČTENÁŘ“ Obecní knihovny
Dolní Bojanovice. Za přítomnosti sourozenců, rodičů
a prarodičů ukázaly nejen
jak už umí číst, ale i jak se
umí orientovat v knihovně.
Děti čestně slíbily, že se
zodpovědně zhostí úkolu
čtenáře. Princezny z pohádky
jim předaly nejen dekrety, ale

Z Š a MŠ Dolní Bojanov ice
ZPRÁVIČKY Z MATEŘINKY
Jaro jsme přivítali naplněni
očekáváním slunečných dnů
a zajímavých činností, které
nás čekaly a na které jsme
se připravovali.
A co jsme spolu prožili?
• Sportovní centrum Wikyland v Brně navštívily dvě
třídy předškolních dětí.
• Velikonoce v mateřince
jsme si užili při pečení perníčků ve třídách.

i sladké „mufinky“, které jim
paní učitelky samy upekly.
Ze 40 dětí hned 17 využilo
možnosti zaregistrovat se
zdarma v knihovně jako ofici-

ální čtenář Obecní knihovny
Dolní Bojanovice.
Aby toto nadšení všem
dětem vydrželo co nejdéle,
přeje knihovnice
Růžena Kašíková

REVITALIZACE STUDNY „POD OŘECHAMA“
V rámci projektu Mikroregionu Hodonínsko „Tradiční
místo odpočinku našich
předků: populární cykloodpočinek při obecní studni“
bude provedena úprava studny a bezprostředního okolí
v prostoru „Pod ořechama“.
Projekt je podpořen dotací
Jihomoravského kraje. Realizaci provede v letních měsících firma Renova stavební
a obchodní společnost s r.o.
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• „Babi, dědo, dnes je náš
den“ – Ve čtvrtek 26. března dopoledne nás navštívili
naši prarodiče. Babičky
s námi zdobily perníčky
a dědečkové nám ukázali
pletení pomlázek.

• Akademie MŠ – kulturní
vystoupení všech dětí bylo
oceněno vřelým potleskem.
• Výlet do KOVOZOO ve
Starém Městě byl velmi
inspirativní, poučný a zajímavý.
• Školka v přírodě v Čeložnicích se uskutečnila
za účasti 25 předškol ních dětí, které prožily pod
pirátskou vlajkou týden
s programem „Piráti vládci
moří“.

• Den dětí jsme si užili dopoledne s pohádkou a odpoledne při slavnostním
otevírání naší nové zahrady
se zástupci obce a našimi
blízkými.
• Loučení s mateřinkou
– program pro rodiče si
připravily děti, které se od
září stanou prvňáčky.
S lu n e č n é p r á zd n i ny
a pohodovou rodinnou dovolenou přeje kolektiv MŠ.
Lenka Kúřilová
zástupkyně MŠ

• Velikonoce ve Skanzenu ve Strážnici byly sice
deštivé, ale velmi poutavé
s ukázkou velikonočních
tradic ve starodávných
chalupách.
• Den otevřených dveří se
zápisem do MŠ – přišlo se
pohrát a zapsat do školičky
asi 50 dětí s rodiči.
• Policie v MŠ nás seznámila s bezpečností i s pravidly
BESIPu.

Zpravodaj

Ze školky v přírodě
Dolní Bojanovice
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ABSOLVENTSKÉ PRÁCE
V úterý 19. května vlála před školou školní
vlajka a prozrazovala, že se ve škole děje
něco významného. Mladší žáci potkávali na
chodbách místo věčně vysmátých a hlučných
deváťáků krásné slečny a elegantní pány. Pro
naše vycházející žáky nastal den D, kdy se
zúročila jejich půlroční píle a před spolužáky
a porotou prezentovali své absolventské prá-

ce. Byla to jejich první velká zkouška, kterou
museli projít, a všichni tuto zkoušku zvládli „na
jedničku“. Při závěrečném hodnocení přiznali,
že měli z prezentace velký strach, ale nakonec
převládal skvělý pocit i radost z toho, že se jim
podařilo překonat trému a vystoupit před tak
velkým publikem. Všechny práce byly oceněny
velkým potleskem.
Ivana Kramářová

ZA POZNÁNÍM DO ANGLIE
Základní škola v květnu
uspořádala šestidenní poznávací zájezd do Anglie.
Cesta autobusem byla sice
trošku únavná, ale poskytla
nám možnost cestovat na
zajímavá místa i mimo Londýn,
například k moři do městečka
Brighton nebo do univerzitního města Cambridge.
Náš zájezd začal 9. května
ráno, kdy jsme se rozloučili
s rodiči, nasedli do autobusu
a vydali se do Prahy. Tam
jsme vyzvedli žáky a učitele
ze ZŠ Hloubětín, kteří celý
náš zájezd absolvovali s námi.
Naši žáci byli napřed trochu
skeptičtí, ale čas ukázal, že
jsme si nemohli přát lepší
spolucestující. Z Prahy jsme

pak zamířili do francouzského
přístavu Dunkerque, ze kterého jsme se trajektem dostali
do Doveru. Zde nás Anglie
přivítala krásnými bílými křídovými útesy.
První den jsme strávili celý
v Londýně. Prošli jsme se
kolem Westminsterského
paláce, kde sídlí parlament
a jehož součástí je i ikonický
Big Ben. Naše procházka
pak pokračovala k Buckinghamskému paláci. Tam jsme
měli to štěstí, že jsme viděli
královskou rodinu vracející
se z bohoslužby, a to včetně
královny Alžběty II. Dál naše
procházka středem Londýna
vedla po známých místech
jako je náměstí Piccadilly Cir-

cus a Leicester Square, čtvrť
China Town nebo Covent Garden, slavná svými trhy. Pak už
nás čekalo jen umístění do
hostitelských rodin, večeře
a zasloužený odpočinek.
Druhý a třetí den jsme věnovali výletům. První jsme
zavítali kousek za Londýn do
filmových studií Warner Bros,
které nabízí nevšední pohled
na natáčení filmů o Harry Potterovi. Žáci tak viděli nejen,
jak se tyto filmy natáčely, ale
mohli také ochutnat Máslový
ležák, projít si Příčnou ulici
nebo se vyfotit u slavného
třípatrového autobusu či jiné
rekvizity. Druhou polovinu
dne jsme strávili v krásně rozkvetlém univerzitním městě

CYKLOVODÁCKÝ KURZ
Víte, co je vracák, volej nebo porculánek?
Tak to by vám po vodáckém výcviku určitě
dokázali říct háčci a zadáci z naší osmé a deváté třídy. Ve Veselí nad Lužnicí od pondělí do
pátku absolvovali sportovní kurz na kolech a na
kanoích. Pádlovali na řece Nežárce a Lužnici,
na kolech dojeli na zámek Červená Lhota,
koupali se v písečných jezerech nedaleko jezu
Krkavec, večer si zahráli na kytaru, zahřáli
se u táboráku, roztrhali pár triček při hrách…
Zkrátka kurz, jak má být.
Miroslava Zmrzlíková
10

Zpravodaj

Dolní Bojanovice
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Cambridge, slavném svými
kolejemi.
Další den jsme vyrazili na
jih Anglie do přímořského
letoviska Brighton, proslulého
svými oblázkovými plážemi.
Navštívili jsme zde Sea Life
akvárium, úzké rybářské uličky
a zábavní molo. Poté jsme po
pobřeží dojeli k bílým křídovým
útesům, které jsme si napřed
prohlédli zespodu a pak jsme
se procházkou po nich dostali
až na jejich nejvyšší mys –
Beachy Head (162 m).
Poslední den jsme strávili
opět prohlídkou centra Londýna, kterou jsme si užili i díky
tomu, že jsme jeli metrem
a vlakem. Viděli jsme ekonomický střed města, v muzeu
banky jsme si mohli zkusit
zvednout zlatou cihlu a podívali jsme se ke katedrále
svatého Pavla. Prošli jsme se
kolem řeky Temže a po Tower
Bridge, viděli jsme Tower of
London a naše cesta končila
v Greenwich. Tam jsme zhlédli
observatoř, kde se nachází
nultý poledník a kde je nádherný výhled na město.
Naše cesta končila 14. května večer před zdejší základní
školou. Musím naše žáky
velmi pochválit, protože se
všichni chovali vzorně a hlavně
se nebáli použít své znalosti
angličtiny. Věřím, že jim tento
výlet nejen dal možnost poznat
jinou kulturu a nová místa, ale
také zjistit, že se znalostí cizího
jazyka se ve světě neztratí.
Ivana Dokoupilová
12

ÚSPĚCH V CELOSTÁTNÍM KOLE
SOUTĚŽE BIBLE A MY
18. března 2015 proběhlo v Hustopečích ústřední
(celostátní) kolo soutěže Bible a my, kam se probojovalo
z okresních kol 133 soutěžících ve čtyřech kategoriích.
Z naší školy se to podařilo
hned dvěma žákům, Vítovi
Martínkovi z 5. B a Veronice
Bohunové z 6. B.
A jak reprezentovali školu
a současně okres Hodonín?
Vítek v I. kategorii vybojoval
skvělé 1. místo ze 37 řešitelů.
Veronika také nezklamala
a získala vynikající 2. místo ze
36 soutěžících.

Oběma patří velká gratulace s přáním, aby vědomosti,
které získali, našly místo v jejich nitru.
Marie Dvořáková

NAŠI DEVÁŤÁCI A JEJICH
DALŠÍ STUDIUM
Ve školním roce 2014/2015 si mohli žáci podat maximálně
dvě přihlášky na střední školy.
Změny v přijímacím řízení oproti minulým letům: nový formulář –
dvě školy na jednom formuláři a pilotní ověřování jednotných
přijímacích zkoušek u některých škol (český jazyk a literatura,
matematika a její aplikace).
Na které školy a obory jsou naši žáci přijati? Na gymnázium
zamíří dva žáci, jeden žák na přírodovědné a jeden na pedagogické lyceum. Dále budou navštěvovat následující obory na
středních školách: obchodní akademie, strojírenství, polygrafie,
zdravotní či laboratorní asistent, informační technologie, elektrotechnika, kosmetické služby, hotelnictví a cestovní ruch.
Učební obor zvolilo pět žáků z celkového počtu 31 (umělecký
kovář, elektrikář, truhlář, opravář zemědělských strojů a kuchař - číšník).
Všem přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu i v osobním
životě.
Marie Dvořáková
Zpravodaj

ŠKOLA V PŘÍRODĚ BUČINA - ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
Dne 23. května v sobotu
jsme se vydali na Školu v přírodě, která měla v tomto roce
téma „Hrajeme si na indiány“.
Když jsme dorazili, vybalili
jsme se a po obědě jsme se
vypravili na procházku k Bečvě. Večer jsme se rozdělili
do pěti indiánských kmenů
a každý si zvolil svého náčelníka. V neděli po snídani jsme
šli na ranní mši do kostela.
Odpoledne jsme se formou
hry seznámili se zákony a pravidly života indiánů. V pondělí
jsme se pro změnu vydali
na velkou túru do Rožnova
pod Radhoštěm, kde jsme
navštívili areál vodních staveb
Valašského muzea v přírodě.
V úterý celý den pršelo, tak
jsme vyráběli různé indiánské
symboly a ozdoby – totemy,

náhrdelníky, čelenky z kůže...
Odpoledne pro nás paní
učitelky připravily hru v Dolní
Bečvě, kde jsme se ptali na
různé otázky a zajímavosti
z „Osady nepřátel“. Ve středu
jsme v yjeli autobusem na

Dolní Bojanovice

horu Radhošť, kde jsme vyhledali boha úrody a hojnosti
Radegasta. Kapli sv. Cyrila
a Metoděje jsme nenašli,
protože byla hrozná mlha.
Poté jsme jeli na trampolíny. Ve čtvrtek jsme si užili
koupání v bazéně, kde byl
velký tobogán. Ve svíčkárně
jsme si pak zkoušeli vyrobit
svoji první svíčku. A pak už
nás čekal pátek, kdy jsme
se dozvěděli, který kmen byl
nejlepší, rozloučili jsme se
s okolím, sbalili a odjeli domů.
Tato škola v přírodě se nám
moc líbila a děkujeme paním
učitelkám, že se o nás staraly
a připravily nám tak skvělý
program.
Vaši indiáni
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KRÁTCE ZE ŠKOLY
• Od ledna do března probíhala výuka plavání pro
2. a 3. třídy v hodonínském
bazénu. Věříme, že se dětem plavání líbilo a plavecké dovednosti využijí např.
hned letos o prázdninách
u vody. Žáci 3. až 5. ročníku si vyzkoušeli a prohloubili své dovednosti a znalosti v dopravní výchově.
V brněnské hvězdárně
a VIDA centru si ž áci
4. a 5. tříd při interaktivních
programech ověřili své
teoretické znalosti v praxi. Žáci šestých ročníků
zakončili učivo občanské
výchovy o obci a samosprávě v obci prohlídkou
místní radnice.

z 6. B, odměnu pro třídu si
opět vybojovaly 4. A a 6. B.
• Měsíc březen byl pro naše
matematiky dosti náročný.
V poměrně krátké době se
totiž někteří žáci zúčastnili
jak Matematické olympiády, tak Pythagoriády.
Účast v okresním kole
Matematické olympiády
v Hodoníně si vybojovali
z 6. třídy Karolína Seďová,
Lucie Horáková a Zuzana
Macháčková, ze 7. třídy Jiří
Komosný a z 8. třídy Marek
Červenka a Tadeáš Račický. Úspěšnou řešitelkou
byla jen Lucie Horáková.
Fyzikální soutěže Archimediáda se v Kyjově zúčastnil
Jiří Komosný ze 7. A.

• Před Velikonocemi jsme
nasbírali necelých 7 tun
starého papíru. Nejlepším
sběračem byl Aleš Mizera

• Žáci 5. tříd zhlédli v Kyjově
výstavu mysliveckých
trofejí a výtvarných prací
žáků mateřských a základ-

• V soutěži dětských zpěváků
„Zpěváčci Podluží“, která
se konala 19. dubna ve
Starém Poddvorově, získali žáci naší školy několik
prvních míst a postoupili do
krajského kola: Tomčalová
Pavlína z 1. B, Tomčalová
Karolína z 3. B, Rostislav
Duhajský z 6. A, Josef
Čech ze 7. A a Podešvová
Kristína z 8. A. V krajském
kole „Zpěváček Slovácka“
ve Vacenovicích si vyzpíval
3. místo Josef Čech ze 7. A.
• Děti ve školní družině
oslavily konec dubna čarodějnickým závodem.
Čarodějnice a čarodějové
plnili různé úkoly, které si
zaznamenávali do letové
knihy. Všechny úspěšné

• Ve školní družině mluvčí
policie ČR v Hodoníně
pan Zámečník četl dětem
z knížky „Policejní pohádky“ o tom, jak se máme
chovat, aby se nám nestalo
nic zlého.
• Na naši školu z avítala
Mgr. Marie Šindelářová se
vzdělávacím programem
o dospívání „Mezi námi
děvčaty“ pro šesťačky
i sedmačky a „Na startu mužnosti“ pro kluky
ze stejných tříd. Strážníci
Městské policie Hodonín
přednášeli žákům osmé třídy o trestní odpovědnosti.
• V pátek 27. března v 17 hodin se otevřely dveře naší
školy pro 140 dětí prvního stupně. Ty zde prožily
večer plný písniček, soutěží, malování, vyprávění
a pohádek u příležitosti
akce Noc s Andersenem.
Celou noc ve škole si užili
jen páťáci.
• 14. května čekal děti ze
školní družiny „Rytířský
turnaj“, kter ý pořádalo
1. oddělení školní družiny
a přizvalo i své kamarády
z 2. oddělení. Turnaj se
skládal z několika úkolů,
které museli naši rytíři spl-

Čarodějnický závod ve školní družně
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ních škol. Žáci 6. ročníku
navštívili Galerii výtvarného umění v Hodoníně.

čarodějnice a čarodějové
se těchto úkolů zhostili
s nadšením a divokým křikem. Nejlepší pak dostali
diplom a sladkou odměnu.

Zpravodaj

Noc s Andersenem

nit – přetlačovaná, přetahovaná, navlékání korálků
pro hradní paní, jízda na
koni a zapamatování si, co
má mít každý správný rytíř,
házení na kopí, hod na cíl
(plechovky) a nechyběl ani
lov divočáka. Všichni rytíři
se pustili do plnění úkolů
s odvahou a odhodláním.
Turnaj byl ukončen bojovným pokřikem všech rytířů.
Odměnou jim byl diplom
a malá sladkost.
• Letošní oslavy Dne Země
proběhly trošku netradičně. První stupeň strávil několik dní v Ekocentru v Hodoníně, kde žáci pokaž
dé prožívali velmi příjemné dopoledne povídáním
o přírodě. 17. dubna pak
oslavili Den Země i žáci na
druhém stupni. Navštívilo
nás Mobilní planetárium
z Brna. Stalo se již tradicí,
že na Den Země naši deváDolní Bojanovice
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ťáci zasadí strom či keř do
školní zahrady. Letos jsme
v ybrali kalinu obecnou,
která již zdobí venkovní
prostory naší školy.
• V letošním školním roce
byla naše škola vybrána
Českou školní inspekcí do
dvou testování pro žáky
9. ročníku: do Mezinárodního v ý zkumu PISA
(Programme for International Student Assessment)
zaměřeného na srovnávání
znalostí a dovedností patnáctiletých žáků v oblasti
matematické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti
a do výběrového zjišťování
výsledků vzdělávání žáků
prostřednictvím inspekčního systému InspIS SET.
Účast na tomto testování
je povinná. Do vzorku je
zařazeno 2500 škol ČR.
Projektu PISA se kromě
škol z České republiky
účastnilo dalších více než
70 zemí celého světa. Zároveň proběhlo tradiční
srovnávací testování Scio
z českého a anglického
jazyka a matematiky pro
žáky v 3., 5. a 7. ročníku.
S výsledky vás seznámíme.
Miroslava Zmrzlíková
Marta Jašková
Vladimíra Pavková
Eva Králíková
Pavla Šmachová
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informace a zprávy ZUŠ
Naši žáci opět úspěšně reprezentovali školu i obec v dalších
kolech soutěže MŠMT.
Ve čtvrtek 19. března 2015 se konalo na JAMU v Brně krajské kolo soutěže ve hře na bicí nástroje, v pátek 20. března
2015 krajské kolo soutěže ve hře na zobcovou flétnu v ZUŠ
A. Muchy v Ivančicích, ve středu 25. března 2015 v ZUŠ ve
Veselí nad Moravou krajské kolo soutěže ve hře na lidové
nástroje a v pátek 27. března 2015 krajské kolo soutěže dřevěných dechových nástrojů na ZUŠ Kaprálova Brno.
Umístění:
III. kategorie bicí
– Tobiáš Kuchynka – 2. cena /p. uč. V. Martinkovič/
0. kategorie zobcová flétna
– Šárka Salajková – 1. cena /p. uč. K. Hallová/
II. kategorie cimbál
– Matyáš Esterka – 2. místo /p. uč. V. Foltýnová/
V. kategorie cimbál
– Václav Holinka – 2. místo /p. uč. V. Foltýnová/
I. kategorie – hoboj
– Terezie Frolcová – 1. cena s postupem /p. uč. K. Hallová/
IV. kategorie klarinet
– Josef Gertner – 3. cena /p. uč. J. Zikmund/
V. kategorie klarinet
– Ivana Mráková – 2. cena /p. uč. J. Zikmund/
Ústřední kolo Celostátní soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře na
dechové nástroje se konalo 21. – 24. května 2015 v ZUŠ
v Liberci.
Umístění:
I. kategorie hoboj
– Terezie Frolcová – 2. cena /p. uč. K. Hallová/
Pěvecké oddělení nás reprezentovalo v sólovém zpěvu na
4. ročníku soutěže dětí Regionu Podluží – Zpěváčci Podluží
12. dubna 2015 ve Starém Poddvorově a v neděli 19. dubna
2015 v Hodoníně na 33. ročníku Věnečku z Rozmarýnu Fanoše Mikuleckého.

Zpravodaj

Umístění Zpěváčci Podluží:
1. kategorie – Elena Čechová – 2. místo
2. kategorie – Pavlína Tomčalová – 1. místo
Karolína Tomčalová – 1. místo
Šárka Salajková – 2. místo
3. kategorie – Veronika Bohunová – 2. místo
Štěpánka Maděryčová – 2. místo
4. kategorie – Kristína Podešvová – 1. místo
Adéla Bílíková – 2. místo
Umístění Věneček z rozmarýnu Fanoše Mikuleckého:
1. kategorie – Elena ČECHOVÁ – 2. místo
2. kategorie – Pavlína TOMČALOVÁ – 2. místo
3. kategorie – Karolína TOMČALOVÁ – získala „cenu diváků“
5. kategorie – Adéla BÍLÍKOVÁ – 1. místo
Duo:
– Adéla BÍLÍKOVÁ + Kristína PODEŠVOVÁ – 2. místo
Úspěchy na soutěžích jsou vždy velmi cenné a naši žáci si mohli vyzkoušet mnohem víc
v podobě účinkování na výchovném koncertě, který společně s učiteli všech oborů připravili
pro nejmenší publikum. Ve středu 29. dubna 2015 předvedli v Obecním domě v Dolních Bojanovicích dětem ze ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice, Starý Poddvorov, Mutěnice a Lužice hudební
Pohádku o zvířecí farmě. Potlesk a radostí rozzářené oči mladšího publika ve zcela zaplněném
sále byly pro všechny tou největší odměnou.
Další činnost žáků a souborů ZUŠ:
7. 6.
Janáčkovo divadlo Brno, slavnostní koncert Státní filharmonie Brno + Mozartovy děti, zač. v 17.00 hod., účinkovaly na klarinet naše žákyně Tereza Lamáčková /p. uč. Lenka Esterková/ a Ivana Mráková /p. uč. J. Zikmund/.
17. 6. Závěrečný koncert šk. r. 2014/2015 v Obecním domě, zač. v 17.00 hod.
19. 6. Mozartovy děti - vystoupení dechového souboru a cimbálové muziky na nám.
Svobody v Brně, od 12.10 do 13.15 hod.
30. 6. Vydávání vysvědčení v budově ZUŠ v 10.00 hod.
Hlavní prázdniny – 1. července 2015 (středa) – 31. srpna 2015 (pondělí).
Zahájení školního roku 2015/2016 – 1. září 2015 (úterý) ve 14.00 hod. v jednotlivých třídách.
Gratuluji všem žákům a učitelům k dosaženým výsledkům, přeji všem mnoho
dalších úspěchů a pěkné prožití letních prázdnin.
Stanislav Esterka
ředitel ZUŠ Dolní Bojanovice

Dolní Bojanovice
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z a jíma v o s t i
Jak se vám žije v Dolních Bojanovicích?

Měli jste někdy pocit, že sem nepatříte?
Dávali vám to někteří občané někdy najevo?
M. Č.: Tento pocit jsem nikdy neměla.
A nyní už se tu opravdu cítím jako doma.

V minulém čísle Zpravodaje jsme se dověděli, jak se v naší obci žije rodině, která
se k nám přistěhovala ze zahraničí.
Další skupinou lidí, kteří v Dolních Bojanovicích vždy nebydleli, jsou učitelé. Někteří
se sem přiženili či přivdali a jiní sem šli za prací.
Jak vidí nás „domorodce“ učitelé? Jak se jim líbí v obci? To se pokusíme zjistit
prostřednictvím otázek, na které odpovídali pan učitel a místostarosta Vlastimil
Jansa a paní učitelka Marta Čížková.

V. J.: Ten pocit mívám někdy i nyní. V mládí
jsem prošel náročnou školou života, na mnohé věci se dívám právě přes zkoušky minulé.
Chci-li něco řešit dopředu, zpravidla se podívám dozadu. A nad negativa vůči mé osobě
se snažím povznášet. Za 8 let starostování
by mne už „usotonily“. Nepřijímat negativní
postoje, ať se jimi zaobírají původci. Čas
obnaží podstatné…

mostí zdravili. Což už některé mladší ročníky
v současné době opomíjejí. Také mne udivilo,
jak se lidé znají, setkávají a dokážou si i navzájem nezištně pomáhat. Měla jsem štěstí
na dobré lidi.

Myslíte si, že máme my „bojanovčáci“
nějaké rezervy v tom, jak přijímáme nové
občany? Co by šlo změnit?
M. Č.: Za ta léta, co tu bydlím, jsem si
všimla, že někteří občané dokážou ostatní

Jak jste se ocitli v Dolních Bojanovicích?
M. Č.: Mým rodištěm je město Hodonín. Po
studiu v Olomouci jsem 6 let učila v Dubě nad
Moravou. Abych byla blíž ke své mamince,
která bydlela v Hodoníně, přestěhovala jsem
se v roce 1996 do Dolních Bojanovic.
V. J.: V mládí jsem jezdil na kole s větrem
o závod. Zvládl jsem i 200 km za den. A když
čeká v cíli dívka jako květ… A tak jsem se stal
„naplaveninou“…
Byla pro vás velká změna přestěhovat se
do naší obce?
M. Č.: I když jsem byla spíše „měšťanka“,
velká změna to nebyla.ſ „Přesídlila“ jsem
prakticky jen z jednoho bytu do druhého.
V. J.: Vzhledem k tomu, že jsem „všudezdejší“, tak nikoli až tak. Na vesnici jsem
byl zvyklý… I když aklimatizace stále ještě
probíhá… a nevím, zda kdy bude u konce…ſ
Překvapilo vás něco na naší obci nebo
jejích občanech v prvních měsících po
přestěhování?
M. Č.: Upoutala mne úhlednost a bohatost
vesnice nebo větší počet dětí v rodinách.
A taky to, jak se lidé při potkání se samozřej18

V. J.: Jistěže ano. A překvapujeme se navzájem dosud. Je to asi nekončící proces,
asi jak jdeme života časem… A je to více než
25 let, co vnímám pospolitost, osvědčené
konzervativní hodnoty, duchovno a dědictví
otců. Ale hodnoty dobra přitahují i nemalé
protiklady…
Jak vás přijali „bojanovčáci“ jako cizího
kantora?
M. Č.: Myslím, že mne „bojanovčáci“ přijali
celkem dobře. Nezažila jsem konflikty ani
s dětmi, ani s rodiči. Fungovala mezi námi
přirozená úcta a respekt. Hodně mi pomohly
kolegyně, hlavně paní učitelka Jarmila Baladová, za což jí děkuji.
V. J.: Několik let jsem učil v Miloticích. Na
naší škole jsem až od roku 1995, tedy byl
jsem již ostřílenější. Ale je pravdou, že doma
není nikdo prorokem. Ale školáci v Bojanovicích se jeví stále ještě nad dnešní poměry,
negativní společenské jevy zde nepřevažují…

Zpravodaj

lidi odsoudit na základě prvního dojmu nebo
něčeho, co jen zaslechli a nemají nijak ověřené. Myslím, že zde platí to známé indiánské
přísloví: „Člověka nepoznáš, pokud měsíc
nechodíš v jeho mokasínách.“ Ale to není
samozřejmě záležitost jen této obce.
V. J.: Když chtějí lidé s námi žít, měli by
přijmout „genia loci“ naší obce. Máme zde
osvědčené životní postoje a vůbec žití, takže
se snažme přijímat příchozí poutníky životem,
ale slušně. A na sobě jim dávejme vědět, kým
jsme, z čeho vyrůstá naše kultura, styl života,
na čem stojí naše společenství. Nezáviďme
a přejme druhým, více pokory se taky hodí
– nechci moralizovat – je to i moje kolo…ſ
Děkujeme našim kantorům za rozhovor
a přejeme hodně úspěchů v profesním
i osobním životě.
R.R.

OSUDY JOŽKY LÍČENÍKA
Druhá světová válka byla pro naše občany, a nejen pro ně, těžkým obdobím. Mnozí museli
projevit velkou dávku statečnosti a odvahy. Jinak tomu nebylo ani u našeho rodáka Josefa
Líčeníka (nar. 12. března 1924). O jeho osudu nám napsala paní Růžena Komosná, rozená
Svobodová. Byla příbuzná s paní Františkou Líčeníkovou („tetička Fanuša“) z č. p. 101 ve
Vídeňské ulici. Matka paní Růženy a „tetička Fanuša“ byly sestry rozené Hubáčkové. „Tetička
Fanuša“ měla pět synů – Františka, Štěpána, Michala, Tomáše a Josefa.
Kvůli zachování autenticity vyprávění jsme do textu zasáhli jen minimálními redakčními
úpravami.
Jožka byl můj bratranec. Často byl u nás,
bývali jsme jen „přes jedno“. Byl nejmladší
z pěti bratrů. Bavilo ho zahradnictví. Když
povolali mladých do Německa (pozn. redakce: odvedení ročníků 1920 a 1924 na
nucené práce do Říše jako reparace za
atentát na říšského protektora Reinharda
Heidrycha), tak Jožka narukoval do Rakouska. Tam ho přidělili na práci zahradníka do

sídla, kde občas odpočíval i Hitler. Pak tam
začaly nalétávat letadla, hledaly to jeho
sídlo. Jožin začal mít strach, tak se pokusil
o útěk. Ten se mu nepodařil. Zavřeli ho do
Mauthausenu (pozn. redakce: koncentrační
tábor na území Rakouska). Za útěk mu hrozil
trest smrti. Rozhodl se uprchnout. Sehnal si
civilní oblek. (Pracovali tam lidé „z venku“,
kteří se navečer vraceli domů.) Převlekl se
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Josef Líčeník
a dostal se ven spolu s civilisty. Když se
snažil dostat co nejdále od města, začaly
hučet sirény. Vběhl tedy do nejbližšího

domu. Naštěstí zde bydlela jen stará žena,
které vysvětlil svou situaci. Německy uměl.
Nechala ho u sebe do rána. Poté se snažil
dostat na venkov, do polí. Potravu si sháněl,
jak mohl, a cíl jeho byla Vídeň. Po mnohých
útrapách tam dorazil. Když se dostal na
nádraží, začal obhlížet nákladní vlaky, které
jely na Moravu. Uchytil se zespodu vagonu,
avšak místo do Lužic, jak plánoval, dorazil
do Bzence. Musel se proto snažit dostat do
Ratíškovic, kde znal rodinu, na kterou měl
adresu. Ti ho přijali, dali mu najíst a dopřáli
mu řádný odpočinek. Pak se přes lesy dostal domů.
Když byl doma, tak já jsem měla svatbu
(rok 1943). Svatba za války nebyla žádná sláva. Byla přítomna jen blízká rodina. Tetička
byla i kmotřenka a přijeli i kluci. Přijel také
Jožinův bratr Tomáš, který pracoval v Praze
jako vyučený pekař. Za Tomášem přijelo
gestapo (pozn. redakce: německá policie)

a ptali se, jestli ho Tomáš v Praze neskrývá. Tomáš byl v kroji šohaj. Hrdě si stoupl
a jasně řekl, že o bratrovi vůbec nic neví
a neví, kde je. Gestapo u tetičky všechno
prohledalo. Když však v malém domku nic
nenašli, odešli. V síni měli tetička plášťový
komín a tam byl Jožin schovaný. Tetička mu
tam přinesli svatební oběd a pár dní byl klid.
Pak se Jožin rozhodl, že půjde na Slovensko, přeplave Moravu, rozbije tam výkladní
skříň, nechá se zavřít a dá si jiné jméno.
Skutečně se mu to povedlo. Dal si jméno
Michal Kučera. Zavřeli ho do Leopoldova,
kde dělal zahradníka až do konce války.
Potom napsal bratrovi Michalovi, aby mu
přivezl rodný list, a tak dosvědčil, že je Jožin
jeho bratr, a byl propuštěn. To bylo radostné
shledání!
Ale jeho utrpení ještě nebylo u konce.
V naší obci v době začínající kolektivizace
vyhořel stoh slámy. Z tohoto činu někdo
nařkl Jožina. Tehdy došel ke mě úplně
nešťastný a povídal mně: „Ty mně znáš, ty
mně věříš, já možu před Bohem přísahat,

že jsem to neudělal, já přeca nemám žádný
důvod něco pálit. Ale kdyby mě zavřeli, tak
by mě tak bili, že bych sa přiznal, ale já už do
kriminálu nepůjdu. Já uteču do Rakouska,
podplavu Dyju, ale tu nebudu.“ Útěk se mu
podařil. Dostal se k českému velkoobchodníkovi, který ho zaměstnal a poskytl mu
bydlení. Dovážel lidem zboží a všechno, co
bylo potřeba. Poslal mi humornou karetku,
že se mu vede dobře. Asi tři roky pracoval,
ale onemocněl. Ze sanatoria mi napsal
dvakrát. Potom jsem mu napsala dopis
i zpáteční adresu, ale dopis nedošel, že
adresát je neznámý.
Štěpán, také bratr, se do Vídně vypravil.
Jeho žena tam měla rodinu a všichni hledali
Jožina po celé Vídni, ale nic nevypátrali. Kde
spí věčný spánek, nikdo neví.
Děkujeme paní Růženě Komosné za tento
příspěvek, který nám přibližuje dobu a průběh
druhé světové války nyní, kdy si připomínáme
70. výročí jejího ukončení.
R.R.

KONCENTRAČNÍ TÁBOR MAUTHAUSEN-GUSEN
Mezi lety 1938 až 1945 se poblíž města
Mauthausen v horních Rakousích nalézal
koncentrační tábor. Ten měl až 49 poboček; nejbližší v přilehlém Gusenu. Prošlo
jím na 200 000 vězňů z 26 států, přes
120 000 z nich zemřelo z důvodu těžkých
prací a nelidských životních podmínek.
Jedním z těch, kteří zde zemřeli, byl i český
písničkář Karel Hašler.
R.R.

Svatba manželů Komosných
20
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krátké i delší zprávy
Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic v naší vesničce proběhlo
letos už po dvaadvacáté. Přípravy na tuto akci
začínají ve spolku Diagonála již po plesech
– ať už sháněním propagace, hudby, rozdělením úkolů, přípravou her, tak i brigádami,
na kterých se musí nejdříve připravit dřevo
v lese a později i hranice na „cvičáku“. Také
příprava občerstvení, stánku pro muzikanty
zabere nějaký ten čas.
Letos nám naštěstí přálo počasí a program
začal v 17 hodin srocením všech čarodějnic
různého věku kolem té naší hlavní Stefany. Ta
již několik let děvčatům i chlapcům připravuje
diplomy, letecké průkazy. Srocení se neobejde bez volby Nej-čarodějnice! Samozřejmostí
je básnický proslov při vyprovázení čarodějnice, která shoří na hranici.
Nedílnou součástí tohoto odpoledne jsou
soutěže pro děti, jako například přetah lanem,
hod gumákem do dálky, koulení pneumatiky
na určenou vzdálenost, hod míčem do krabice a stříkání vody na zavěšenou PET láhev
(připravují dobrovolní hasiči). Za účast v soutěžích čeká děti sladká odměna.
Po soutěžích následují ukázky výcviku psů
(členové Kynologického kroužku) s ukázkou
poslušnosti, zadržení a fyzické zdatnosti
cvičených psů. Další ukázkou je zásah hasičů a prohlídka krásného hasičského auta.
Bohužel letos hasiči nepoužili pěnu (z důvodu
chladnějšího počasí), kterou se děti většinou
rády proběhly.
V 19 hodin vzplála čarodějnice za zvuků
country hudby Popojedem, která hrála celý
večer při plápolajícím táboráku. Každý rok
je připraveno pracovní ohniště, na kterém si
příchozí mohou opékat. Slavnostní hranice
s čarodějnicí symbolizuje odcházející zimu
22

a vždy si přejeme, aby se s ní spálilo i to
špatné a zlé kolem nás.
Zpívání, tanec a zábava většinou pokračuje
až do ranního kuropění – tedy „za světla dom“.
Pro nás – členy Diagonály – to však nekončí. Čeká nás úklid „cvičáku“. Chtěla bych
poděkovat všem, kteří se letos podíleli na
zdárném průběhu celé akce: obecnímu úřadu
a jeho pracovníkům, bez kterých by nebylo
v našich silách to celé zvládnout, členům Kynologického kroužku (lidově – „psíčkařům“),
kteří nám léta propůjčují prostory, kde se tato
akce může konat. Dále děkujeme hasičům
a dalším nejmenovaným lidem, bez kterých
by to celé neklaplo – však oni ví (nebo „oni
věďá?“)!!!
Za spolek Diagonála Dolní Bojanovice
Hana Holečková

Zpravodaj

Výstava vín „Podluží 2015“
Výstava vín „Podluží 2015“ se konala ve
dnech 25. a 26. dubna 2015 v sále Obecního domu. Tato výstava navazuje na tradici
pořádání oblastních výstav vín vinařské oblasti
Podluží, která sdružuje 17 obcí bývalé vinařské oblasti Podluží (dnes Slovácká) a regionu
Podluží. Letos se konal již 36. ročník. V Dolních Bojanovicích jsme se sešli po 10 letech.
Na výstavě bylo presentováno celkem
849 vzorků, z toho 534 bílých, 75 růžových
a 240 červených vín. Místní vinaři dodali
245 vzorků. Všem vinařům domácím i přespolním za dodané vzorky vín děkujeme.
V neděli 19. dubna proběhla v sále Obecního domu degustace vín za odborného vedení
pana Josefa Dufka, kterému patří náš velký
dík. Přítomno bylo 95 degustátorů, rozdělených do 29 komisí. Také degustátorům
děkujeme za jejich čas a ochotu.
Pořadatelé – Vinařský spolek a Český
zahrádkářský svaz děkují vedení obce za
podporu, bez které by se tak velká akce
nedala vůbec pořádat. Dále děkujeme všem
spolupracovníkům za pomoc, sponzorům za
podporu a chase za obsluhu při degustaci
a výstavě.
Pořadatelé

Malá návštěvnost byla jediným škraloupem
na podařeném koncertu, který nezkazila ani
mírná nepřízeň počasí.
R.R.
Máme dvojnásobného stárka Podluží
V sobotu 6. června se Martinu Vaculíkovi
podařilo obhájit tento čestný titul na Tvrdonských národopisných slavnostech Podluží

Koncert skupiny Kamelot
Zachraňte koně, Země antilop nebo Dobří
holubi se vracejí... tyto a mnohé další písně
skupiny Kamelot zazněly v sobotu 30. května
„Pod Zeleným“. Koncert začal ve 20 hodin.
vystoupením místní rockové kapely Šroti, kteří
se představili s novým singlem z připravovaného alba s názvem Ve stínu. Od 21 hodin pak
pódium patřilo Romanu Horkému a Kamelotu.
Nadšené publikum si vyžádalo několik přídavků a ani poté nechtěli interprety pustit z pódia.
Frontmanovi Romanu Horkému se v naší
obci moc líbilo a chválil si skvělé publikum,
zastoupené necelou stovkou návštěvníků.
Dolní Bojanovice
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v písni a tanci. Soutěž měla
velmi podobný průběh jako
v loňském roce. Martin i letos
ve všech kategoriích nastupoval až na samotný závěr
a stejně jako v loni si v hošijích vyskákal 1. místo. Ve
vrtěné si se svou partnerkou
Pavlou Burešovou vytancoval
místo třetí. Verbuňk pak poprvé celý vyhrál a kvalifikoval se
tak přímo do finále strážnické
soutěže. Jako třešničku na
dortu přidal vítězství v Anketě
diváka.
Na 62. ročníku TNS Podluží v písni a tanci exceloval
také Jiří Salajka. V pěveckých
kategoriích obsadil hned dvě
přední umístění. Stejně jako
v minulém ročníku, i letos
zvítězil ve smíšeném duetu
s Janou Otáhalovou ze Starého Poddvorova. V sólovém
zpěvu přidal pěkné druhé
místo. Všem reprezentantům
naší obce děkujeme a přejeme do příštích let spoustu
dalších úspěchů.
R.R.
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Rodičovské
centrum
Mimo pravidelných setkávání bylo jaro ve Sluníčku ve znamení slavení a vzdělávání.
Pro maminky byl připraven jeden z pokračovacích kurzů
efektivního rodičovství. Byl na téma Jak vést děti k zodpovědnosti. Jednalo se o čtyři setkání, která devíti maminkám
dodala nové podněty a náměty k výchově dětí. Své nabyté
vědomosti si procvičovaly v domácím prostředí, a jak vyplynulo z posledního setkání, všem tyto informace pomohly ke
zkvalitnění péče při výchově dítěte, ke zlepšení atmosféry
v rodině i rodičovského pocitu.
Poslední dubnovou neděli jsme oslavili 8. narozeniny
Sluníčka. Jsme rádi, že naše pozvání přijala paní starostka
Eva Rajchmanová a ředitel Oblastní charity Hodonín Václav
Salajka. Po krátkém přivítání a povzbudivých slovech od hostů
následovalo divadelní představení O neposlušných kůzlátkách
a O třech prasátkách, které pobavilo děti i dospělé. Děti ještě
vydržely povinné focení u dortu a pak už se na něj mlsně vrhly.
V červnu proběhlo ještě posezení s logopedkou a nadregionální vzdělávací program Dobrá výchova v rodině se zaměřením na výchovu a vedení dítěte.
A na co se můžeme těšit po prázdninách? Na den otevřených dveří s divadelním představením, podzimní burzu
dětského oblečení a mnoho jiného.
Za maminky Anna Staňová
dobrovolník Oblastní charity Hodonín

Zpravodaj

spor t
Zprávy z TJ Dolní Bojanovice

Do konce sezóny zbývají ještě poslední dvě
kola, ale naše A mužstvo mužů již oslavuje
postup do okresního přeboru, kam se vrací
po dlouhých 11 letech. Postup jsme si vybojovali již čtyři kola před koncem, a to naprosto
zaslouženě. Za celou sezónu jsme prohráli
jenom jedno utkání (tedy pokud udržíme
neporazitelnost i v posledních dvou utkáních), což se v této soutěži už dlouho nikomu
nepovedlo. Mimochodem postup do vyšší
soutěže se mužům v Dolních Bojanovicích
podařil naposledy v roce 1997 (což jsem zažil
jako hráč), kdy se postupovalo do krajského
přeboru. Od té doby radost z prvního místa
muži nepoznali.
Když jsem k mužům přišel jako trenér, dali
jsme si několik cílů. Chtěli jsme hrát atraktivní
a útočný fotbal – letos jsme dali 73 branek,
což je 3,3 branky na zápas, v minulé sezóně
byl průměr 2,5. Chtěli jsme, aby začali chodit
lidé na fotbal – průměrná návštěva na domácí

utkání je 160 diváků, což je v okrese Hodonín velmi vysoké číslo. Byla i utkání, kde se
návštěvnost blížila k 300. Chtěli jsme v první
fázi postoupit do okresního přeboru – 1. místo
s náskokem 15 bodů. Chtěli jsme vytvořit tým,
který bude táhnout za jeden provaz, který
bude chodit na tréninky a který se bude chtít
zlepšovat. To vše se nám v rámci možností
podařilo splnit. Ne vše bylo ideální a růžové.
Na druhou stranu je zde možnost se zlepšovat ve všech bodech, což je pro budoucnost
pozitivní.ſ
Nyní, i když sezóna ještě neskončila, přemýšlíme nad tou další. Znovu ji chceme vyhrát
(teda já určitě), jestli je to reálné, či nikoli, je
druhá otázka. Co nás tedy čeká? Chceme se
dále zlepšovat, tady je doopravdy velký prostor. Jenom musí chtít sami hráči, že to chce
trenér, nic neznamená. Rozhodně bychom
chtěli tým posílit. Máme několik možností.
Především máme možnost návratu tří našich
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hráčů z hostování (tady to záleží přímo na
nich). Druhou možností je hostování kluků
z jiných klubů (tomu moc nakloněn nejsem).
Třetí možností je přivést někoho nastálo (tedy
hráče, který bude v Bojanovicích chtít hrát
s nějakým výhledem do budoucna).
Hráči vstoupí do přípravy 3. července,
budeme trénovat třikrát týdně a absolvujeme i čtyřdenní intenzivní tréninkový proces
v domácím prostředí. Chtěli bychom odehrát
i domácí turnaj (19. července), který jsme
pořádali také loni. Do sezóny vstoupíme
2. srpna 2015 a začneme další kapitolu našeho fotbalu v okresním přeboru.
Děkujeme těm, kteří nás podporují (obecnímu úřadu, fanouškům, rodičům, manželkám
a přítelkyním). Moc rád bych poděkoval
sponzorům, tady si ale myslím, že jsou v partnerství velké rezervy. Jsem přesvědčen, že
nějaká možnost spolupráce tady je, aby byly
spokojeny obě strany. To je další věc, kterou

bych chtěl osobně řešit. Reprezentace naší
obce fotbalem má vzestupnou tendenci.
Velmi blízko k postupu do krajských soutěží
mají jak žáci, tak dorostenci. Pevně věříme,
že to oběma týmům vyjde, rozhodně to mají
ve svých rukách. Naše radost, ale zároveň
starost může být nakonec trojnásobná.
V každém případě si na okrese již všimli, že
v Bojanovicích jde fotbal nahoru.ſ
Zveme všechny na mistrovská utkání našich
mužstev v další sezóně a zároveň všem přejeme krásné prožití letních dní a dovolených.
Zdeněk Sklenský a Zdeněk Osička
trenéři A mužstva
Všechny informace o utkáních, aktuality
a zajímavosti v FK Dolní Bojanovice najdete
na:
www.fkdolnibojanovice.tode.cz/
www.facebook.com/fkdolnibojanovice

Rady pro cestování do zahraničí
Letní sezona a s tím spojené cestování na dovolené je v plném proudu. Proto jsme se v tomto
článku pokusili soustředit několik užitečných informací, které se motoristům mohou hodit při
cestě do zahraničí. Jistě zde nenajdete kompletní informace, ale snažili jsme se zmínit alespoň ty zásadní tak, abyste se při svých cestách nedostali do potíží nebo konfliktu s policisty.

Jak se jezdí v okolních státech:
Slovensko

KDO MŮŽE A KDO NEMŮŽE NA CYKLOSTEZKU
V posledních letech vzniklo v mnoha obcích
několik nových cyklostezek. Stejně tak i u nás
v Dolních Bojanovicích. Řada sportovních,
turistických či rekreačních cyklistů (a jiných
uživatelů) však neví, jak se přesně chovat na
cyklostezce. Jen pro upřesnění dodávám –
nepleťme si cyklotrasu s cyklostezkou. Zatímco cyklotrasy (značené žlutými směrovkami)
jsou určeny pro rekreační a turistickou cyklistiku a vedou často polními a lesními cestami,
„stezka pro cyklisty“ je pozemní komunikace
označená dopravními značkami. Takovou
máme v obci za hřištěm vedoucí směrem
na Hodonín. Provoz na „stezce pro cyklisty“
se pak tedy řídí Zákonem č. 361/2000 Sb.
26

o provozu na pozemních komunikacích. Po
takovéto cyklostezce se mohou pohybovat
pouze cyklisté nebo osoby s podobným
sportovním vybavením. Stezky tedy může užít
i osoba vedoucí jízdní kolo, osoba pohybující
se na koloběžce, na lyžích, kolečkových
bruslích nebo obdobném sportovním vybavení. Jiným účastníkům provozu, tedy např.
motorovým vozidlům nebo chodcům, je užití
stezky zakázáno! Cyklisté i bruslaři musí na
stezce pro cyklisty jet za sebou a po pravé
straně, předjíždějí zleva. Současně s tím si
musí bruslaři počínat tak, aby neohrozili ostatní účastníky provozu na stezce pro cyklisty.
Petr Zámečník

Zpravodaj

Německo

Chorvatsko

Tísňová volání
(Číslo tísňového
volání EU: 112)

Policie: 158
Záchranka: 155
Hasiči: 150

Policie: 133
Záchranka: 144
Hasiči: 122

Policie: 110
Záchranka nebo
hasiči: 112

Policie: 92
Záchranka:
94 nebo 112
Hasiči: 93
Silniční
asistence: 987

Rychlostní limity

50/90/130

50/100/130

50/100/130

50/90/130

Dálniční známky

Desetidenní
10 EUR, Měsíční
14 EUR, Roční
50 EUR

Desetidenní:
8,70 EUR, Měsíční: 25,30 EUR,
Roční: 84,40 EUR.

Vozidla do 12 t
bez poplatku

Mýtné dle druhu
vozidla a užité
komunikace

0,0‰

0,49‰

Zahraniční řidiči
0,0‰

0,5‰ (řidiči nad
24 let)

Pokuty za alkohol

200 – 1000 EUR

300 – 5900 EUR

Pokuty za rychlost

150 – 800 EUR

20 – 2000 EUR

10 – 600 EUR

300 – 15000 HRK

NE

NE

NE

NE

Reflexní vesty
v autě

ANO - všichni

ANO - řidič

ANO - všichni

ANO - řidič

Denní svícení

ANO

Doporučeno

Jen při špatné
viditelnosti

Jen při špatné
viditelnosti

Telefonování
za jízdy

Pouze se sadou
hands-free

Pouze se sadou
hands-free

Pouze se sadou
hands-free

Pouze se sadou
hands-free

Limit alkoholu

policejní okénko

Rakousko

Hasicí přístroj
v os. autě

500 – 3000 EUR 700 – 15000 HRK

Další důležité informace pro cestování do zahraničí:
SLOVENSKO:
• Pokud řidič odmítne podstoupit test na přítomnost alkoholu nebo drog, je považován
za vinného a může mu být uložena pokuta
do 1.300 EUR, může mu být odebrán
řidičský průkaz na dobu až 5 let.

• Bezpečnostní pásy a dětské zádržné
systémy - pro řidiče a všechny cestující je
povinné používání bezpečnostních pásů.
Děti do 12 let věku (a menší než 150 cm na
výšku), nesmí být přepravovány na předních
sedadlech vozidla.

Dolní Bojanovice

27

• Zařízení GPS nesmí být umístěno ve středu
předního skla vozidla! Současně nesmí
řidiči bránit ve výhledu.
• Cyklista by měl mít oblečení s reflexními
pruhy a reflexní vestu. Cyklisté musí povinně používat ochranné přilby.
RAKOUSKO:
• POZOR! Řada měst (např. Graz) má obecný
rychlostní limit 30 km/h (není-li uvedena
vyšší rychlost).
• Radary - navigační systém s mapami znázorňujícími umístění pevných radarů je povoleno, ale zařízení, které aktivně vyhledává
nebo ruší policejní radary, je zakázáno.
• Policie může řidiči při zjištění, že překročil
povolenou hranici alkoholu, zabavit řidičský
průkaz a klíče od vozidla, aby mu zabránila
v další jízdě.
• Palubní kamery (umístěné uvnitř vozidla)
jsou v Rakousku zakázány!
• Bezpečnostní pásy a dětské zádržné systémy - děti do 14 let s méně než 150 cm
na výšku musí používat dětské zádržné
systémy, jak vpředu, tak i vzadu ve vozidle.

zabavit zahraničním motoristům jejich vozidla!!!
• Povinnost dodržování tzv. bezpečného
odstupu od před vámi jedoucího vozidla.
• Zákaz vjezdu do nízko-emisních městských
zón bez zelené plaketky.
• Zákaz používání antiradarů. Nesmí být ani
viditelně ve vozidle, byť vypnuté.
CHORVATSKO:
• Pokuty není nutné platit okamžitě. Policie
místo toho vydá složenku a pokuta se bude
muset zaplatit do osmi dnů, na poště či bance. Jako preventivní opatření může policie
zabavit cestovní pas motoristy, dokud není
pokuta zaplacena.
• Děti mladší 12 let nesmějí cestovat na
předních sedadlech. Výjimkou jsou děti do
2 let věku, které mohou cestovat v přední
části, jsou-li umístěny v zádržném systému
a pokud je na zadní straně deaktivován
airbag.
• Blinkry se používají během celého předjížděcího úkonu.
• Policisté mohou za závažné přestupky
zabavovat řidičské průkazy i vozidla.

NĚMECKO:
• V případě vážných incidentů smí policie

Zdroj: ÚAMK ČR

PUBLIKACE O DOLNÍCH BOJANOVICÍCH
Vážení občané Dolních Bojanovic,
pokud vlastníte zajímavé dokumenty nebo fotografie týkající se obce,
kontaktujte pracovníka obecního úřadu na tel.: 774 881 994
nebo na e-mailové adrese kultura@dolnibojanovice.cz.
Zajímavé archivní fotografie a dokumenty sbíráme pro potřebu vzniku nové publikace
o obci viz Zpravodaj 1/2015. Děkujeme všem občanům, kteří se tímto zapojí do přípravy publikace.
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ze s v ě t a in terne tu
Internet je nejvýznamnější produkt informační revoluce, dle mnohých vůbec nejvýznamnější inženýrský vynález lidstva. Je
zkrátka fenomén, který se projevuje téměř ve
všech oblastech lidské společnosti. Z tohoto
důvodu je s ním spojeno také mnoho témat,
problémů a otázek, které reflektují nejrůznější
obory. Jimi se však zabývat nebudeme.
Rozhodli jsme se napsat článek o tom, co
internet nabízí. K běžným úkonům jej dnes
totiž už dokáže používat většina z nás, nicméně povědomí o tom, jaké jsou jeho skutečné
možnosti, má málokdo. V tomto článku vám
představíme 5 takových příkladů, které by
pro vás mohly být zajímavé a zároveň byste
je nemuseli doposud znát.
1. midomi.com
Už jste někdy slyšeli písničku, která se vám
opravdu líbila, ale nemohli jste zjistit, jaké
je její jméno? Přesně pro vás je tu Midomi.
V podstatě se jedná o ohromnou databázi
hudebních skladeb, která vám s velkou pravděpodobností najde tu vaši. Stačí přehrát její
krátký úsek (např. nahraný na mobilu) anebo
můžete jednoduše „zazpívat“ melodii hledané
písně. To vše jen v případě, že váš počítač
disponuje mikrofonem.
2. nasstat.cz
Jaký rozpočet mají Bojanovice? A Hodonín?
Kolik korun z daní jde na vzdělávání? Kolik
na pokrytí státního dluhu? Takové a další
zajímavé informace o ČR je možné nalézt na
platformě Náš stát. Můžete tak získat větší
povědomí o věcech, které vás zajímají, kontrolovat práci politiků a úředníků, a přispívat tak
k lepšímu fungování veřejného života.

3. doodle.com
Plánování jakéhokoli setkání či události,
které se má zúčastnit více lidí, může být velmi
únavné. Zvlášť, když je k dispozici více různých termínů. Doodle vám v tomhle ohledu
plánování čehokoli výrazně zjednoduší. Pomůže vám najít nejlepší termín, který vyhovuje
největšímu počtu potenciálních účastníků, ať
je jich jakýkoli počet.
4. naucmese.cz
Ne nadarmo se říká, že se člověk učí celý
život. Projekt Naučme se dovádí tuto myšlenku ještě dál. Jeho základním heslem je, že
„kdokoli může naučit kohokoli cokoli“. Co
to znamená? Na stránkách najdete množství
kurzů, na které se můžete zapsat. Můžete se
v nich naučit například základy marketingu,
profesionální přípravu kávy či získat tipy pro
cestování po Asii. Nabídek je zkrátka mnoho.
A pokud naopak vy umíte něco, co by mohlo
zajímat ostatní, tak můžete vytvořit svůj vlastní
kurz.
5. twitter.com
Říká se, že na Facebooku mají lidé ty, se
kterými chodili do školy, na Twitteru ty, se
kterými by si do školy chodit přáli. Jedná se
o sociální síť založenou na tzv. mikroblogování. V čem je výjimečná? Vyskytuje se zde řada
celebrit, sportovců či osobností z nejrůznějších oborů, kteří si své účty spravují sami. Většina z nich je pak ochotna s vámi diskutovat.
Twitter je také zdrojem těch nejaktuálnějších
informací o jakékoli světové události.
Možností je mnohem víc, než prostoru ve
Zpravodaji. O dalších tedy třeba někdy příště.
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bojanovská kuchyně, rady, zdraví
Cuketový nákyp

Rady

Potřebné suroviny:
500 g cukety
100 g tvrdého sýra
150-200 g salámu např. godhaj
2-3
vejce
3
lžíce oleje
1
cibule
3
stroužky česneku
5
lžic hladké mouky
1
prášek do pečiva
směs koření na mleté maso
Postup:
Cuketu, sýr a salám nastrouháme na hrubo,
přidáme vejce, olej, nakrájenou cibuli, prolisovaný česnek a zahustíme moukou smíchanou
s práškem do pečiva. Dochutíme kořením
a solí. Pečeme při teplotě 150-200°C do
růžova.
Podáváme s vařenými bramborami nebo za
studena s chlebem.
Salám můžeme nahradit upečeným nakrájeným nebo namletým masem.

- Bramborovou kaši oživíme přidáním hořčice
nebo na jemno nastrouhaného křenu.
- Při vaření brambor a zeleniny ve vodě je
dobré přidat sůl až ve chvíli, kdy změknou.
Slaná voda se totiž sama o sobě začne vařit
později a zbytečně celý proces prodlužuje.
- Aby po houbách nebylo těžko od žaludku,
tak je před vařením osolíme a zakapeme
citronovou šťávou.

Víno pro diabetiky
Do litru bílého vína dáme pět snítek rozmarýnu a necháme 14 dní vyluhovat. Užíváme
ráno a večer jednu polévkovou lžíci, jako podpůrný prostředek pro snížení hladiny cukru.

nar o z ení
Eliška Herková
Juliana Halašová
Gabriela Esterková
Elen Bohůnová
Viktor Směřička
Kateřina Vraňanová
Mikuláš Zlomek
Markéta Doležalová
Nikolas Řihák
Alex Kučera
Gabriela Zlomková
Dominik Mayer

11. 1. 2015
19. 1. 2015
21. 1. 2015
26. 1. 2015
4. 2. 2015
24. 2. 2015
14. 3. 2015
19. 3. 2015
12. 4. 2015
6. 5. 2015
10. 5. 2015
2. 6. 2015

Zelnice 590
Hlavní 564
U Školky 454
Prostřední 127
Cihelny 498
Hlavní 184
Josefovská 30
Prostřední 126
Hlavní 339
Hlavní 768
Žabácká 940
Kyjovská 218

sňatky
18. 4. 2015
Dolní Bojanovice

Miroslava Rylková
Filip Rajchman

Dolní Bojanovice
Dolní Bojanovice

Domácí repelent
proti klíšťatům

2. 5. 2015
Dolní Bojanovice

Radka Škrabalová
Tomáš Kříž

Dolní Bojanovice
Dolní Bojanovice

Potřebné suroviny:
1 sáček rozmarýnu (asi dvě hrsti)
1 lžíce vinného octa
1 litr vody

16. 5. 2015
Dolní Bojanovice

Iveta Skoumalová
Jan Rajchman

Dolní Bojanovice
Dolní Bojanovice

13. 6. 2015
Dolní Bojanovice

Tereza Cvanová
Marek Mečl

Dolní Bojanovice
Dolní Bojanovice

20. 6. 2015
Dolní Bojanovice

Alžběta Hromková
David Klepáč

Dolní Bojanovice
Strážnice

Postup:
Vodu přivedeme k varu, odstavíme a vložíme rozmarýn. Necháme louhovat do vychladnutí. Přecedíme a přidáme lžíci vinného octa.
Při delších výletech do přírody se doporučuje užívat vitamin B - Komplex a Pangamin
i několik tablet denně. Působí odpudivě
na klíšťata. Oba přípravky se dají zakoupit
v lékárně.
Připravila Z.M.
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úmr tí
František Kučera
Božena Hubáčková
Vladimír Jordán
Jan Bohun
Emil Jüstel
Jaroslav Marek

82 let
91 let
64 let
67 let
69 let
77 let
Dolní Bojanovice

Kyjovská 368
Dlouhá 531
Jižní 47
Dlouhá 795
Hlavní 431
Cacardov 177
31

V roce 2015 oslavili nebo oslaví 50 let společného života manželé:
František Pospíšil a Anna roz. Čížková
Pavel Turek a Marta roz. Košutková
Jak Krátký a Josefa roz. Kučerová
Petr Bílek a Růžena roz. Kuběnová
František Bílek a Anna roz. Račická
Pavel Hubačka a Josefa roz. Sládková
Josef Skoumal a Marie roz. Salajková

Po roční přestávce se na hřiště TJ Dolní Bojanovice vrátí promítání letního kina. Akci
pořádá Obec ve spolupráci s VSPH Diagonála a TJ Dolní Bojanovice. Oproti předchozím
létům bude změna v promítání z digitálního projektoru na nafukovací plátno. Díky digitální
technologii jsme letos měli možnost výběru z většího množství filmů. Letní kino se uskuteční v termínu od 22. do 26. července. Na jaké filmy se můžete těšit?

Blahopřejeme
Jako pr vní film uvedeme drama Co lette na motivy povídky Arnošta Lustiga
(22. červenec). Milostný příběh zajatců
Viliho (Jiří Mádl) a krásné belgické židovky
Colette (Clémence Thioly) vypráví o osudu
tajné lásky v prostředí hrůzy a smrti, o tenké
hranici mezi dobrem a zlem a pravdou a lží.
V osvětimském koncentračním táboře se před
námi odhaluje nelítostný svět každodenního
boje o přežití. Vládne tu přísná hierarchie
i mezi samotnými vězni. Obchoduje se se
vším, co může zachránit život, nebo alespoň
na chvíli oddálit smrt. Židovka Colette přijíždí
do Osvětimi transportem z Belgie. Vězeň Vili jí
poradí, co má říci při selekci, a tím ji zachrání
před smrtí v plynové komoře. Colettiny krásy
si brzy všimne fanatický důstojník SS Weisacker (Eric Bouwer) a zaměstná ji ve své
dílně. Nezadržitelně propadá jejímu kouzlu
a zároveň se opájí krutostí a mocí nad životem
a smrtí rasově méněcenné bytosti. Navzdory
každodennímu utrpení se Vili a Colette sbližují. Jejich láska jim dodává sílu snášet peklo
koncentračního tábora. V zoufalém boji o život
společně naplánují riskantní útěk…

po z v ánk y
Co nás čeká
22. - 26. července
Letní kino
1. srpna
Beseda u cimbálu
23. srpna
Zahrávání hodů
Zarážání hory
28. - 30. srpna
Zahrádkářské dny
27. - 29. září
Svatováclavské hody
3. října
Pochod slováckými
vinohrady

Dalším z filmů, které letní kino uvede
(23. červenec), je drama ze sportovního prostředí z osmdesátých let v Československu
Fair Play. Mladičká sprinterka Anna (Judit
Bárdos) se stává členkou Střediska vrcholového sportu. Její matka (Anna Geislerová)

4. října
Hodky s vinobraním
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a trenér (Roman Luknár) doufají, že splní
kvalifikační limit a postoupí na olympijské
hry. Vybočením ze světa tvrdého sportovního drilu je pro Annu pouze milostný vztah
s Tomášem (Ondřej Novák). Anně začnou
být bez jejího vědomí podávány anabolické
steroidy. Její výkonnost stoupá, objevují se
ale rovněž první zdravotní problémy. Anna
se o přípravcích dozvídá pravdu, a přestože
je v sázce její účast na olympiádě, hodlá dál
trénovat bez nich. Její matka však doufá, že
Anna účast na olympijských hrách využije
k emigraci, a rozhodne se jí anabolika pod
rouškou neškodných vitaminů aplikovat tajně.
Na páteční večer (24. červenec) jsme připravili thriller Ghoul. Trojice filmařů se vydává
na Ukrajinu s cílem natočit unikátní dokument
o kanibalismu. Strašlivý hladomor v letech
1932-1933 tu dohnal spoustu lidí k děsivým
činům. Nečekaně se jejich pátrání začíná
propojovat s příběhem jednoho z nejzvrácenějších zločinců novodobé historie kanibala
Andreje Čikatila. Během 12 let spáchal přes
padesát brutálních vražd, při nichž své oběti
částečně snědl. Společně s místní tlumočnicí, průvodcem a senzibilkou se snaží odhalit tajemství domu, kde se vše odehrávalo.
V opuštěném stavení uprostřed ukrajinských
lesů se z filmařů i jejich doprovodu však brzy
stávají nedobrovolní vězni. Stísněný pocit ve
zdech domu se mění v děsivá setkání s jiným

Dolní Bojanovice
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světem. Ze záměru natočit dokument se stává
hrůzyplný boj o život. Nikdo netuší, kdo nebo
co je tam venku...
Sobotní večer (25. červenec) bude patřit
dětem a pohádce Tři bratři. Tři bratři (Vojtěch
Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají
do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty
a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém putování jako kouzlem vstupují do slavných pohádek, ve kterých je čeká
mnoho nástrah, nečekaných příhod a možná
také láska... Filmová pohádka Tři bratři nabízí
spoustu dobrodružství, překvapivých situací,
ale také laskavého humoru. Děj filmu, včetně
známých a oblíbených písniček, které ve
filmu zazní, pochází z pera Zdeňka Svěráka
a Jaroslava Uhlíře.

Závěrečným filmem bude v neděli (26. červenec) romantické drama na námět knižního
bestselleru Hvězdy nám nepřály. Hazel
a Gus jsou dva výjimeční teenageři, které
spojuje kousavý humor, pohrdání konvencemi
a především láska, co s nimi cloumá. Jejich
vztah je o to neobvyklejší, že se seznámili
a zamilovali během setkávání na sezeních
podpůrné skupiny pro boj s rakovinou. Hazel
Grace Lancasterové (Shailene Woodley) je
šestnáct let. Má ráda (a zároveň toleruje) své
někdy až příliš starostlivé rodiče a právě se
zakoukala do mladíka jménem Gus Waters
(Ansel Elgort), který se na oplátku zamiloval
do ní. Jak se sbližují, Hazel a Gus společně prožívají své obavy vyplývající z jejich
zdravotních problémů a zároveň sdílí lásku
ke knihám, včetně Hazelina oblíbeného románu Císařský neduh. Mnohokrát se marně
snažila spojit s autorem knihy, samotářským
Peterem Van Houtenem (Willem Dafoe). Když
se Gusovi podaří Van Houtena zkontaktovat,
spisovatel je oba nečekaně pozve do Amsterdamu. Gus je rozhodnutý vzít Hazel na cestu,
aby našla odpovědi na všechny otázky, které
kdy ke knize měla. Ale odpovědi, které hledá,
nepřichází od Petera Van Houtena. Přichází
z velkého dobrodružství, které Hazel zažije
s někým, koho se nebojí milovat a kdo jim
oběma dal něco, co Hazel nazývá „Malou
věčností – nekonečnem mezi sečtenými dny“.
Cena vstupného bude 70,- Kč/dospělí
a 50,- Kč/děti na každý jednotlivý film. Bude
možnost také zakoupit permanentku na
všech pět filmů v ceně 250,- Kč. Začátek
promítání filmů je stanoven na 21:00 hod.
Tento čas se může nepatrně měnit v závislosti na světelných podmínkách. V areálu
letního kina bude stánek s občerstvením.
R.R.
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LEVNÌJŠÍ

PLYN a ELEKTØINA
snííme Vaše výdaje za plyn a elektøinu

Čejkovické
bylinkové slavnosti
Čejkovice u Hodonína, areál SONNENTORU

vyøídíme za Vás pøepis energií na jinou osobu

6. září 2015

od 10.30 hodin

pomùeme Vám se smlouvou podepsanou
podomnímu prodejci

Slavnosti bylin, čajů a koření spojené
s bohatým doprovodným programem:
10.30 – Zahájení slavností

zákaznické kontaktní místo - Centrum úspor

11.00 – Divadlo Víti Marčíka

Štefánikova 10, Hodonín

12.30 – Slavnostní otevření nové přístavby

Otevírací doba :
Po - Èt: 9:00 - 17:00, Pá : 9:00 - 15:00
tel. 720 757 310

14.00 – Divadlo Víti Marčíka
15.00 – Sluneční příběh Sonnentoru

www.centrum-uspor.cz

16.00 – Dětské folklorní vystoupení
17.30 – Tombola
da

se

Be

l.
au

ìr

v

iko

án

70

Hlavní
køiovatka
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VZP

Občerstvení s biorestaurací REBIO.
Bohatý program pro děti.
Přednášky a prezentace bioproduktů
a zdravého životního stylu.
Vstupné zdarma.

tec

ha

Ro

sm

Biojarmark a pestré ochutnávky
čajů, koření a dalších biospecialit.

Přijďte nahlédnout do zdejšího království bylinek a koření a zhlédnout zrození
nálevového sáčku biočaje od výkupu bylin, až po jeho samotnou výrobu.
Více informací na www.sonnentor.cz
Dolní Bojanovice

Sonnentor
Čejkovice
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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

ROČNÍ POJISTNÉ

Dolní
Bojanovice
poslouchají

E
T
J
E
D
E
NEHL
vědu!
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er,
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v
ný kontejn
kolí červe
e svém o
robné
Najděte v
sloužilé d
y
v
it
ž
lo
d
te o
tam může
třebiče!
elektrospo

s max. bonusem

do 1000 ccm
1001 - 1200 ccm
1201 - 1450 ccm
1451 - 1650 ccm
1651 - 1800 ccm
nad 1800 ccm

1.101,1.210,1.508,1.622,1.859,2.323,-

3501 - 12 000 kg
nad 12 000 kg
tahač návěsů

5.590,8.585,30.589,-

do 50 ccm
51 - 350 ccm
nad 350 ccm

106,318,775,-

Výsledné roční pojistné ovlivňuje bonus, věk, trvalé bydliště a Ič pojistníka, ceny v Kč při roční platbě platné do odvolání. Informace
zde obsažené nejsou nabídkou ani veřejným příslibem.

Jsme
1. v regionu.
Děkujeme :-)
www.radiojih.cz
Obchodní zastoupení:
obchod@radiojih.cz
tel.: 518 344 132

ELEKTROWIN a.s.
Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, tel.: 241 091 835
e-mail: info@elektrowin.cz, www.elektrowin.cz

PO: 9:00 - 17.00, Út: 9:00 - 15.00, ST: 9.00 - 17.00, ČT: 9.00 - 12:00, PÁ: 9.00 - 15.00 (polední přestávka 12.00-13.00)
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ŠKOLNÍ JÍDELNA
Základní školy a mateřské školy
Dolní Bojanovice
nabízí obědy
za cenu 52,- Kč.
Rozvoz zajišťuje Charita.
Oběd si můžete objednat

na tel.: 518 372 189

40
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KVĚTINÁŘSTVÍ
na Hlavní ulici

nabízí

< Řezané a hrnkové květiny
< Dárkové zboží
< Vazba květin
– svatební servis,
– smuteční vazby,
– příležitostní vazba
< Výroba dekorací
< Rozvoz květin
Tel.: 777 023 693

a
n
r
a
r
Cuk
výroba zákusků
k hodům
a jiným příležitostem
Prodejní doba
Pondělí
zavřeno
Úterý
10:00 - 17:30 hod.
Středa
10:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek
10:00 - 17:30 hod.
Pátek
10:00 - 17:30 hod.
Sobota
12:30 - 18:00 hod.
Neděle
12:30 - 18:00 hod.
Jitka Čulenová, Hlavní 1035
Dolní Bojanovice 696 17

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

nabízí svým zákazníkům
široký sortiment
potravinářského
a drogistického zboží.

Tel.: 518 372 098

Přejeme všem hezkou dovolenou

Nabídka pronájmu
chalupy v Českém ráji
za účelem letního pobytu
7 km od Turnova

 




        
    
  

Bližší informace
u paní Václavy Turkové



Tel.: +420 724 128 018
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tel.: +420 731 563 308
e-mail: jitkaculenova@seznam.cz
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ubytování pro vaše hosty
oslavy narozenin
svatby, křtiny
výročí, setkání
schůze...

CELOROČNÍ PROVOZ

Ubytování nabízíme ve dvou kategoriích - STANDARD

Koncert skupiny Kamelot a Šroti, 30. 5. 2015

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

Slavnost Těla a krve Páně, 7. 6. 2015

Informace obdržíte na recepci penzionu nebo na tel.: 775 225 584
e-mail: ubytovani@penzion-vaclav.cz • www.penzion-vaclav.cz
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Putování pohádkovým lesem, 14. 6. 2015

Primiční mše svatá, 6. 7. 2015

Památka v myslích lidí pomine - ale trvá,
byť anonymně,
vklad činného člověka do dějů lidstva.
Johan Wolfgang von Goethe

