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s lo v o s t ar o s t y
„Dobrý a ještě lepší čas letní, Dolní Bojanovice…“
Petice proti zavedení spotřební daně
z vína… Velmi líbivý počin pod rouškou
ochrany našich vinařů. Na dubnovém zastupitelstvu jsem vysvětloval, jak se věci
vlastně mají. V České republice, bohužel,
již převládá spotřeba dovozových vín nad
spotřebou vín domácí produkce. Kromě dovozu zajímavých vín, ale převažuje „dovoz ve
velkém“ různých moštů a vín pro „krabicové“
spotřebitele. Je to jistě nejlevnější způsob
získání povznesené nálady, neboť na rozdíl
od jiných alkoholických nápojů spotřební
daň z vína není zavedena. Naše ekonomika
se ale nijak povzneseně netváří, protože
za onen mok „vyvezeme“ stamiliony korun
ročně. Zdanit pouze dovoz a nezdanit vlastní
produkci znamená narazit na pravidla volného
nediskriminačního pohybu zboží v EU. Na
diskuzním fóru ministr financí předložil návrh
zdanění všech producentů a následné podpory místních vinařů například dotacemi na
obhospodařované vinice dle výměry… jistě
dobrá, správná cesta, ale mám obavu, že ji
Brusel nepodpoří.
Tolik v krátkosti na vysvětlenou a mohli
bychom dál diskutovat třeba také nad „zelenou naftou“ pro pěstitele komodit. A co
s cisternami, které končí v šedé ekonomice,
a co jestli by neměli mít „zelenou naftu“ i obhospodařovatelé lesů, povodí, rybáři nebo
i obce, neboť se také staráme o krajinu…☺
A co dotace, dnes převážně z fondů EU?
Nenechme si namluvit, že odhalené kauzy
jsou selháním jednotlivců. Systém přerozdělování tak obrovského množství prostředků
je sám o sobě velmi nákladný. Jenom vyna2

ložené prostředky za projekty, které nebyly
podpořeny. Počítejte se mnou: 6.500 obcí
a měst ČR… kdyby v průměru na jednu každou za programové období nevyšly projekty
za jeden milion, tak máme pět miliard k dobru.
Ale situace je ještě horší. Nově připravované
programové období vrhne více než nyní další
miliardy do takzvaných „měkkých“ projektů.
Takže nezbývá, než tyto prostředky „projíst“.
Budeme jezdit po zničených komunikacích
a prostředky pro infrastrukturu bydlení a podnikání budou nedostatečné…
V červnu má být schváleno nové rozpočtové
určení daní, které se podařilo ministerstvu
financí předložit ke schválení. Daňové příjmy
jsou rozhodujícími příjmy naší obce. Nyní je
přerozdělováno na naši obec cca 6.700,- Kč
na občana ročně. Nově, od nového roku, by
to mělo být přes 9.000,- Kč. Pro informaci:
neinvestiční náklady na jednoho žáka v naší
škole činí cca 8.000,- Kč. Pokud by se nám
podařilo realizovat i další – legislativní změny,
byla by ekonomika obce slušně zajištěna.
Na Obecním úřadě proběhla diskuze,
kulatý stůl, na téma rozvoje - podpory místní
ekonomiky. Je s podivem, že v obci, kde je
asi 250 nezaměstnaných, toto téma zajímá
docela málo občanů. Mám zkušenost, že
lidé hledají především zaměstnání. Do osobní
angažovanosti nemají mnozí odvahu, mnohdy
i prostředky, ale zájem o toto téma by měl být
určitě větší. Spoléhat pouze na to, že „nám
někdo práci dá“, již nelze. Je prostor pro
zemědělské podnikání, vinařství ve spojení
s turismem, řemesla, služby a obchod… Například chov drůbeže, opět prasat, skotu…

Zpravodaj

Víme, jak vyklidila regály obchodů vajíčka…
„Mléko“ s náhražkami je mnohdy téměř nepoživatelné a přitom je v Dolních Bojanovicích
spotřeba několik set litrů denně. Domácí
zabijačka voní po celé uličce, na rozdíl od většiny masných výrobků, které druhý den jsou
poživatelné jen s kolíčkem na nose. Je zde
téměř tři sta vinných sklepů a nedokážeme
zužitkovat spoustu ovoce. Sazenice zeleniny
sháníme všude okolo a tamtéž také „vyvážíme“ peníze. To samé platí o řemeslech pro
zajištění potřebného servisu pro více než tisíc
domácností. A větší podpoře místních živností
našich občanů, kteří s námi žijí, nám zajišťují
servis potřeb území. Z jejichž daní pak obec
zajišťuje veřejnou službu. Zamysleme se nad
tím, kolikže místních provozuje ekonomickou
živnost! Opravdu se tu nenajde pekař, řezník,
kominík, aby byl uzavřenější kruh peněz?
Před časem jsem byl hostem v Nadaci T. Bati
ve Zlíně. Kolem roku 1900 měl Zlín 2970 obyvatel – tedy jako dnešní Dolní Bojanovice. Za
30 let dosáhl počtu 30 tisíc. A samotná firma
se z několika desítek rozrostla na úctyhodných 29.500 pracovníků v desítkách oborů
doma i ve světě. Domnívám se, že fenomén
pana T. Bati přijde opět na scénu, neboť
právě dnešní doba je výzvou k návratu pro
rozumné uvažování, šetrnější hospodaření,
opravdové vlastenecké chování. Obec musí
být nápomocna realizaci místní ekonomiky,
ale záleží na společenství občanů, jestli vezmou zodpovědnost i na sebe.
Občas slyšíme, že jen „vyhraněná levice“
by naši společnost dala do pořádku. Připomínám, že více než 20 let po zásadní změně
politické orientace jsou jenom v naší obci
stovky nevypořádaných pozemků. Lidé mají
domy, dvory, zahrady, vinice, sady, pole na
pozemcích, které jim nepatří, protože jim je
„někdo někdy“ přidělil. Jenže skutečný majitel
platí za ně daně a může chtít pozemky zpět.
Lidé se pak obracejí na obec – co s tím mají

dělat? Tak takový „pořádek“ asi nechceme.
V Čechách jsou tisíce hektarů pozemků stále
v „pořádcích“ časů minulých. Ani celý státní
rozpočet by nestačil na kompenzace těchto
majetkových nesrovnalostí. O tom ale „vyhraněná levice“ taktně mlčí.
Co je aktuálně nového:
- V květnu jsme předali tělovýchovné jednotě nové sportovní zázemí pro další rozvoj
sportu v obci. Provozní náklady všech
sportovních organizací si budou hradit ze
svého hospodaření a obec bude poskytovat
účelové dotace na činnost, hlavně práci
s mládeží.
- Rekultivace skládky byla úspěšně dokončena, v současné době řešíme problém
s pozastavenými dotacemi EU pro ČR.
- Připravujeme opravy – rekonstrukce –
veřejného prostranství kolem kostela ve
spolupráci s farností.
- Provedli jsme opravu komunikace ke sběrnému dvoru. Poplatek za komunální odpad
zatím zvyšovat nebudeme, ale stále více
směřujeme k individuálnímu svozu tříděného odpadu občany.
- V nové lokalitě „Dílů pod Vinohrady“ – ulice
Rýnská a Tramínová - jsme položili vodovod
a kanalizaci. Stavebníci budou moci realizovat asi 30 stavebních míst.
- Nová ulice – Myslivecká pro 14 stavebníků
je ve fázi přípravy projektové dokumentace
tak, aby bylo možno příští rok síťovat vodovod a kanalizaci a ve spolupráci s E.ON
vedení NN.
- Na opravu venkovních omítek, oken a dveří
Slovácké chalupy jsme získali 130 tis. Kč
– práce provedeme o prázdninách.
- Rozšíření tělocvičny - zatím nejsou získány
dotace – pracujeme dál na získání prostředků z Ministerstva financí ČR.
- Obdrželi jsme akceptaci finančních prostředků na zateplení, výměnu oken a re-
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konstrukci kotelny Základní umělecké školy
a Obecního domu. Zastupitelstvo musí
rozhodnout, zda k realizaci dojde, či dotaci
nevyužijeme.
- Zbudování tří cykloodpočívadel ve spolupráci s MRH je před dokončením.
Zastupitelstvo obce bude na červnovém
zasedání rozhodovat o zvýšení koeficientu
daně z nemovitostí. Stále u nás platí koeficient nejnižší - 1, nejvyšší je 5. Zastupitelstvo
zvažuje koeficient 2 s platností od 1. 1. 2013.
V době uzávěrky minulého Zpravodaje
jsem uvedl nesprávně, že již byla pořízena
příkopová sekačka. Výběrové řízení v době
uzávěrky Zpravodaje běželo, ale z finančních
důvodů jsme nákup zatím odložili. Tedy tímto
se omlouvám všem, kdo se již těšili na sečené
příkopy…☺
Taktéž mne dost mrzí, že jsme neuhlídali
podzimní výsadby stromků, mnohé totiž při

nedostatku vláhy zašly přesto, že nám se
závlahou pomáhali naši hasiči.
Ne vše se daří, ale je potřeba se poučit a jít
dál… Děkuji všem, kteří, ať je zima nebo léto,
pečují o veřejné prostory, kapličky, zeleň.
Děkuji našim hasičům za jejich obětavou
činnost. Čeká nás doba dovolených nebo
pouze odpočinku v letních dnech, pro děti
prázdninových. Užijme si i každodenních
radostí, zdánlivě nevýznamných, neb i těmi
žijeme a rosteme.
Všem nám přeji dostatek vláhy, abychom
neusychali… dostatek slunce, abychom rostli… dostatek živin, abychom dávali ovoce...
dostatek skutečné lásky k bližním, abychom…
Dolní Bojanovice
4. 6. 2012
starosta obce

obecní úř ad
Výpis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce ze dne 19. 4. 2012
Zastupitelstvo schválilo:
• Rozpočtové opatření 2/2012:
Úprava příjmů:
+ 1.065.200,- Kč
Úprava výdajů:
+ 2.142.300,- Kč
Rozdíl příjmů a výdajů:
- 1.077.100,- Kč
•Rozpočet po úpravě:
Příjmy:
56.622.900,- Kč
Výdaje:
59.990.300,- Kč
Schodek rozpočtu:
- 3.367.400,- Kč
• Zrušení dvou podmínek schválených
usnesením č. 22 ze dne 23. 2. 2012, a to
podmínku 5. VĚTŠÍ POČET ŽADATELŮ:
V případě většího počtu žadatelů by Zastupitelstvo rozhodlo o způsobu výběru
kupců na svém zasedání v červnu roku
4

2012, a podmínku 6. ROZDĚLENÍ POŘADÍ
POZEMKŮ MEZI ŽADATELE: O přidělení
jednotlivých pozemků mezi žadatele by
rozhodla Rada obce a Stavební komise
• Způsob v ýběru ž adatelů o stavební
pozemk y, a to o stavební místo p.č.
2107/6 a 2108/6 v k.ú. Dolní Bojanovice, dále stavební místo - pozemky p.č.
2107/1 a p.č. 2108/1 v k.ú. Dolní Bojanovice a stavební místo pozemky p.č. 2108/10,
p.č. 2108/9 a p.č. 2107/9 v k.ú. Dolní Bojanovice v lokalitě „Díly pod Vinohrady 2“.
Každý zastupitel obce individuálně oboduje
doručené žádosti občanů preferenčními
body (přičemž číslo 1 je nejvýhodnější).

Zpravodaj

Žadatelé s nejnižším součtem bodů budou
nabyvateli jedné z nabízených parcel. V případě shodného počtu bodů proběhne nové
bodové hodnocení
• Prodej pozemku v lokalitě „Díly pod Vinohrady 2“: p.č. 2108/10 o vým. 315 m2, p.č.
2108/9 o vým. 317 m2, p.č. 2107/9 o vým.
389 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice, a to za
650,- Kč za 1 m2
• Prodej pozemku v lokalitě „Díly pod Vinohrady 2“: p.č. 2108/1 o vým. 387 m2, p.č.
2107/1 o vým. 333 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice, a to za 650,- Kč za 1 m2
• Prodej pozemku v lokalitě „Díly pod Vinohrady 2“: p.č. 2107/6 o vým. 445 m2, p.č.
2108/6 o vým. 520 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice, a to za 650,- Kč za 1 m2
• Způsob výběru žadatelů o stavební pozemky v lokalitě „Za Řadovkami“ p.č.
3716/3 o vým. 430 m2, p.č. 3716/4 o vým.
437 m2, p.č. 3716/5 o vým. 442 m2, p.č.
3716/6 o vým. 448 m2, p.č. 3716/7 o vým.
455 m2, p.č. 3716/8 o vým. 460 m2, p.č.
3716/9 o vým. 466 m2, p.č. 3716/10 o vým.
472 m2, p.č. 3716/11 o vým. 478 m2, p.č.
3716/12 o vým. 484 m2, p.č. 3716/13 o vým.
489 m2, p.č. 3716/14 o vým. 493 m2, p.č.
3716/15 o vým. 498 m2, p.č. 3716/16 o vým.
439 m2 – vše v k.ú. Dolní Bojanovice - hlasování provedou žadatelé osobně nebo případně vyslaným zástupcem. Za nepřítomné
provede hlasování předseda stavební
komise Ing. František Koliba. V technické
přestávce mohou přítomní žadatelé parcely
mezi sebou směnit
• P r o d e j s t a v e b n í h o p o z e m k u p.č.
3716/3 o výměře 430 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice v lokalitě „Za Řadovkami“, za cenu
650,- Kč za 1 m2
• P r o d e j s t a v e b n í h o p o z e m k u p.č.
3716/4 o výměře 437 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice v lokalitě „Za Řadovkami“, za cenu
650,- Kč za 1 m2

• P r o d e j s t a v e b n í h o p o z e m k u p.č.
3716/6 o výměře 448 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice v lokalitě „Za Řadovkami“, za cenu
650,- Kč za 1 m2
• P r o d e j s t a v e b n í h o p o z e m k u p.č.
3716/7 o výměře 455 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice v lokalitě „Za Řadovkami“, za cenu
650,- Kč za 1 m2
• P r o d e j s t a v e b n í h o p o z e m k u p.č.
3716/8 o výměře 460 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice v lokalitě „Za Řadovkami“, za cenu
650,- Kč za 1 m2
• P r o d e j s t a v e b n í h o p o z e m k u p.č.
3716/9 o výměře 466 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice v lokalitě „Za Řadovkami“, za cenu
650,- Kč za 1 m2
• P r o d e j s t a v e b n í h o p o z e m k u p.č.
3716/11 o výměře 478 m2 v k.ú. Dolní
Bojanovice v lokalitě „Za Řadovkami“, za
cenu 650,- Kč za 1 m2
• P r o d e j s t a v e b n í h o p o z e m k u p.č.
3716/12 o výměře 484 m2 v k.ú. Dolní
Bojanovice v lokalitě „Za Řadovkami“, za
cenu 650,- Kč za 1 m2
• P r o d e j s t a v e b n í h o p o z e m k u p.č.
3716/13 o výměře 489 m2 v k.ú. Dolní
Bojanovice v lokalitě „Za Řadovkami“, za
cenu 650,- Kč za 1 m2
• P r o d e j s t a v e b n í h o p o z e m k u p.č.
3716/14 o výměře 493 m2 v k.ú. Dolní
Bojanovice v lokalitě „Za Řadovkami“, za
cenu 650,- Kč za 1 m2
• P r o d e j s t a v e b n í h o p o z e m k u p.č.
3716/15 o výměře 498 m2 v k.ú. Dolní
Bojanovice v lokalitě „Za Řadovkami“, za
cenu 650,- Kč za 1 m2
• P r o d e j s t a v e b n í h o p o z e m k u p.č.
3716/16 o výměře 439 m2 v k.ú. Dolní
Bojanovice v lokalitě „Za Řadovkami“ za
cenu 650,- Kč za 1 m2
• Pozemky p.č. 3716/5 a p.č. 3716/10 nebyly zatím přiděleny, o tyto pozemky je možno
dále žádat
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• Majetkoprávní záměr na odkup části pozemku od Úřadu pro zastupování státu p.č.
4006/2 v k.ú. Dolní Bojanovice dle geometrického plánu č. 1443-142/2012 vypracovaného firmou GEPROSTAV geodesie
s.r.o., Plucárna 3832/1a, Hodonín, jedná
se o p.č. 4006/144 o výměře 288 m2
• Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 02390491 o poskytnutí podpory uzavřené mezi Státním
fondem životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha,
zastoupeným Ing. Radkou Bučilovou a obcí
Dolní Bojanovice se sídlem Hlavní 383,
Dolní Bojanovice zastoupenou starostou
Mgr. Vlastimilem Jansou
• Vyhlášení majetkoprávního záměru na prodej části pozemků p.č. 702/1- zastavěná
plocha a nádvoří, p.č. 702/3 - zastavěná
plocha a nádvoří a p.č. 706 – jiná plocha
v k.ú. Dolní Bojanovice
• Rámcovou „Dohodu o finanční spoluúčasti
na budování technické infrastruktury v lokalitě V Zahradách“
• Rámcovou „Dohodu o finanční spoluúčasti
na budování technické infrastruktury v lokalitě Díly pod Vinohrady 2“
• Navýšení finančního příspěvku v Mateřské
škole v Dolních Bojanovicích na 300,- Kč
měsíčně za jedno dítě v celodenním provozu a 150,- Kč měsíčně za jedno dítě
v půldenním provozu
• Zrušení usnesení č. 14 ze dne 23. 2. 2012
• Uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. E.ON:
4209-427/001/2012-HO-AD, povinný
Obec Dolní Bojanovice, Hlavní 383,
696 17 Dolní Bojanovice a oprávněný
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice zastoupená společností E.ON Česká republika,
s.r.o. – lokalita „Pod Vinohrady 2“ – umístění NN za jednorázovou úplatu ve výši
23.000,- Kč bez DPH. Průběh a rozsah
6

věcného břemene je vymezen v geometrickém plánu č. 1423-2299/2011 zhotoveném firmou ADITIS s.r.o., ze dne 12. 12.
2011 a nově geometrickým plánem č.
1439-434/2012 zhotovený rovněž firmou
ADITIS s.r.o. ze dne 27. 3. 2012, které jsou
součástí této smlouvy
• Vyhlášení majetkoprávního záměru na
prodej pozemku p.č. 1121/1 – zahrada
o výměře 653 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice
a pozemku p. č. 1120/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 143 m2 v k.ú. Dolní
Bojanovice
• Delegování starosty k zastupování na valné
hromadě České spořitelny, která se bude
konat dne 20. 4. 2012 v sídle České spořitelny v Praze
• Plán činnosti kontrolního výboru na rok
2012
Zastupitelstvo neschválilo:
• Vystavení petice Svazu vinařů ČR, proti návrhu na zavedení nenulové sazby spotřební
daně z tichého vína
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• Informace o pozemku p.č. 411 – ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 1373 m2 v k.ú.
Dolní Bojanovice. Pan Petr Hromek předloží
do příštího zasedání zastupitelstva studii
investičního záměru. Nadále platí možnost
podání žádostí o odkup předmětného pozemku dalšími zájemci
• Odstoupení firmy FL AMMA X, s.r.o. od
žádosti o odkup pozemků v prostoru mezi
Penzionem Václav a zahradou – dvorem
za rodinným domem pana Šimka, podané
v minulosti
• Informace o probíhajících investičních akcích
• Informace o aktualizaci směrnic upravující
postup při zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu

Zpravodaj

• Informace o možnostech nákupu mulčovače za traktor
• Informace o postupu obnovy veřejného
osvětlení v naší obci
• Informace o lokalitě Záhumenice
• Informace o akci Regionu Podluží – Stromořadí pro Region Podluží
• Informaci o akci „Nositelé oskerušové tradice“ ve Tvarožné Lhotě
• Návrh firmy NEOS, v.o.s., Dolní Bojanovice
161 na majetkoprávní narovnání a návrh
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s tím, že bude projednáno
na příštím zasedání zastupitelstva
• Informaci o zamýšleném zvýšení místního
koeficientu daně z nemovitosti
• Informaci o přijaté dotaci z rozpočtu města
Hodonína na zabezpečení provozu obecní
knihovny ve výši 50.000,- Kč
• Informaci o závěrečném účtu za rok 2011
– DSO Mikroregion Hodonínsko
• V roce 2011 hospodařil dobrovolný svazek

podle schváleného rozpočtu ve výši:
Příjmů
1.023.000,- Kč
Výdajů
870.000,- Kč
Rozpočtový přebytek
153.000,- Kč
• V průběhu roku byl rozpočet dvakrát upravován. Poslední upravený rozpočet byl ve
výši:
Příjmů
1.437.100,- Kč
Výdajů
1.437.100,- Kč
Vyrovnaný rozpočet
0,- Kč
• Skutečnost za rok 2011 byla ve výši:
Příjmů
1.443.027,96 Kč
Výdajů
1.280.183,62 Kč
Přebytek
162.844,34 Kč
• Zůstatek na bankovním účtu k 31. 12.
2011 byl 408.193.84 Kč. Při přezkoumání
hospodaření nebyly zjištěny nedostatky
• Informaci o hospodaření občanského sdružení MAS Dolní Morava za rok 2011
• Informaci o uskutečněné schůzce na téma
„Místní ekonomika“
• Informace zastupitelů

CO VÁS TRÁPÍ?
Rozhodli jsme se ve Zpravodaji věnovat připomínkám našich občanů.
Jednou ze stížností, která se nám zde začíná množit, je fakt, že někteří občané
„obtěžují“ hlukem sekaček na trávu své spoluobčany i v neděli.
Jak postupovat odpovídá místostarostka obce Eva Rajchmanová:
Neexistuje právní předpis ani místní vyhláška, která by upravovala práva a povinnosti občanů během dnů pracovního volna či svátků. Faktem je, že mnoho občanů, kteří se přistěhují
k nám do obce, láká právě skutečnost, že naše obec je výjimečná svým folklorem, kulturností, upraveností a určitým klidem. Jednou z nepsaných zásad v naší obci je, že neděle je
dnem svátečním a odpočinkovým. Jednoduše se relaxuje a nepracuje se. Pokud někdo tuto
zásadu nedodržuje, je to jistě jeho svobodná volba, ale obtěžovat hlukem sekačky na trávu
své spoluobčany je přinejmenším bezohledné. Občanům, kteří se dostanou do obdobné
situace, radím, aby se zkusili se svými sousedy dohodnout a vysvětlit jim, co jim konkrétně
vadí a proč. Věřím, že právě osobní dohoda může být základem k tomu, aby se celá situace
vyřešila ke spokojenosti všech zúčastněných stran.
Dolní Bojanovice
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Z p r á v y z r adnic e

Z ČINNOSTI NAŠÍ KNIHOVNY

DÍKY OCHOTĚ NĚKOLIKA NADŠENCŮ JSME SE ZÚČASTNILI
FOTOGRAFOVÁNÍ DO PUBLIKACE
O KROJÍCH
Obec Dolní Bojanovice
se zapojila do projektu fotografování pro připravovanou
publikaci o krojích na Podluží.
Proslulý fotograf Vladimír
Židlický strávil v naší obci
sobotu 12. května. Postupně
byli vyfoceni krojovaní při různých typech činnosti. Autor
již vydal obdobnou publikaci
pro oblast Kyjovsko. Kniha
o Podluží by měla vyjít koncem roku 2013.
Všem, kdo se zúčastnili
této rozsáhlé a časově náročné akce, vedení obce
srdečně děkuje. Bez ochoty
těchto lidí by nebylo možné
projekt realizovat.

Noc s Andersenem
30. 3. 2012

Foto: Jaroslav Skočík

našich zastupitelů, pozvání
přijali i pan Jiří Vačkář z Ministerstva pro místní rozvoj ČR
a politici jako například Jiří
Koliba či Stanislav Juránek.
Během slavnostního odpoledne připravili fotbalisté pro
děti soutěže, které prověřily
jejich fotbalové dovednosti.

NOVĚ BYLY OTEVŘENY KABINY
PRO FOTBALISTY
Nové sportovní zázemí pro
fotbalisty bylo slavnostně
otevřeno v neděli 13. května. Slavnostního otevření na
fotbalovém hřišti se zúčastnilo téměř dvě sta malých
i velkých fanoušků. Po zvuku
slavnostních famfár popřál
starosta obce Vlastimil Jansa
fotbalistům hodně úspěchů
v další činnosti. Při otevření
nechyběli ani zástupci z řad
8

Foto: Jan Šimek
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Obec se postarala o ob čerstvení všech zúčastněných, nechyběl ani skákací
hrad pro nejmenší. Každý
z návštěvníků měl možnost
si nové kabiny prohlédnout.
Interiér je vyzdoben kresbami
žáků naší Základní školy a je
vybaven tak, aby odpovídal
potřebám našich hráčů.
Hlavním důvodem výstavby
nového areálu byl především
alarmující stav původních
kabin. Nová budova stála téměř pět milionů korun a byla
postavena tak, aby splnila
požadavky klubu. Výstavba kabin probíhala od září
2011 a předcházelo jí mnoho
jednání s vedením klubu.
Záměrem zastupitelstva bylo
vytvořit sportovní komplex,
který přispěje ke sportovnímu vyžití mládeže v naší obci.
A.Č.

Hlavním tématem letošní Noci s Andersenem se
stala spisovatelka Božena
Němcová. Celkem osmdesát
dětí prvních až třetích tříd
si vyslechlo pohádky této
naší známé autorky. Děti
vyluštily kvíz a zúčastnily se
znalostní soutěže. Pamětní
list a sladkou odměnu si
odnesli všichni účastníci. Na
základní škole děti pak pokračovaly stezkou odvahy, hrami
a dalším programem pro ně
připraveným.

Čtenář roku 2011

obecní knihovnu, knihovnice poděkovala a přítomné
vyzvala, aby se do soutěže
O nejlepšího čtenáře zapojili
i v letošním roce.

Beseda s autorkou
Ivonou Březinovou
Pro žáky šestých a sedmých tříd základní školy byla
na den 23. dubna připravena
beseda se známou spisovatelkou Ivonou Březinovou,
rodačkou z Ústí nad Labem.
Autorka na sebe prozradila
zajímavosti o tom, jak začala psát a jak vznikaly její
knihy. Březinová je autorkou
padesáti titulů pro všechny
věkové kategorie. Čtenářům

nabízí knihy od prvního čtení
určené nejmenším čtenářům,
přes literaturu pro dospívající
a problémovou mládež, kterou dlouhodobě studovala,
až po biografie o známých
osobnostech nebo také knihy
pro dospělé.
Březinová při své návštěvě
zavítala do knihovny, na Slováckou chalupu, prohlédla
si Obecní úřad i celou naši
obec. Autorka žije v současné době v Praze a na závěr
své návštěvy vyjádřila obdiv
nad čistotu a úpravou obce.
Zapůsobily na ni také naše
podlužácké kroje a zachovávané tradice.
Růžena Kašíková

V loňském roce byla vyhlášena celorepubliková soutěž
O nejlepšího čtenáře, do které se zapojila i naše knihovna.
Při příležitosti Noci s Andersenem byli dne 30. března oceněni nejlepší čtenáři
v Dolních Bojanovicích. Paní
knihovnice předala krásné
publikace a pamětní listy za
největší počet přečtených
knih a periodik Kláře Bačové, Leoně Jordánové, Lucii
Horákové a Václavu Sládkovi.
Všem čtenářům, kteří se zapojili a pravidelně navštěvují
Dolní Bojanovice
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Činnost Sboru dobrovolných hasičů
Přinášíme stručný přehled aktivit, kterých
se účastnili naši členové na konci roku
2011 a v prvním pololetí roku letošního.
Při slavnostním otevření cyklostezky dne
4. prosince 2011 proběhla ukázka hasičské
techniky. 29. prosince 2011 vypomáhali naši
členové na obecní zabíjačce. Na konci roku
2011 čistili vozovku U Rybníčků a na Vrchní
Pusté.
Na konci ledna letošního roku byla uspořádána soutěž ve střelbě ze vzduchovek, která
se konala na hasičské zbrojnici. V zábavě
zápolilo čtyřicet šest účastníků. 17. března
2012 provedl náš sbor tradiční sběr starého
železa v obci. Celkem se podařilo naplnit dva
kontejnery železa za účasti jedenácti členů.
Děkujeme všem občanům, kteří přichystali
železo, a za pomoc patří také díky Obecnímu
úřadu. 30. dubna 2012 se uskutečnilo pálení
čarodějnic, kde členové předvedli ukázku
hasičské techniky. 2. června prezentovali naši
členové hasičskou techniku na dětském dni
na Novém Poddvorově. Velký úspěch zaznamenala především vodní stěna.

Zásahová jednotka vyjížděla k těmto zásahům:
- 18. 2. 2012 technický zásah v Lužicích,
čerpání vody v rodinném domě, kde prasklo
vodovodní potrubí - 4 členové
- 3. 3. 2012 hlášen požár trávy u železniční
trati Lužice – Moravská Nová Ves - 5 členů
- 25. 3. 2012 požár lesa u Starého Poddvorova - 6 členů
- 30. 3. 2012 požár zahradní chatky v Lužicích - 4 členové
- 3. 5. 2012 požár v ul. Za Humny č.p. 214
(hospodářské stavení) – 2 členové
- 16. 5. 2012 požár auta v Lužicích – 3 členové
- 19. 5. 2012 požár maringotky v ul. Josefovská č.p. 612 – 6 členů
Do konce roku plánuje náš sbor pořádání
následujících akcí:
- měsíc červen: ukázka hasičské techniky
v ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice
- 28. 7. 2012 Traktoriáda
- 7. 9. 2012 Hasičská noc (koncert)
- 22. 9. 2012 Soutěž pro děti O nejhezčího
strašáka z dýně
- 23. 9. 2012 Běh Burčáková šestka
Josef Polínek
POŽÁR LESA U BZENCE
Naši hasiči zasahovali u požáru lesního
porostu poblíž Bzence. Požár byl ohlášen na
linku tísňového volání ve čtvrtek 24. května
před čtvrtou hodinou odpoledne. Hašení
komplikoval silný vítr a písčitý terén lesa,
který bránil vjezdu těžké hasičské techniky.
Jen během odpoledne se na místě vystřídalo
více než 70 jednotek z Jihomoravského kraje
a Zlínského kraje.
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Když se nedařilo dostat plameny pod kontrolu ani v pátek 25. května, byly povolány na
pomoc další jednotky z kraje Zlínského, Vysočina, Pardubického i Plzeňského. Pomohli
i kolegové ze Slovenska. Byla nasazena tři
letadla Letecké hasičské služby, dva vrtulníky
Policie ČR určené pro hašení a jeden vrtulník
Armády ČR vybaven pro hašení. V pátek o půl
deváté večer byl požár konečně lokalizován
a dále se již nešířil. Během noci probíhalo
dohašování.
Požár byl vyhodnocen jako největší za
posledních patnáct let. Podle předběžného
odhadu pracovníků Lesů ČR požár zasáhl
celkovou plochu asi dvě sta hektarů, z toho
oheň zničil zhruba sto sedmdesát hektarů borového lesa, který na tomto místě rostl celých
devadesát let. Škoda způsobená požárem
byla vyčíslena na třicet milionů korun (škoda

jen na lese a půdě, nikoliv na cestách a zvěři),
dalších devět milionů stál několikadenní zásah
hasičů (z toho 1 mil. náklady na pohonné
hmoty). Celkem zasahovalo více jak tisíc pět
set hasičů, více jak dvě stě padesát jednotek
profesionálních i dobrovolných hasičů. Na
hašení bylo spotřebováno dvacet milionů litrů
hasební vody. Obnovit les výsadbou nových
stromků bude trvat asi dva roky.
Na hašení požáru se podílel také Sbor dobrovolných hasičů z naší obce. Jak je služba
dobrovolných hasičů fyzicky a psychicky
náročná se mohli na vlastní kůži přesvědčit
od soboty 26. května do neděle 27. května
naši členové Stanislav Rajchman, Petr Herka,
Miroslav Návara a Vít Polínek. Dovolujeme si
jim touto cestou za výdrž, obětavost, vytrvalost a nasazení poděkovat.
D.F.

Posezení u táborového ohně
Stalo se již tradicí, že pečovatelky charity připravují každoročně
pro seniory na Domě s pečovatelskou službou táborák. Letos tomu
nebylo jinak. Ve čtvrtek 26. dubna
přivítali senioři jaro zdobením máje.
Písničky našich harmonikářů se
nesly po obci stejně jako vůně
opékaných špekáčků. Sluníčko
zářilo a ani mírný větřík nekazil
příjemnou atmosféru. Dobrá nálada neopouštěla přítomné ani ve
večerních hodinách.
Pozdravit účastníky přišel na
táborák také pan Hradil - bývalý
starosta obce Josefova, místostarostka obce Eva Rajchmanová
a mnoho dalších příznivců.

Táborák se zdařil a my se už dnes těšíme na další
pokračování.
pečovatelky M. J. a J. M.
Dolní Bojanovice
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Činnost sociálních pracovníků na odboru sociálních služeb
– oddělení sociální pomoci a služeb - od ledna 2012
Přesunutím řízení a rozhodování o nepojistných dávkách sociální ochrany na Úřad práce
byl dán sociálním pracovníkům, kteří zůstali na
obecních úřadech s rozšířenou působností,
prostor pro přímou sociální práci s klienty.
Práce sociálních pracovníků zahrnuje např.
- sociálně právní poradenství ve věci finančních
a materiálních nároků,
- pomoc při vyplnění žádostí o sociální dávky,
žádostí do zařízení soc. služeb (domov pro
seniory, domov pro osoby se zdravotním
postižením, apod.),
- pomoc rodinám se zdravotně postiženým
nebo duševně nemocným členem se získáním kontaktů na organizace, které poskytují
pomoc a odpovídající soc. služby,
- pomáhá s vyřízením ustanovení zvláštního
příjemce důchodu,
- pomoc při řešení vzniklých problémů rodinám
s dětmi – bytová problematika, pomoc při
řešení zadluženosti, informace o nárokových
dávkách apod.,
- poskytuje obětem trestné činnosti a domácího násilí poradenství ve věci zajištění zákl.
životních potřeb (zajištění bydlení či azylového
přístřeší), nárokových dávek a relevantních
právních oblastí (otázka dětí, opatrovnictví,
institut vykázání, apod.),
- pomoc osobám, které ztratily bydlení nebo
jsou ohroženi jeho ztrátou, se získáním
kontaktů na organizace – azylové domy,
noclehárny, nízkoprahová denní centra,
- pomoc při vyřizování os. dokladů, pobytu
v ČR, pomoci při hledání možností při léčbě
závislosti, apod.,
- vyhledávání klientů sociální práce v jejich
přirozeném prostředí – terénní sociální práce.

sociální pomoci a služeb, klepacova.michaela@
muhodonin.cz, tel: 518 316 458
Problematika osob se zdravotním postižením,
duševním onemocněním a osob pečujících
o závislou osobu:
Bc. Hana Komínková, kominkova.hana@
muhodonin.cz, tel: 518 316 318
Hana Škvařilová, DiS., skvarilova.hana@
muhodonin.cz, tel: 518 316 437
Oblast rodiny s dětmi:
Andrea Kučerová, kucerova.andrea@muhodonin.cz, tel: 518 316 377
Problematika sociálního vyloučení, riziko
ztráty bydlení, nízkých příjmů:
Mgr. Ivana Zlámalová, zlamalova.ivana@muhodonin.cz, tel: 518 316 356
Mgr. Vladimíra Bělíková, belikova.vladimira@
muhodonin.cz, tel: 518 316 300

Kontakty na sociální pracovníky oddělení
sociální pomoci a služeb:
Bc. Michaela Klepáčová - vedoucí oddělení

Městský úřad Hodonín
odbor sociálních služeb
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Mezi činnosti oddělení sociální pomoci
a služeb i nadále patří:
- střednědobé plánování sociálních služeb,
neziskový sektor:
Mgr. Vladimír J. Kružík, kruzik.vladimir@muhodonin.cz, tel: 518 316 433
- výkon funkce veřejného opatrovníka:
Bc. Magdalena Pelikánová, pelikanova.
magdalena@muhodonin.cz, tel: 518 316 358
Sociální kurátor pro dospělé:
PhDr. Milan Franta, franta.milan@muhodonin.
cz, tel: 518 316 347
V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na výše uvedené pracovníky.
Informace o činnosti odboru soc. služeb
a kontakty na sociální pracovníky odboru naleznete také na: www.hodonin.eu.

Zpravodaj

Z Š a MŠ Dolní Bojanov ice
INDIÁNI Z ČELOŽNIC – MŠ V PŘÍRODĚ
Celkem dvacet pět indiánů
plus tři náčelnice prozkoumávali poslední květnový týden
okolí čeložnického Relaxxu.
Počasí jim přálo, a tak
se hned první den rozdělili
do tří indiánských kmenů
Bílé laguny, Bystrého oka
a Ostrého jazyka, pročesali blízký les a zmapovali
obsazené území. V dalších
dnech si malí indiáni prověřili svoji obratnost, bojovnost
a spolupráci při překonávání
překážek a při společných
hrách. Obohatili si znalosti
o rostlinách a zvířátkách, obrnili se trpělivostí při výrobě
indiánských doplňků. Energii
pravidelně doplňovali doslova
vymetenými talíři.
Poslední večer společně
prozpívali u poradního ohně.

Pokyn „Tak děvčata do vigvamu a hoši uhasit oheň“ se nesl už
šeřícím se večerem. „To byla dneska zase prča“, zamumlal si pro
sebe malý Štěpánek a spokojeně se odebíral do svého tee-pee.
Co dodat? Jsou malí, ale šikovní, vždyť zvládli celý týden
bez maminky!!!
O.E.

TESTOVÁNÍ, TESTOVÁNÍ
Letos se nám s testováním roztrhl pytel. Každý rok provádíme srovnávací testy společnosti
Scio z českého a anglického jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů v 3.,
5., 7. a 9. ročníku. Ve všech ročnících naši žáci v těchto testech uspěli velmi dobře. Pro nás
kantory mají tyto testy přínos v podrobném rozboru úspěšnosti jednotlivých úloh, který nám
může pomoci při dalším plánování výuky. Dále jsme využili nabídky na testování tzv. klíčových
kompetencí, které jsou součástí školního vzdělávacího programu. Navíc jsme začátkem února
dostali pokyn k celoplošnému ověřování výsledků žáků 5. a 9. ročníků od České školní inspekce. Tímto krokem se bohužel některé testování dublovalo. V příštím školním roce chceme
v testování pokračovat, ale ne v takové míře jako letos.
Miroslava Zmrzlíková
Dolní Bojanovice
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KRÁTCE ZE ŠKOLY
 V okresním kole zeměpisné olympiády
14. března v Rohatci soutěžili Radim
Zámečník ze 6. A a Josef Salajka ze 7. A.
 Okresního kola olympiády v českém jazyce se v Hodoníně 20. března zúčastnila
Kristýna Pospíšilová z 9. A.
 Petra Bílíková z 8. A a Richard Štětka ze
7. A ve Veselí nad Moravou zápolili v okresním kole biologické olympiády.
 Ve Strážnici 29. března vybojovali chlapci šestého a sedmého ročníku 2. místo
v okrese v basketbalu.
 4. dubna v domácím prostředí obsadila
děvčata devátého ročníku 2. místo v okrese v malém florbale.
 23. dubna se uskutečnila beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou a prvňáčci
zhlédli představení „O pejskovi a kočičce“
v divadle Radost v Brně.
 Chlapci čtvrtého a pátého ročníku se
25. dubna v Hodoníně umístili na 3. místě
v okrese ve vybíjené a ten stejný den ve
Velké nad Veličkou vyhrály okresní kolo
v malém florbalu dívky šestého a sedmého
ročníku.
 Začátkem května se probojovaly obě kategorie chlapců z 1. stupně do okresního
kola v kopané McDonald´s Cupu.
 16. a 17. května byli žáci 2. stupně úspěšní
v atletických závodech Poháru rozhlasu
v Kyjově. Pavel Möse zvítězil v hodu
kriketovým míčkem, Mirek Smolen byl
druhý ve skoku dalekém a štafeta chlapců
v běhu 4 x 60 metrů zvítězila a dívčí štafeta
skončila na 2. místě.
 V dubnu a květnu proběhla soutěž dětských zpěváčků lidových písní, kde regionální i celostátní kolo vyhrál Patrik Havlík
ze 7. B.
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 Naši žáci navštívili v rámci výuky místní
knihovnu, Slováckou chalupu, Obecní
úřad, statek, hodonínskou ZOO, K-centrum a Okresní soud.
Miroslava Zmrzlíková

ŠKOLNÍ VOLBY

použít na školní pomůcky, odměny pro žáky
a také jsme přispěli na adopci lemura vari
v ZOO Hodonín.
Blanka Kouřilová

NOC S ANDERSENEM
NA 2. STUPNI
Na druhém stupni jsme prožili pohádkovou
noc. Program byl zaměřen na život a dílo
Boženy Němcové. A co všechno jsme tuto
NOC prožili? Soutěžní divadelní přehlídku
pohádek od Boženy Němcové, zamyšlení
nad charakteristikou a významem „Divé Báry“
pro dnešní mládež, přetváření pověr, výrobu
stužek a pamětníku a samozřejmě stezku
odvahy s kvízem o životě Boženy Němcové.
Všem se pohádkové nocování ve škole líbilo.
Ivana Kramářová

V pátek 27. dubna 2012 uspořádali žáci
sedmých tříd v rámci výuky občanské výchovy
pro sebe, všechny žáky 2. stupně, učitele
i vedení školy školní volby. Díky nim si přiblížili
průběh voleb a také důležitost vhodné volební
kampaně pro dobrý výsledek voleb.
Ivana Kramářová

Pavla Šmachová

SBĚR PAPÍRU
Pořádání sběru papíru se na naší škole
stalo již tradicí. V tomto jarním sběru jsme
nasbírali celkem 9 028 kg. Nejlepšími třídami
byly na 1. stupni 3. A – 1 087, 50 kg a na
2. stupni 7. A – 1 419 kg. Nejlepšími sběrači
jsou tentokrát – Dominik Pink – 1 070 kg,
Lukáš Baláš – 424 kg a Jiří Moravanský –
404 kg. Gratulujeme a děkujeme všem, kteří
se na sběru podíleli. Získané peníze chceme

Zpravodaj

životního prostředí a rozvíjející diskuzi o možných cestách řešení. První svátek Dne Země
byl vyhlášen v roce 1969 v San Franciscu a od
té doby se oslavy tohoto dne rozšířily téměř
po celém světě.
Letošní Den Země jsme oslavili 4. května.
Pro žáky jsme si připravili různé aktivity, a tak si
snad každý našel nějakou, která ho bavila. Malovali jsme obrázky na téma „Život na louce“,
hráli jsme AZ-kvíz nebo Eko-aktivity, menší děti
plnily úkoly týkající se třídění odpadu, osmáci
si vytvořili svůj vlastní Eko-časopis a deváťáci
jako upomínku zasadili strom - lísku.
Pomalu se na naší škole stává tradicí, že se
k příležitosti tohoto dne zvou ochránci přírody z různých záchranných stanic. Letos nás
navštívili záchranáři ze společnosti Seiferos,
kteří s sebou přivezli dravce a sovy. V první
části programu se žáci díky velmi zábavnému
povídání dozvěděli spoustu zajímavých informací o těchto ptácích. V druhé půlce jsme
měli šanci vidět let některých dravců i sov,
a kdyby nás nevyhnal stále intenzivnější déšť,
bylo by to bez chybičky.
Celý tento den bych zhodnotila jako velmi
zdařilou akci, kde se žáci pobavili a dozvěděli
se nové a zajímavé věci. Snad nám příští rok
bude přát počasí, ale i tak se dětem i nám
učitelům den velmi líbil.

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE
ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU
JAK JSME SLAVILI
DEN ZEMĚ
Den Země se každoročně koná 22. dubna.
V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení

V úterý 15. května 2012 prezentovali letošní
deváťáci své absolventské práce. Pro žáky
znamená povinnost zpracovat a obhájit svou
absolventskou práci zpočátku velký stres
a obavy, ale postupem času získávají větší
sebevědomí a po úspěšné obhajobě mají
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většinou pocit úspěchu a hrdosti nad dobře
odvedenou prací. Všechny práce byly velmi
zdařilé. V neděli 20. května 2012 představili
vybraní žáci své pěkné práce veřejnosti.
Ivana Kramářová

ŠKOLA V PŘÍRODĚ
SETKÁNÍ
INDIÁNSKÝCH KMENŮ

A názory třeťáků?
- Myslím, že se škola v přírodě vydařila.
- Moc se mi líbilo, jak jsme byli na krytém
bazéně, byl tam tobogan (dokonce i paní
učitelka Jašková sjela asi třikrát).
- Obědy a svačiny byly výborné.
- Máma mi poslala dopis, ale ten nedošel,
pošta byla pomalá.
- Líbilo se mi, že jsem ze 400 korun utratil
jen 30.
- Ještě se mi líbilo v kostele.
- Líbilo se mi, když mi p. uč. Pavková řekla,
že mi dá pusinku za maminku.
- Hráli jsme šátkovanou.
- Ještě se mně líbila trampolína.
- Hodně se mi líbily výpravy a taky hry.
- Na příští školu v přírodě asi pojedu.
- Děcka říkaly, že Radegast je bůh piva.
- Bylo to super.

OZDRAVNÝ POBYT V ITÁLII
Koncem května odjeli žáci osmého a devátého ročníku na týden k moři. Cílem pobytu
byl kemp San Francesco v těsné blízkosti
italského městečka Caorle.
Po celou dobu nás provázelo krásné počasí a svěží mořský vítr. Střídali jsme koupání
v moři a dovádění v bazénu, jezdili na kolečkových bruslích a vypůjčených kolech, na pláži
jsme se slunili, sbírali mušle, hráli petanque
nebo si jen tak pinkali s míčem.

tek. Prošli jsme si nábřeží, náměstí svatého
Marka, nakoukli jsme do chrámu patrona
Benátek, svezli se na gondole. Zkrátka výlet
se nám velmi líbil.
Celý pobyt se vydařil a přesto, že jsme se
těšili domů, nám bylo při odjezdu od moře
smutno.
Tibor Zmrzlík

Chtěla bych poděkovat všem sponzorům
za větší i menší dary, rodičovskému sdružení,
všem rodičům za přípravu, dětem za bezva
atmosféru a hlavně kolegyním - náčelnicím.
Eva Králíková

11. – 18. 5. 2012
Je měsíc sazenic a padesát tři indiánů
a indiánek podniká výpravu na setkání indiánských kmenů do osady Dolní Bečva
v Beskydech. Osm dní pět kmenů soupeřilo
ve vědomostech, síle, bystrosti a obratnosti,
sbíraly indiánská pera. Navštívili jsme nedělní
mši, vystoupili na Radegast, zaplavali si v bazénu, zaskákali na trampolínách, prohlédli
jsme si skanzen v Rožnově pod Radhoštěm,
zkusili si vyzdobit svíčku ve svíčkárně, seznámili jsme se s osadou domorodců. Hlavně
jsme ale hledali kamarádství a sbírali odvahu
k přežití bez rodičů.
16
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Výlet měl ještě jedno plus, žáci si vyzkoušeli
své jazykové dovednosti při domlouvání se
s vrstevníky v kempu, při objednávání v restauraci nebo nákupu.
Po celou dobu se žáci sami stravovali, někteří si dávali na připravovaných pokrmech
velmi záležet a jídla byla velmi chutná. Někdy
se něco nepodařilo, jindy se řešil oběd nebo
večeře chutnou italskou pizzou v restauraci.
Alespoň si naše dospívající mládež vyzkoušela postarat se sama o sebe bez maminek.
Vydali jsme se i za poznáním a historií Itálie
do nejnavštěvovanější destinace, do Bená-

OSLAVA DNE DĚTÍ
V pátek 1. června 2012 jsme v naší škole
oslavili Den dětí. Pro žáky 1. stupně byla uspořádána sportovní olympiáda. Po slavnostním
zahájení, při kterém byl zapálen olympijský
oheň, sestaven olympijský znak - pět kruhů,
se žáci utkali v pěti sportovních disciplinách
– běh na 60 m, skok daleký, hod kriketovým
míčkem, hod plným míčem a maraton.
Žáci mezi sebou soutěžili s nadšením, radostí a velkou snahou, nejlepší trojice chlapců

Dolní Bojanovice

17

KAM S NÍM?

a dívek z každého ročníku byla odměněna
školní olympijskou medailí. Všichni sportovci
pak dostali za své výkony „nanuka“.
Podle hodnocení žáků se akce vydařila.
Děkuji kolegyním z 1. stupně, žákům 9. a 8.
tříd za pomoc při organizaci a Ditě Bílíkové
a Petru Bílíkovi (truhlářství Dolní Bojanovice)
za zhotovení medailí.
Alena Zemanová

Tuto Nerudovu otázku řešila většina rodičů,
kteří mají tento rok potomka v deváté třídě
základní školy. Změna platná v přijímacím
řízení od 1. ledna 2012 jim to také neulehčila. Pro první kolo si žák mohl podat pouze
dvě přihlášky a zápisový lístek použít jen
jednou. Přijímací zkouška na střední školu
čekala každého deváťáka. A jak to dopadlo? Z 28 absolventů naší školy byly přijaty
3 žákyně na gymnázium, 3 na zdravotnické
lyceum a 1 na ekonomické lyceum. Technické lyceum zvolil 1 žák. Další čtyřleté studijní
obory, které budou naši žáci absolvovat, jsou:
elektrotechnika, strojírenství, ekonomika
a podnikání, provoz a ekonomika dopravy,
analýza potravin, asistent zubního technika,
zdravotnický asistent, předškolní a mimoškolní pedagogika, obchodní akademie, grafický
design, oděvní a interiérový design. Na tříleté
učební obory - strojní mechanik, truhlář,
kuchař - číšník a umělecký řezbář - nastoupí
7 absolventů naší školy.
Marie Dvořáková
výchovná poradkyně

informace a zprávy ze ZUŠ
Výsledky našich žáků v národním kole soutěží ZUŠ:
14. 3. 2012 – Krajské kolo soutěže v Kyjově
sólový zpěv, učitelka Darina Podaná dipl.
um.:
Barbora Sůkalová – 2. místo, IV. kategorie
Tadeáš Janošek – 2. místo, VII. kategorie
komorní zpěv:
Smíšené duo: Kamila Šošovičková, Tadeáš
Janošek – 2. místo, II. kategorie
18

19. 3. 2012 – Krajské kolo v Brně, dřevěné
dechové nástroje,
klarinet, učitelka Lenka Esterková:
Tereza Lamáčková – 3. místo, V. kategorie
21. 3. 2012 – Krajské kolo ve Veselí nad
Moravou
cimbál, učitelka Helena Břečková:
Jiří Moravanský – 3. místo, II. kategorie

Zpravodaj

Jitka Nedvědická – 1. místo s postupem,
V. kategorie
Kamila Šošovičková – 2. místo, VII. kategorie
Cimbálová muzika ZUŠ Dolní Bojanovice –
3. místo, III. kategorie, učitel Tomáš Červenka
22. 4. 2012 – přehlídka CM v Dubňanech
Cimbálová muzika ZUŠ – čestné uznání
23. 3. 2012 - Krajské kolo v Brně
žesťové nástroje
VIII. kategorie:
Radim Bílek – 1. místo s postupem, trubka,
učitel Mgr. Stanislav Esterka
Tomáš Soustružník – 3. místo, trubka, učitel
Mgr. Stanislav Esterka
Miroslav Macháček – 1. místo, tuba, učitel
Pavel Skočík
V. kategorie:
Stanislav Skočík – 1. místo s postupem,
baskřídlovka, učitel Pavel Skočík
II. kategorie:
Marek Škrhák – 2. místo, baskřídlovka, učitel
Pavel Skočík
Při této krajské soutěži byl udělen diplom za
mimořádnou přípravu žáků Mgr. Stanislavu
Esterkovi a p. uč. Pavlu Skočíkovi, dále
diplom za vynikající klavírní doprovod BcA.
Lucii Škrhákové.
4. – 5. 5. 2012 – Ústřední kolo v Kladně
Stanislav Skočík – 2. místo, V. kategorie,
baskřídlovka
Radim Bílek – 3. místo, VIII. kategorie, trubka
10. – 11. 5. 2012 – Ústřední kolo v Mikulově
Jitka Nedvědická - 2. místo, VI. kategorie,
cimbál
14. 5. 2012 proběhlo v ZUŠ natáčení České
televize Brno pro pořad „Věříš si“. Účinkovali
4 žáci, kteří uspěli v soutěžích.

DALŠÍ ČINNOST ŽÁKŮ A SOUBORŮ ZUŠ:
18. 5. 2012
– dechovka a cimbálová muzika srazu seniorů
(uč. Esterka, uč. Červenka)
20. 5. 2012
– proběhla hudební besídka na Starém kvartýru v Lužicích (uč. M. Havránková)
23. 5. 2012
– uspořádali učitelé ZUŠ výchovný koncert pro
mateřskou školu (dramaturgie uč. Škrháková)
25. 5. 2012
– Absolventský koncert žáků I. a II. stupně
3. 6. 2012
– účast dechovky ZUŠ přehlídky ve Velkých
Pavlovicích
4. 6. 2012
– reprezentovali na festivalu Mozartovy děti:
dechovka ZUŠ, cimbálka ZUŠ, skupina Šroti
24. 6. 2012
– účast dechovky ZUŠ na přehlídce Pod
slováckým vinohradem v Mutěnicích
29. 6. 2012
– s l av no s tní ukončení š kolního roku
v 10.00 hod. v sále ZUŠ a vydávání vysvědčení
Gratuluji všem žákům a pedagogům
a děkuji za dosažené výsledky naší školy.
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Dále si dovoluji poděkovat všem veřejným
institucím, subjektům, souborům, zvláště
SRPDŠ při ZUŠ, kteří mně pomáhali a podporovali 20 let ve funkci ředitele. Vzdávám
se funkce a odcházím do starobního důchodu. Budu i nadále vypomáhat v ZUŠ,
hlavně benefičně organizovat kulturně
- společenské a duchovní akce obecního
a farního úřadu (přehlídky, festivaly apod.)
a působit v asociaci ZUŠ Jihomoravského
kraje, pokud mi to zdraví dovolí.
V novém školním roce nastupuje po
konkurzním řízení na funkci ředitele školy
Mgr. Stanislav Esterka.
Zahájení školního roku 2012/2013 – 3. 9.
2012 (pondělí) ve 14.00 hod. v sále ZUŠ
Pro naši školu byly schváleny pro školní rok
2012/2013 následující výkony:
nejvyšší povolený počet žáků
v hudebním oboru
– 230
v tanečním oboru
– 52
ve výtvarném oboru
– 40
Jak známo, čas nejde zastavit a už vůbec
ne vrátit. Nepočká. Je neúplatný, každému
měří stejně. Při dobré vůli však můžeme čas
naplnit, zúročit, vychutnat, nepromarnit,
zkrátka dobře a hlavně ve zdraví prožít.
Štěpán Esterka, ředitel školy
Obec Dolní Bojanovice děkuje
dosavadnímu řediteli
základní umělecké školy
panu

Štěpánu Esterkovi

za dlouholetou a obětavou práci ve
vedení školy. Přejeme mu hodně zdraví,
štěstí a životní elán do dalších let.
K přání se připojují členové SRPDŠ při
ZUŠ a Redakční rada.
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VÝŠE MĚSÍČNÍHO ŠKOLNÉHO
Školní rok 2012/2013
ZUŠ Dolní Bojanovice
Hudební obor
- individuální výuka žáků, I. a II. cyklus
300,- Kč
Přípravná hudební výchova

200,- Kč

Skupinové vyučování
- I. cyklus

150,- Kč

Docházka pouze do souboru nebo sboru
- bez výuky hlavního předmětu
100,- Kč
Výtvarný obor
- přípravná výtvarná výchova
- I. a II. cyklus
Taneční obor
- přípravná taneční výchova
- I. a II. cyklus

180,- Kč
230,- Kč
180,- Kč
230,- Kč

Školné se platí vždy jednorázově k 15. dni prvního měsíce začátkem I. a II. pololetí školního
roku 2012/2013!!!
Studium na ZUŠ může být ukončeno:
a) neplatí-li žák příspěvek (školné)
b) poruší-li závažným způsobem školní řád
c) ze zdravotních důvodů, nebo z důvodu
přestěhování se do vzdáleného místa
d) ke konci pololetí, požádá-li o to písemně
žák, za nezletilého žáka jeho zákonní zástupci
e) k 30. 6. pro neprospěch žáka
V z d ě l á n í v Z U Š s e ř í d í z á ko n e m
č . 5 61/2 0 0 4 S b . a v y h l á š ko u č .
71/2005 Sb. o základním uměleckém
vzdělávání.
Štěpán Esterka
ředitel školy

Zpravodaj

z a jíma v o s t i
KOHO JSME ZVOLILI JAKO SVÉ ZÁSTUPCE?
3. DÍL
V předchozích číslech Zpravodajů jsme
vám nabídli informace a názory části našich
zastupitelů. V tomto čísle najdete odpovědi,
které dosud zveřejněny nebyly. Celá rubrika
bude ukončena rozhovorem se starostou
naší obce.
ODPOVĚZ MI NA OTÁZKY A JÁ TI ŘEKNU, JAKÝ JSI... III.

Tomáš Bílík
Členem zastupitelstva je první volební
období.
Nejvyšší dosažené vzdělání: vyučen automechanikem
Věk: 39
Současné zaměstnání: garanční technik
v autoservise TOP CENTRUM car s.r.o.
Koníčky: rodina, motorové závěsné létání
Jaké představy o práci zastupitelstva jsi
měl, než jsi šel kandidovat?
Zkreslené. Pokud člověk alespoň trochu
cítí zodpovědnost za svá rozhodnutí, není nic
tak jednoduché, jak se na první pohled zdá.
Jaká je práce zastupitele ve skutečnosti?
Pokud bych si šel zasedání zastupitelstva
jen odsedět, není to práce náročná. Pokud alespoň něco chcete o jednotlivých projednávaných bodech před rozhodnutím vědět, vezme
to člověku čas, úsilí a někdy i iluze. Rozhodnutí
není vždy jednoduché, a to hlavně tehdy, pokud si je máte obhájit z očí do očí jiným lidem,
pro které je momentálně nesprávné.

Tomáše Bílíka „nachytal“ fotograf, když si užíval
hodové pondělí☺

Obracejí se na tebe občané se svými
problémy?
Ano, ale ne vždy jsou to problémy, které
se dají řešit na obecní úrovni.
Jaké máš v zastupitelstvu ambice? Přijal
bys i post starosty?
Na místo starosty zcela jistě chuť nemám.
Je to obrovská zodpovědnost a velmi nevděčná práce. Pozice radního je otázkou dostatečného množství voličů, kteří ti dají hlas
a následné dohody zastupitelstva, kdo je
ochoten tě jako radního akceptovat. Podívej
se na jednotlivé zastupitele, kolik dostal kdo
hlasů, a je v tom jasno. V některých volebních obdobích je to i rozhodnutí „politické“
- to se naštěstí nyní nekonalo. Já osobně si
myslím, že v obcích, jako je naše, o strany
vůbec nejde, jde především o jednotlivé
osoby, jejich slušnost a odpovědnost.

Dolní Bojanovice
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Jaké máš v zastupitelstvu ambice? Přijal
bys i post starosty?
Starostou ani místostarostou bych být
nechtěl.

Ing. Pavel Zigáček
Členem zastupitelstva je druhé volební
období. V tomto volebním období je členem
Finančního výboru.
Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské
Věk: 52
Současné zaměstnání: RWE Gas Storage –
vedoucí technik směnového provozu
Koníčky: folklor, vinohrad

Petr Jordán nepracuje pouze v ordinaci☺

MUDr. Petr Jordán
Členem zastupitelstva je první volební období, vykonává také funkci radního.
Nejvyšší dosažené vzdělání: VŠ - lékařská
fakulta
Věk: 33
Současné zaměstnání: lékař v Lázních
Hodonín
Koníčky: příroda, kolo, rodina

Jaké představy o práci zastupitelstva jsi
měl, než jsi šel kandidovat?
Že práce v zastupitelstvu nebude žádná
legrace, to jsem věděl, ale myslel jsem si,
že to bude jednodušší.
Jaká je práce zastupitele ve skutečnosti?
Rozhodování je na práci zastupitele nej-

Jaká je práce zastupitele ve skutečnosti?
Teď už konkrétně vím, že zasedání zastupitelstva a rady většinou trvá pěkně dlouho ☺
a bývá náročné zvláště v některých rozhodnutích, kdy je třeba zvažovat všechna
pro a proti tak, aby výsledek byl co nejlepší.
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Obrací se na tebe občané se svými problémy?
Občas.
Jaké máš v zastupitelstvu ambice? Přijal
bys i post starosty?
Vzhledem k tomu, že mám problémy se
správným a rychlým rozhodováním, tak
žádné další ambice nemám.

Ing. František Koliba
Členem zastupitelstva je první volební
období, současně pracuje jako předseda
Stavební komise.
Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské
- VÚT Fakulta stavební
Věk: 43
Současné zaměstnání: osoba samostatně
výdělečně činná - projektant
Koníčky: Četba - na koníčky nemám moc čas

Jaké představy o práci zastupitelstva jsi
měl, než jsi šel kandidovat?
Jen obecné představy o tom, že zastupitelé rozhodují o veřejných záležitostech,
o současném a budoucím směřování naší
obce.

Obrací se na tebe občané se svými problémy?
Jen občas.

složitější. Vzhledem k tomu, že zastupitelé
pracují pro lidi, je nutné se rozhodnout tak,
aby tato skutečnost byla zřejmá. Je také
třeba mít dostatek informací a čas si situaci promyslet, což vždy není možné. O to
je potom rozhodování složitější. Jednání
zastupitelstva je také náročné na čas –
schůze někdy trvá i pět hodin bez přestávky
a kromě pravidelných naplánovaných schůzí
se konají společná zasedání rozšířené rady
a občas (když je to nutné) i mimořádná zasedání zastupitelstva.

Jaké představy o práci zastupitelstva jsi
měl, než jsi šel kandidovat?
Často jsem se jednání zastupitelstva
účastnil jako přizvaný konzultant, takže jsem
věděl, co práce v zastupitelstvu obnáší.
Pavel Zigáček reprezentoval obec na letošním
regionálním plese

Zpravodaj

Jaká je práce zastupitele ve skutečnosti?
Zasedání zastupitelstva jsou obvykle

František Koliba na obecní akci svařák nejen
uvařil, ale také ochutnal☺

velmi dlouhá a složitá jednání. Není vždy
jednoduché rozhodnout tak, aby byl každý
občan spokojený...
Obrací se na tebe občané se svými problémy?
Oslovují mě v otázkách výstavby, kde
budou nové lokality pro bydlení a podobně,
zajímají se o lokality určené k síťování. Myslím, že tyto dotazy spíše vyplývají z toho, že
jsem člen Stavební komise a také v souvislosti s mým povoláním projektanta.
Jaké máš v zastupitelstvu ambice? Přijal
bys i post starosty?
Nemám žádné ambice v tomto směru.

Josef Zlomek
Členem zastupitelstva je třetí volební období, v současné době vykonává také funkci
radního.
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Nejvyšší dosažené vzdělání: střední odborné učiliště
Věk: 54
Současné zaměstnání: jednatel společnosti
ZLOMEK s.r.o.
Koníčky: Pokud mám čas, tak hudba.
Jaké představy o práci zastupitelstva jsi
měl, než jsi šel kandidovat?
O práci v zastupitelstvu jsem toho moc
nevěděl. Nezajímal jsem se, jelikož jsem
netušil, že budu zvolen. Teprve potom jsem
poznal, co to všechno obnáší.

Moje volba vzešla z tehdejší situace. Z KDUČSL kandidát na starostu navržen nebyl
a valná většina ostatních moji kandidaturu
podpořila.

Jaká je práce zastupitele ve skutečnosti?
V zastupitelstvu pracuji třetí období. Pravdou je, že na starostu a místostarostu je kladena čím dál větší zodpovědnost. Některé
věci se samozřejmě také týkají zastupitelstva. Rozhodovat není jednoduché, protože
hospodaříte s obecním rozpočtem. Občan
nevidí, jaké úsilí musí vedení obce vynaložit,
aby získalo finanční prostředky pro provoz
a rozvoj obce. Zasedání zastupitelstva jsou
veřejná. Je škoda, že se občané zajímají
a zúčastňují tohoto zasedání jen ve velmi
malém počtu. Určitě by je některé body
zajímaly a nás zastupitele by pro změnu
zajímaly jejich dobré připomínky.

Byl jsi velmi oblíbený učitel. Bylo pro tebe
těžké odejít ze školy, nebo to pro tebe byla
vítaná změna?
Když se teď ohlédnu dozadu, tak těžké
to určitě bylo. Žáky, které jsem opustil
v deváté třídě, mi přirostli k srdci. Vždy je
ale nezbytné vytvořit tým. Moje třída týmem
byla. A řešení úkolů na obecním úřadě je
také týmovou prací.
Práce na obci je nepochybně velmi odborně obohacující a lidsky přínosná. Uvědomil
jsem si, že v každém povolání je to tak, že
člověk má určité zaměření – takové směrové klapky. Převážně vidí své problémy, což
může být překážkou pochopení druhých.

Obrací se na tebe občané se svými problémy?
Určitě ano. Ne vždy se dají řešit věci podle
požadavku občana.

Josef Zlomek přiznává, že hudba je jeho koníčkem☺

Jaké máš v zastupitelstvu ambice? Přijal
bys i post starosty?
Každý kandidát do zastupitelstva by si
měl uvědomit, že i on, v případě rozhodnutí
řádného zvolení členy zastupitelstva v nadpoloviční většině, by mohl zastávat funkci
radního, místostarosty či starosty. Pokud
mu v tom nic závažného nebrání a nejsou
vymýšleny intriky, měl by tuto vedoucí funkci
každý přijmout.
Připravila A.Č.

STAROSTA OBCE
Mgr. Vlastimil Jansa se narodil 13. října 1963, je ženatý a má dvě děti. Po střední škole
a základní vojenské službě studoval meteorologii, hydrologii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V průběhu studia přestoupil a dostudoval učitelství pro základní
a střední školství na pedagogické fakultě. Poprvé se na kandidátce objevil v roce 2002 jako
nestraník pod hlavičkou KDU-ČSL. V roce 2006 kandidoval za sdružení „Nestraníci pro svou
obec“ a byl zvolen starostou obce. Své postavení obhájil i při volbách v roce 2010 ve sdružení
nestraníků za „TOP 09 a starostové“.
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Čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
Od malička jsem měl rád lesy a přírodu,
takže asi lesníkem.
Když jsi byl poprvé osloven, abys kandidoval do zastupitelstva, proč jsi nabídku
přijal?
V roce 2002 mě oslovila KDU-ČSL a tehdy
jsem kandidátku spíše doplňoval. V roce
2006 jsem se už na sestavování kandidátky
„Nestraníci pro svou obec“ podílel. Hlavním
důvodem byla především podpora zodpovědné konzervativní politiky. Snažil jsem
se oslovovat lidi, kteří by pro naši obec byli
odborně platní a přínosní při rozhodování
o dění v obci. Myslím, že se to podařilo.
Překvapilo tě, když jsi byl v roce 2006 zvolen starostou?
Ano, bylo to pro mě překvapivé. Byla zde
pravděpodobnost zvolení do rady, ale nakonec z toho byl o mnoho větší krajíc chleba.

Chybí ti „učitelování“?
Asi ano.
Co tě baví na práci starosty?
(přemýšlí) Neřekl bych, že je to práce,
která baví ve smyslu zábavy. Spíš bych řekl,
že je to práce, která je nutná, potřebná a vyžaduje docela dost. Pracuji pro lidi - občany
a snažím se nezklamat očekávání. Je těžké
to vysvětlit. Musí se to zažít. „Starostování“
beru spíše jako poslání. Pochopitelně, že
je těžké hledat správnou cestu, správným
směrem, správná rozhodnutí – nedělat
zbytečné chyby. Teď je otázka, jestli tohle
může bavit (směje se).
Za tu dobu, co jsi starostou, sis ještě nezvykl, že se nikdy nemůžeš zavděčit všem?
Ne, nezvykl. I každý jeden nespokojený
člověk, občas anonymní☺, mne neustále inspiruje ke zkvalitnění práce, hledání řešení…

Dolní Bojanovice
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Ani hlouček spokojených ti nevyváží hrstku nespokojených?
Vyváží – nevyváží? Pochybnosti, zda jsem
na správném místě? Vždy se snažím občanům problematiku vysvětlit, též rozhodnutí
s ohledem na celou obec – koneckonců
mám i nemalou zodpovědnost.
Jaký máš kolem sebe pracovní kolektiv?
Rozvrstvil bych to v čase: když jsem
nastoupil na obec, spolupracovníci neměli
dostatečné zkoušky odborné způsobilosti. Některé činnosti bylo potřeba posílit,
některé přeskupit… například na úseku
ekonomickém, podatelna a vyřešit zastupitelnost agend, například matrika. Pak zde
byly agendy, které bylo potřeba zkvalitnit
a doplnit v provozu obce. Část pracovníků postupně odcházela do důchodu. Na
úřadě se zformoval nový pracovní kolektiv
tvořený především mladými lidmi. Všechny
úřednice dnes mají zkoušky odborné způsobilosti a plnou zastupitelnost. Jsou to právě
úředníci, kteří drží odbornost přenesené
působnosti úřadu tak aby byl zajištěn chod
obce. Starosta, místostarosta – zastupitelé
vykonávají samosprávu právě s pomocí
úředníků – kolegů. Úředník je zodpovědný
za svoji agendu, jako jsou zákonné věci
a rozhodnutí, především v agendě přenesené působnosti úřadu.
Jak vnímáš rubriku o zastupitelích, která
vychází ve Zpravodaji?
Myslím, že je dobré, že se lidé dozvědí
o zastupitelích něco víc.
Ale - nedávno došlo k veřejné diskuzi, zda
je dobré nahrávat či přenášet zastupitelstva
on-line… Zastupitelé hledají odpovědi na řešení různých méně či více obtížných problémů, o kterých společně diskutují. Když pak
někdo u piva sleduje jednání zastupitelstva,
hodnotí, co kdo řekl a jakým způsobem,
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mnohdy pouze něco, co je vytrženo z kontextu, tak to nevidím, jako prospěšné řešení.
Není jednoduché hledat řešení, rozhodovat
o důležitých, mnohdy nejednoznačných
věcech, jednodušší je kritizovat a šířit „blbou náladu“. Občané by se měli účastnit
zasedání zastupitelstva osobně, obzvláště
když se projednává problematika, která se
jich přímo dotýká. Například si občan podá
žádost a ani si ji nepřijde na zastupitelstvo
vysvětlit, podpořit… Pokud potřebuje občan
přednést názor, může jej vyjádřit přímo na
jednání.
Jak se ti spolupracuje se současným
zastupitelstvem?
Současné zastupitelstvo pracuje věcně
v kolegiální atmosféře… ale platí různost
názorů a občas i střetů. Spokojenost, zda
mají dostatek informací a materiálů? Někdy
jich může být více, je to velmi individuální.
Většina mnou přednášených - projednávaných bodů má podporu, ale někdy se člověk
může mýlit…
Někdy se mi stává, že byť se snažím,
argumentuji, vysvětluji, zastupitelé mě nepochopí. Ale je potřeba si uvědomit, že nelze
problémy odsouvat, je potřeba je dořešit.
V tomto zastupitelstvu jsou osobnosti, které přemýšlí sami za sebe. Nesedá si koalice
na jednu stranu proti opozici. Zastupitelstvo
je koktejlem názorů - namíchané. A to je
dobře. Zastupitelstvo pracuje na principech
„občanské společnosti“.
Když jsi nastoupil na obec, co jsi chtěl
změnit jako první?
První, co jsem chtěl, bylo pochopit celou
agendu a hledání východisek pro jednotlivé
problémy v obci. Potřeboval jsem si ujasnit,
co je nejdůležitější. Bylo to složité. Vzpomínám si, že první den, kdy jsem byl na obci,
jsem řešil problematickou korespondenci,

Zpravodaj

ze které vyplývaly sankce. Společně s ekonomickým oddělením a technikem jsme
hledali cestu, jak celý problém vyřešit.
Máš pocit, že za tu dobu, co jsi na obci, se
ti nepodařilo něco, o co ses hodně snažil?
Je toho asi víc. Jeden z těch nejdůležitějších okruhů je řešení místní ekonomiky. Nad
tímto problémem „maturuji“ už delší dobu.
Nenašel jsem zatím dostatečnou podporu
ani u zastupitelů, ale především u lidí, zda
se jedná o jedno z nosných témat. Na místní
ekonomice a na profitu, který z toho obec
a její občané mají, bude v budoucnosti,
podle mne, velmi záležet. Nelze spoléhat
jen na obec.
Řeknu to tak: kdyby naše obec v podnikání dokázala to, co umí v kultuře, tak to by
bylo výborné. Bohužel vnímám v soukromém podnikání v naší obci určitý komplex
jedněch vůči druhým. Je to závist a možná
i další nepěkné vlastnosti. Už tu byla spousta firmiček, které mohly zajistit sebe, rodiny,
případně zaměstnat další osoby. Občané by
měli především pochopit, že ekonomicky
aktivní lidé jsou pro obec důležití, že to bez
nich nepůjde.
Všichni, kdo jsme měli možnost alespoň
trochu nahlédnout do tvé práce, víme, že
„starostování“ je velmi časově náročná
činnost a nekončí ani za zdmi domova.
Není možné tuto práci dělat bez podpory
vlastní rodiny. Uvědomuješ si, jak tě tvoje
rodina podporuje?
Jsem v tomto rodině velmi dlužný. Když
jsem začínal na obci, děti byly relativně
malé. František byl v sedmé třídě… a kluci
potřebují tatínka. Andulka se učila násobilku... V období jejich dospívání jsem jim
hodně chyběl. Nedá se to vynahradit. Uvědomuji si to. Když si vzpomenu na ten čas
předtím, kolik jsem jim mohl věnovat času...

A „starostovat“ bez podpory manželky? No,
to si ani neumím představit.
Jaké máš koníčky?
Rád pracuji fyzicky, protože je to podstata. Nerad dělám věci, které nepromyslím,
a u fyzické práce mám možnost přemýšlet.
Z dalších koníčků musím říct, že jsem
dřív rád sportoval, jezdil na vodu, do hor
do přírody. Co je pro mě důležité, že ke
sportu patří společenství blízkých lidí. Bez
hrubosti, nezdravého povýšenectví, vulgarit,
bez faulů.
Pravdou je, že rád sedím u ohně a jen
vnímám, vstřebávám atmosféru blízkosti
bavících se lidí.
Kdybys v příštích volbách dostal málo
hlasů, co bys dělal?
Asi bych přemýšlel, kde jsem udělal chyby, kde jsem lidi zklamal, nebo si lidé prostě
najdou lepšího kandidáta…
A co kdyby tou příčinou byly zcela nové
osobnosti, které by občané zvolili?
Kdyby se vyprofiloval člověk, zajímavá
osobnost, která by nemusela vyjít ani ze současného zastupitelstva, tak by to mohlo být
zajímavé. Doufám, že nechávám lidi vedle
sebe - v zastupitelstvu - vyrůstat☺. Někde
„starostují“ starostové dvacet let, ale pro
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naplnění poslání by mohla
stačit tak dvě až tři volební
období – a i to je dost.
Kandidoval jsi v celostátních
volbách. Znamená to, že
máš chuť jít politicky dál?
Podle okolností. V celostátních volbách do parlamentu v roce 2010 za „TOP
09 a Starostové“ mi bylo –
jako nezávislému starostovi
- nabídnuto kandidovat někde uprostřed kandidátky.
Necpu se do vysoké politiky,
ale je potřeba i zespodu dávat impulsy i pro legislativní
změny – což činím i nyní.
Změna některých zákonů by
pomohla vyřešit některé problémy naší obce. Jde o to,
že když zákonodárce legislativní normu tvoří, nemusí
mít zdaleka dost informací
o dopadech - problémech,
které na obci pak řešíme.
Co bys poradil svému nástupci ty?
Řekl bych mu: podívej,
tady je územní plán, tady
jsou základní dokumenty
obce a na tohle a tohle si
dej pozor. Poradil bych, jak
začít proces řízení úřadu,
chodu zastupitelstva a veřejné služby. Snažil bych se
mu tyto základy vysvětlit,
aby nemusel dělat ty chyby,
které jsem dělal já.
Připravila A.Č.
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za uspořádání přehlídky vín.
Velmi pozitivně hodnotím
tuto akci, oceňuji i podporu,
kterou vyjádřil pan starosta
a pan farář. Bylo mi potěšením se Vaší přehlídky vín
zúčastnit a budu se těšit
na další akce, které uspořádáte.“

VÍNO PŘIŠLI OCHUTNAT MÍSTNÍ I PŘESPOLNÍ
Zatímco v sousedních obcích lákají vinaři na otevřené sklepy
a jiné akce již několik let, u nás se vinařská turistika teprve
rodí. Od doby, kdy se u nás konala výstava vín Podluží, uběhlo
již sedm let. Pokus o „Vinařský den“ podnikli stárci v letech
2003 a 2004 bez valných úspěchů.
Ironií je, že se jako jediná obec v širokém okolí můžeme
pochlubit bohatou vinařskou historií. Nejen, že si Bojanovský
ryzlink oblíbil sám císař František Josef I., dokonce se naši
předci dokázali spojit a v roce 1906 vybudovat vinařskou
základnu – Rolnicko - vinařské družstvo Zádruha. Družstvo
velmi dobře prosperovalo. Využilo pro svou propagaci úspěchy jednotlivých vinařů a během několika let založilo vinárny
v Hodoníně, Brně, a dokonce ve Vídni. Bohužel se zatím
nedaří na tuto tradici dostatečně navázat. Přitom návštěvníci
obce, kteří zdejší víno ochutnají, se vracejí rádi a pravidelně.
V letošním roce se rozhodli víno v obci propagovat mladí
začínající vinaři. V sobotu 26. května připravili nebodovanou
ochutnávku vín. Přesto, že věkový průměr organizátorů nedosahoval ani 23 let, z hlediska organizace není pořadatelům
co vytknout.
Statistika přehlídky:
Počet organizátorů:
Počet platících návštěvníků:
Počet vinařů, kteří darovali vzorky:
Počet vzorků k degustaci:
z toho bílé víno
červené víno
rosé
Počet degustovaných odrůd:

8
165
105
304
184
97
23
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Ochutnávku zahájil starosta obce Vlastimil Jansa, otec Petr
Karas víno požehnal. Návštěvníci koštu měli možnost vybrat
dle jejich názoru nejlepší víno, kterému mohli udělit svůj
hlas. Na závěr byly hlasy sečteny, nejlepším vinařům udělili
pořadatelé ceny. Ze všech odevzdaných lístků se největším
počtem hlasů může pochlubit vinař Vít Bílek, Dolní Bojanovice
č.p. 576 za Chardonnay 2011 (pozdní sběr). Jako druhý se
umístil Josef Ščepko, Dolní Bojanovice č.p. 763 se Sylvánským zeleným 2011 a třetí příčku obsadil Jan Tomáštík, Dolní
Bojanovice č.p. 74 za Sauvignon 2011.
Zpravodaj

Nezbývá než doufat, že ani
naši „mladí“, ani ti „zkušenější“ vinaři se nenechají odradit
nízkou návštěvností a nechají
se povzbudit kladnými ohlasy
k další činnosti.
A.Č.
A jaké byly ohlasy návštěvníků koštu?
Antonín (57), Hodonín:
„Košt se mi moc líbí. Je
to tady taková domácí příjemná atmosféra. Vzorky
jsou výborné i horší kvality, favorita už jsem vybral.
Taky nesmím zapomenout
pochválit, že je zde spousta
krásných slečen...“
Jan (34), Jana (36), Dolní Bojanovice: „Košt se
nám líbil. Vládla tam příjemná atmosféra, a to i díky
cimbálové muzice. Vinaři
měli vše dobře zorganizované. Všechny vzorky, které
jsme ochutnali, byly kvalitní
a chutné. Díky tomu, že nebyly vzorky bodované, mohli
jsme ochutnat jakékoli bez
předsudků.“

Marta (32), Dolní Bojanovice: „Košt se mi líbil, ale
mrzela mě malá podpora
Bojanovčáků. Víno mi chutnalo a vinařům bych ráda
poděkovala za odvahu, že
do toho šli.“
Miroslav (38), Dolní Bojanovice: „Zejména bych rád
zdůraznil, že je velká škoda
tak malé účasti a nevyjádření podpory našim „mladým
vinařům“. Mně osobně to
však na zdařilosti akce neubralo a s koštem jsem byl
spokojen. Hochům přeji
optimismus a vytrvalost pro
případné další akce.“
P. Zemánek z Uherského
Hradiště napsal organizátorům toto poděkování:
„Dovolte mi, abych Vám
i Vašim kolegům poděkoval
Dolní Bojanovice

Organizátoři Místní nebodované přehlídky vín ze dne
26. 5. 2012 děkují všem
vinařům, kteří na přehlídku
darovali své vzorky vína. Dále
děkuji všem, kdo přehlídku
jakýmkoliv způsobem podpořili, především Obci Dolní
Bojanovice, firmám Zlomek
s.r.o., Veos Pospíšil s.r.o.,
Tonstudio Rajchman, Tiskárna Lelka, Truhlářství Bílík,
Vinařské potřeby Dolní Bojanovice, Restaurace Obecní
dům a také Obci Čejkovice,
Obci Josefov.
Roman Bílek
Vojtěch Bílík
Stanislav Doležal
Marian Dvořák
Ondřej Dvořák
Marek Mečl
Martin Pospíšil
Jiří Salajka
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„Rok 1922“
Tento nápis můžeme vidět
na „lavečce“, která spojuje
ulici U Potoka s ulicí Josefovskou přes potok Prušánka.
„Lavečky“ byly původně dvě
a zkracovaly cestu občanům
z Josefovské ulice do kostela, do školy, na poštu a také
do obchodu, nejprve „k Bílkom“ a později „k Murckom“.
Od té doby se hodně změnilo
– obchod již není a nová škola
je postavena jinde – na ulici
Školní.
I když povrch této „lavečky“
nese stopy devadesátiletého
tr vání, pořád nám slouží.
Z naší vesnice je pouze devět občanů jenom o něco

málo starších než zmiňovaná
„lavečka“.
Je těžké si představit, kolik
lidí různých povah a věku
po ní přešlo. Přežila několik
státních a politických režimů.
Dokonce v době, kdy církevní
průvody nemohly chodit po
všech ulicích, tak průvod
„Božího Těla“ šel k Šimkovému oltáři po této „lavečce“.
K „lavečce“ se váže také
roztomilá událost:
Maminka chce péct buchty, a tak posílá asi desetiletého chlapce, aby šel nakoupit
„k Murckom“ kvasnice za
„šestku“ (to bylo dvacet haléřů). Když se dlouho ne-

JAN HERKA
V letošním roce oslavil
osmdesátiny. Pochází z šesti
dětí – měl tři bratry a dvě
sestry. S manželkou Annou
vychoval dva syny a dceru.
Učil se automechanikem, ale
těsně před dokončením studií v osmnácti letech byl uvězněn za skautskou činnost.
Později pracoval v Cihelnách
v Hodoníně, poté se dostal
do Mlékárny v Hodoníně, kde
se staral o vozidla a řidiče. Byl
úspěšným hercem ochotnického divadla, „polecajtem“
při hodkové zábavě a v nepo30

Zpravodaj

vracel, šla mu naproti. Vidí
ho, jak stojí ještě pořád před
„lavečkou“. „No synku, co
se stalo?“ povídá. „Když na
prostředku lavečky stojí hus
a já nemožu přejít, protože
ona by mohla spadnůt do
struhy! V náboženství sme
sa učili, že zvířátkom sa také
nemá ubližovat,“ zněla odpověď. A tak k obědu byla jen
fazolová polévka.
P.S. Pokud vás zajímá,
kteří občané jsou starší než
„lavečka“, jejich seznam můžete najít v prvním letošním
čísle Zpravodaje.
S.B.

slední řadě také donedávna
v yhledávaným opravářem
jízdních kol. Do podvědomí
občanů se zapsal především
jako lidový vypravěč. Spolu
s panem Janem Komosným
vytvořili řadu nezapomenutelných scének, kterými bavili
publikum. Lidovým vypravěčem byl až do roku 1990.
V současné době v jeho
šlépějích úspěšně pokračují
vnuci a vnučky, kteří jsou
hudebně i herecky nadaní.
Při osobním setkání na
sebe pan Herka prozradil
několik zajímavostí.
„Když jsem se oženil, moje
manželka byla sestřenicí
Michala Komosného, a tak
jsem s Michalem začal hrávat divadlo. Hráli jsme například Stromy umírají vstoje, Na letním bytě, Hadrián
z Římsů nebo jsme hráli
scénky při mikulášských
večírcích, Zarážání hory či na
slavnostech ve Tvrdonicích.
Většinou jsem měl komediální role. V roce 1974 jsme
začali s Jendou Komosným
jezdit s dechovou hudbou
Bojané (dříve se jmenovala Podlužanka) jako lidoví
vypravěči. Postupně jsme
jezdili i jako doprovod jiných
kapel, například s Brolnem,
Mistříňankou, Severínem,
Břeclavanem, Ratiškovjáky,
Unínčankou... Procestovali
jsme toho hodně. Bylo pro
nás zábavou bavit publikum.“

Součástí této scénky bylo
i vypít skleničku burčáku,
ve kterém plave pavouk. Já
jsem to komentoval slovy:
‚Potvoro, skrč nohy a šup ho
tam...‘ Jednou jsme scénku hráli ve Velkém Meziříčí
v sále. Hned, když se rozsvítilo, viděl jsem, že kolem poletuje velká můra. Samozřejmě
mi vletěla do skleničky. To se
nedalo zhltnout... Komentoval jsem to slovy: ‚Kruci, to je
tabák.‘ Kluci z kapely se mě
ptali, co jsem tam měl, ale
nikdo na to nedošel.“

Jednou z legendárních čísel dvojice Herka – Komosný
byla scénka „Juro, poď na
burčák“, kterou má většina
čtenářů dosud v živé paměti.
„Jednou jsme tuto scénku
hráli v Mutěnicích. Vymysleli jsme, že závěr trochu
vylepšíme tím, že Jenda mi
dá na konci facku, aby celá
scénka dostala tu správnou
pointu. Facka byla tak nečekaná... Měli jsme takový
úspěch, že někteří muzikanti z dechovky se nemohli
udržet na židli. Od té doby
jsme tu scénku pak hráli
osm set padesátkrát (pozn.
autorky: pan Herka si vede
přesnou evidenci) a vždycky
s pořádnou fackou na závěr
– fajfka mně letěla na jednu
stranu, burčák na druhou...
a pokaždé s velkým úspěchem.
Dolní Bojanovice

Že jsou lidoví vypravěči
mistři improvizace, potvrdil
i pan Herka:
„To se mi stalo v Nivnici.
Uváděl to konferenciér a ještě než jsem vyšel na scénu,
řekl můj největší vtip, který
jsem měl připravený, pokračoval dál a řekl další můj
vtip. Potil jsem se řádně, ale
něco jsem vymyslet musel.“
Pan Herka zavzpomínal
také na nepříjemné období
svého života – na vězení. Bylo
mu osmnáct let a v cele strávil
téměř rok:
„Začátky na samotce byly
hrozné. Když už nás bylo
společně v cele třináct chlapů, tak bylo veseleji. Byli jsme
tam dva mladiství a my jsme si
psali na stěnu německé a anglické slovíčka, a tak jsme
se učili. Dnes už to neumím,
všechno jsem zapomněl.“
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Donedávna opravoval pan
Herka drobné poruchy kol.
Jak se k této činnosti dostal...
„Nejstarší brácha opravoval kola. Jednou jsem si udělal na kole „osmicu“. Chtěl
jsem, aby mi kolo opravil, ale
on mě tak dlouho trápil, až
než jsem se to sám naučil.
Když už jsem byl doma v důchodě, začal jsem kola opravovat i známým. Vyplynulo to
také ze situace, že prodejna
pana Hromka neměla svého vlastního opraváře, tak
jsem byl potřebný. Když si
ale prodejnu s koly pořídil
Jirka Košutek a začal kola
i opravovat a seřizovat, tak
jsem této činnosti nechal.“
Pana Herku smysl pro humor neopouští, důkazem jsou
dva vtipy, které pobaví i vás:
„Sešli se dva agronomové
a prušánský říká: Člověče,
my u nás máme obilé, jak
telegrafní slúpy. Coooo? Tak
vysoké? Nééé, tak daleko
od sebe.“
„Člověče, u nás máme
takový kombajn, že navrch
sypeme hrozny a dole už
padajú hotoví ožralí chlapé.“
připravila: A.Č.
Pozn. autorky: Pan Jan Herka
má velký dar lidi bavit. Omlouváme se čtenářům, že jsme
nedokázali přepsat jeho vzpomínky v našem slováckém
dialektu, který k projevu pana
Herky neodmyslitelně patří
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JAROSL AV SVĚCENÝ
Jaroslav Svěcený je český
houslový virtuóz, který se
narodil v roce 1960. Natočil
více než 41 CD světového
houslového repertoáru. Sólovou dráhu započal v době
studií na Pražské konzervatoři a Akademii múzických
umění, kde studoval u prof.
Františka Pospíšila a prof.
Václava Snítila. Své vzdělání
dovršil u slavných světových
virtuosů Nathana Milsteina
a Gidona Kremera. Se svými
vystoupeními jezdí po celém
světě. V roce 1996 mu byla
udělena prestižní cena Masarykovy akademie umění
za tvůrčí uměleckou činnost.
9. prosince 2010 získal zlatou plaketu prezidenta republiky. Je také uznávaným
znalcem historie a stavby
houslí. Je ženatý, má dvě
dcer y – Michaelu a Julii.
Dcera Julie je houslistkou.
Stanislav Galin, který vás
klavírně doprovázel, hrál
s vámi dneska u nás na
koncertě na veřejnosti poprvé. Jak se vám s ním
spolupracuje?
M ů j s t a b i l n í k l av í r i s ta dneska nemohl přijet
a doporučil mi Galina. Věděl
jsem, že je dobrý. Je úplně
jiný technicky a hudebně
než můj klavírista a to mě
bavilo. Je dobrý.
Zpravodaj

Ze začátku vás klavírně doprovázela při koncertech
vaše žena. Nestěžuje si někdy, že jste pořád pryč a že
by ráda vystupovala také?
Nechybí jí to. Už několikrát
jsem se jí ptal, jestli by se
nechtěla vrátit na pódium.
Kupodivu nechce. Stará
se o agenturu, s kulturou
je stále ve spojení. Je také
pravda, že ze začátku, kdy
mě klavírně doprovázela, to
bylo spíše z nouze. Nebyl to
její sen, spíše to vyplynulo
ze situace, že jsem klavíristu v té době neměl. On to
není žádný med, jezdit po
koncertech. Je to kočovný
život a každému nevyhovuje.
Naštěstí ona ví, jaký život žiji,
a společně se tolerujeme.
Jsme spolu už dlouho a ona
mi rozumí.
Při koncertě jste hrál svoji
vlastní skladbu – chrámové
variace, která alespoň na
mě působí dost složitě na
zapamatování. Pamatujete
si ji nebo se ji musíte vždy
znovu učit?
Když napíšu skladbu, tak
ji ještě dodělávám při vystupování na pódiu. Až teprve
po třech až čtyřech letech
získává finální podobu. Ta
část skladby, kterou jsem
u vás hrál, už finální podobu
dostala. Je ideální psát sám

pro sebe, protože potom
hraji, co mi nejvíc vyhovuje,
co jde od srdce. Přiznám
se, že ze začátku jsem nechtěl své vlastní skladby
při koncertech hrát, ale na
požadavek pořadatelů jsem
je zařadil. Zjistil jsem, že to
mé koncerty ozvláštňuje.
Odpovědí na vaši otázku je,
že skladbu si pamatuji, už
se ji neučím, ale musím si
ji oživovat.
Děláte mnoho zajímavých
projektů jako je například
Vivaldiano, hrajete s Jablkoněm a podobně. Zahrajete si někdy s cimbálkou?
Mám rád folklor. Dělám
i projekty s Cikánskými
ďábly. Členové ďáblů jsou
vystudovaní muzikanti a to,
co hrajeme společně, není
ryze cimbálka, je to na pomezí vážné hudby a folkloru.
S cimbálkou na Moravě
jsem si zahrál několikrát ve
sklípku. Baví mě to. Přijdu
na jiné myšlenky a je to pro
mě relax. U vás na Moravě
je úžasné, jak se zde folklor
a tradice sama udržuje.
To se v jiných koutech republiky vidí jen výjimečně.
Například, když jsem přijel,
viděl jsem po cestě starší
paní v kroji. Tady je to jiný
svět. Žije se tu jiný život.
Neříkám, že tu nejsou problémy a žádné starosti, ale
přesto všechno jsou tu věci
a činnosti, které lidi vzájem-

ně propojují. Mám dojem, že
lidi tu víc žijí, dokáží se sejít
a stmelit.

relaxace během dne bych
tohle všechno nemohl vůbec dělat.

Četla jsem o vás, že když
jste s Michalem Dvořákem
chystal projekt Vivaldiano, bylo to velmi časově
náročné. Někdy jste spal
jen tři hodiny. Jak zvládáte
taková náročná období?
Musím říct, že jsem dost
workoholik (člověk posedlý
prací). Když mě to baví,
tak se snažím za tím jít.
Někdy mě to samozřejmě
vyčerpává, ale snažím se
i energii brát. Naučil jsem
se od pár lidí, kteří se zabývají jógou, jak se vypnout.
Někdy se průběhu dne na
pár minut natáhnu a prostě
se úplně vypnu. Za čtvrt
hodinky dobiju aspoň částečně baterky. I když ráno
vstávám kolem půl osmé,
večer chodím spát třeba až
po jedné v noci. Bez určité

Máte dvě dcer y. Jedna
z nich je úspěšná houslistka. Těšíte se, až bude jezdit
na koncerty, kde bude hrát
Svěcený – Svěcená?
(Směje se) Ono už se to
děje. Funguje samostatně
i Svěcená. Je laureátkou několika soutěží, letos jí bude
osmnáct. Vyšlo jí jedno CD
a snaží se dál pokračovat
a koncertovat. Já mám radost z toho, že v tom, co
já jsem začal, chce někdo
vůbec pokračovat. Není to
žádná samozřejmost. Velmi
jsem si rozmýšlel, jestli jí
nemám hudbu rozmluvit.
Moc dobře vím, co to obnáší. Problém je, že na ni
bude každý koukat jako na
Svěcenou a občas jí to taky
někdo pěkně osolí. Ale ono
ji to hraní baví. Má obrovský

Dolní Bojanovice
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talent, má například i absolutní sluch. Jde si za tím, co
chce. Takže jí jen přeji, aby
jí to vycházelo, aby měla
v životě štěstí a byla zdravá.
Často se setkáváme s tím,
že a to nejen v hudební
branži, jsou spíše muži
úspěšnými sólisty. Žen je
podstatně méně. Čím si to
vysvětlujete?
Myslím, že je to dané tím,
že psychicky je žena jinak
postavená než muž. Záleží
na tom, zda dokáže potlačit svůj mateřský pud a je
ochotná ho spojit se svou
prací. Žena to má v řadě
věcí mnohem složitější při
rozhodování. Musí zvažovat
pro a proti. Musí se rozhodnout, co je pro ni ještě
akceptovatelné a co už ne.
Ale ve světě už je dnes vidět,
kolik je hráček na fagot,
kontrabas... a doba se mění.
Řekl bych, že je spousta
vedoucích pozic, ve kterých
si dnes muži již nedokážou
bez žen poradit.
Překvapilo mě, že jedním
z vašich koníčků je studium strategického myšlení
vůdců ve druhé světové
válce. Jaké je to pronikat
do mozku nacisty?
Začalo mě to zajímat v momentě, když jsem si uvědomil, že život není takový, jak
bych si ho představoval.
Lidstvo dokáže vynalézt
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technicky lepší auto, lepší
letadlo, ale nedokáže se
poučit z vlastních chyb. Přemýšlel jsem, jak je možné,
že tak chytrý národ, jako je
Německo, se dá zmanipulovat jedním člověkem, jako
byl Hitler. Zjistil jsem, jak
neuvěřitelně jednoduché to
je. Když má člověk demagogické schopnosti a výřečnost a když se naskytne
krize, lidé rádi poslechnou
někoho, kdo jim dává naději,
i když ji vůbec nedokáže
splnit. Z toho mě jímá hrůza.
Četl jsem nedávno článek pana Kukury. Jmenuje
se Kapitalismus zklamal.
Kukura píše o tom, jak řád,
kter ý jsme zde po roce
1989 nastolili, po mentální
stránce zklamal. Myslím,
že v současné době neprožíváme krizi ekonomickou,
ale krizi ducha. Lidem chybí city, přestali se mít rádi
a jsou všeho schopní, když
mají příležitost. Když se zabývám válkou, zjistil jsem, že
všechno je aplikovatelné na
dnešek, řešily se obdobné
problémy. Pohybujeme se
po spirále nebo možná v kruhu. Musíme se snažit lidi
s pozitivní energií spojovat,
aby bojovali proti negativní
energii. To, co máme v republice dnes a co se snažíme skrývat, vidíte naprosto
obnaženě na příkladech
z druhé světové války.
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Hráváte v zahraničí, ve
velkých sálech. Jak se vám
dneska hrálo u nás?
Nejde o to, v jakém sále
hrajete nebo na jakém místě
vystupujete a nejde ani o to,
kolik lidí si vás přijde poslechnout. Lidé, kteří dnes
na koncert přišli, v sobě
měli velmi pozitivní energii.
Zajímavé je i to, že zde znám
téměř celé okolí, ale ve vaší
obci jsem nikdy nebyl. Když
jsem přijel, tak jsem zjistil,
že se mi tu velmi líbí. Možná znáte ten pocit. Někdy
někam přijedete a je to jen
jedno z dalších míst, které
navštívíte, ale u vás je to jiné.
V sále se mi hrálo skvěle,
pro tento typ koncertů je
naprosto skvělý akusticky.
Koncert jsem si užíval a věřím, že to bylo na mně i vidět.
Nebylo to jen vystoupení,
které jsem jen hrál zcela
naplno, navíc jsem si ho užil.
A.Č.

BESEDA
U CIMBÁLU
21. července 2012
od 20 hodin
u Slovácké chalupy
Hraje CM OLINA

k r á t ké z pr á v y
• Derniéru divadelního představení Sluha
dvou pánů sehráli divadelníci v sobotu
31. března. O tom, že je tato komedie
opravdu úspěšná, svědčil i opětovně vyprodaný Obecní dům. Divadelní spolek v čele
s režisérkou Markétou Maláníkovou připravuje v tomto roce znovuuvedení folklorního
představení Cesta zarúbaná. Naši občané
je budou moci vidět v pátek 29. června
u Slovácké chalupy.
• Velikonoční výstava připadla tento rok na
termín 8. až 15. dubna. Svá díla představili
naši rodáci - akademický malíř Jan Pospíšil
a obrazy, řezby a vitráže pan Josef Čevela.
Dále si mohli návštěvníci prohlédnout fotografie Jaroslava Skočíka z historických žní,
řezby přivezl ukázat z Břeclavi pan Josef
Fröhlich, svá díla předvedla také čerstvá
absolventka umělecké průmyslovky Marie
Veselská z Hodonína. Krátký rozhovor
s ředitelem Umělecko-průmyslové školy
v Uherském Hradišti - panem Janem
Pospíšilem si můžete přečíst na dalších
stránkách Zpravodaje.

bohatou účastí. V letošním roce se pořadatelé rozhodli pro změnu. Zrušili průvod
čarodějnic obcí z důvodu malého zájmu ze
stran čarodějnic v naší obci. Tímto bychom
čarodějnice rádi vyzvali, aby se příští rok
nebály a zformovaly pořádný průvod pro
ty z nás, kteří je po cestě tajně okukujeme
a obdivujeme.
• V pátek 8. června pokřtili ŠROTI své nové
CD s názvem „Před usnutím“. Kmotrem se
stal Pavel Helán. Přesto, že sál vyprodaný
nebyl, nálada v sále byla skvělá. Jako předskokani vystoupili sourozenci David a Filip
Harokovi z Dubňan. Celý koncert uzavřela
skupina Wimit press.

• Tradiční Pálení čarodějnic se konalo
30. dubna. Úsilí pořadatelů bylo odměněno
• Krojovaný dívčí vínek byl letos plánovaný
na prostranství před Myslivnou v neděli
10. června. Bohužel počasí holkám nepřálo, takže bylo nutné akci přesunout do
Obecního domu. Každý, kdo přišel, se mohl
na vlastní oči přesvědčit, že to naše děvčata skutečně umí roztočit. Hrála dechová
hudba Liduška.
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HUDBA

PRO K A ŽDÉHO

Zcela netradiční Bojanovský hudební
festival se zcela konal v naší obci v neděli
17. června. Tento náročný projekt byl uskutečněn u příležitosti dvacetiletého výročí
založení Základní umělecké školy v naší obci
a jako připomínka desátého výročí úmrtí pana
učitele Pavla Janečka (zakladatele hudebního kurzu v naší obci). V obci byla oslovena
hudební tělesa, která jsou v současné době
aktivní. Neuvěřitelných sedmnáct hudebních
uskupení přijalo pozvání a přišlo bez nároku
na honorář zahrát a zazpívat. Málokdo z nás
si výjimečnost naší obce v kulturní oblasti uvědomuje. V naší třítisícové obci se postupně
vyprofilovalo dvacet tři hudebních uskupení
různých žánrů. Téměř všichni hudebníci,
kteří v tomto projektu vystoupili, prošli výukou
v místní umělecké škole. Mnoho hudebníků
hraje současně v několika hudebních tělesech (například hráči cimbálek jsou členy
Svatováclavského sboru a orchestru apod.).
Zábavu zpestřili i moderátoři Adéla Banášová
a David Pavlíček. Podle ohlasu diváků lze
projekt hodnotit jako jeden z nejúspěšnějších
počínů poslední doby.
Obec děkuje především všem hudebníkům,
kteří se akce zúčastnili a osobám, které se
jakýmkoliv způsobem na organizaci této akce
podílely.
ZÚČASTNĚNÁ HUDEBNÍ TĚLESA:
• Mladá dechová muzika ZUŠ
Je tvořena hudebníky ve věku 13 až 20 let.
Zkušenosti již získala při účinkování na
různých festivalech (v Rohatci, Velkých
Bílovicích apod.). Učitelem a dirigentem je
Stanislav Esterka.
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• Bojanovští heligonkáři
Hrají ve složení: Jaroslav Drápela a Karel
Havlík. Společně vystupují od roku 2009.
Pravidelně se účastní přehlídek a koncertů
heligonkářů po celé České republice.
• Větší polovina
Rapová skupina Větší polovina spolu vystupuje už 6 let. V současné době nahrává
svoje debutové album ve studiu Paradox.
Jejich cílem je, aby především starší lidé
přestali vnímat rap pouze jako sprosté
a nesmyslné texty recitované do hudby.
Hrají ve složení: Michal Purmenský, Petr
Purmenský, Martin Čížek.
• Propolis
Skupina hraje „region“ rock. Po devítileté
přestávce se znovu dali dohromady v roce
2006. Hrají pouze skladby z vlastní tvorby. Hrají ve složení: Ivoš „Smyřa“ Broček
(bubny), Luboš „Bakula“ Mrkva (basa),
Martin Jura (klávesy, kytary a zpěv), Petr
„Vavřineček“ Šimek (zpěv, kytara).
• Šroti
Rocková skupina Šroti hrající výhradně
vlastní tvorbu působí již 6. rokem, věkový
průměr skupiny je v současnosti 17 let.
Hraje ve složení: Jan Klubus – elektrické
kytary, zpěv, Jan Herka – basová kytara,
Jan Netopilík – housle, perkuse, zpěv,
Dominik Herka – akustická kytara, zpěv,
Štěpán Komosný – bicí.
• Ženský sbor
Ženský sbor v roce 2000 založily kamarádky z ulice Záhumenice. Pod vedením paní
Aničky Řezáčové měl sbor tu čest zpívat

Zpravodaj

nejen u nás v Dolních Bojanovicích, v okolí
na Slovácku, ale i na Horňácku a v zahraničí
(Slovensku, Polsku, Ukrajině, Rakousku
i Německu). V roce 2010 se sboru dostalo
velkého ocenění od BRNĚNSKÉ UNIVERSITY VELKOMORAVSKÉ, která jim udělila
„ŘÁD STRÉCOVSKÉ SÍLY“ za obětavou
organizátorskou a propagátorskou činnost.
• CM Ryzlink
Původně žákovská cimbálka začala vystupovat od listopadu 2010. Jméno Ryzlink
zvolili záměrně, protože je Ryzlink rýnský
spjatý s Bojanovicemi již od dob Císaře
pána, kdy se vozil až na císařský dvůr do
Vídně. Hraje ve složení: Jan Netopilík –
prim, Jakub Ambrozek – terc, Petr Hodes
– klarinet, Šimon Rebenda – cimbál, Pavel
Zigáček – kontry, Jan Zugar – basa.
• DH Bojané
Příležitost k založení dechové hudby v Dolních Bojanovicích se naskytla se vznikem
hudebního kurzu, který založil pan učitel
Pavel Janeček ve školním roce 1958/59.
Původně si DH dala název Podluží, ale
protože je to široký pojem, rozhodla se
kapela pro výstižnější název - „Bojané“.
Během dlouholetého působení se v kapele
vystřídala řada známých zpěváků, dnešními
sólisty jsou Anna Řezáčová, Pavla Hranická, Vojtěch Račický a Josef Dvořák.
Kapelníkem je Stanislav Esterka.
• Mužský sbor
Podnětem ke vzniku byl požadavek zazpívat
„Hubertskou mši “ ve Křtinách v listopadu
2011. Již během zkoušení na uvedenou
akci se dohodlo, že tímto činnost nekončí.
Sbor zpívá ve složení: Bílík Josef, Dvořák
Josef, Dvořák Stanislav, Esterka Josef,
Herka Petr, Netopilík Jan, Podešva Jiří,
Račický Vojtěch a pokračuje pod odborným

vedením Mgr. Světlany Přibilové. Záměrem
je širší repertoár, který bude obsahovat
skladby různých žánrů – upravené lidové
písně, skladby autorů vážné hudby, skladby
s církevní tématikou a písně lidové, zejména
z oblasti Podluží.
• Modrá pečeť
Původně hráli převážně bluegrass, v současné době hrají taky české country a vlastní skladby. Kapela Modrá pečeť vznikla
v roce 1995. Po několika změnách v obsazení se v roce 2005 ustálila do tříčlenného
složení: Jirka Lekavý - baskytara, zpěv,
Karel Horák - banjo, zpěv, Staňa Dvořák kytara. Natočili dvě CD. Hrají k tanci
a poslechu na různých akcích, tanečních
zábavách, firemních večírcích, oslavách
narozenin nebo v nějaké hospůdce.
• Želví nervy
Skupina Želví nervy hrající typický folk
s občasnými prvky folklóru vznikla v roce
1994 na festivalu Zahrada ve Strážnici,
kde její zakládající člen Tomáš Červenka
vystupoval již několik let jako písničkář. Hrají
ve složení: Tomáš Červenka - ak. el. kytara,
housle, zpěv, Vojtěch Herka - baskytara,
zpěv, Zdeněk Košutek - kytara, mandolína,
Marcela Červenková - zpěv.
• CM Grajcar
Cimbálová muzika Grajcar hraje lidové
písně i hity populární hudby. Muzika vznikla
v roce 2000 a za svou existenci již odehrála
stovky vystoupení nejrůznějšího charakteru
(koncerty, firemní večírky, svatby, narozeninové párty...). V roce 2004 muzika navázala
spolupráci s populárním zpěvákem Petrem
Bende. Muzika ročně odehraje asi 100 vystoupení a kromě koncertování v České
republice ji někdy můžete spatřit i v zahraničí - zejména na Slovensku, Rakousku,
Německu, Polsku.
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• DH Šohajka
Během své existence si hudba získala
značnou popularitu. Ve svém repertoáru
má vedle písní místních a krajových autorů
i skladby dechové klasiky. Nechybí ani
hudební díla soudobých autorů či úpravy
populárních tanečních skladeb. Nedílnou
součástí Šohajky jsou zpěváci Jožina Ducháčková, Dita Bílíková, Renata Jedličková
a Vojta Ducháček. Kapelníkem, zpěvákem a uměleckým vedoucím od založení
v 1982 až dodnes je Vojtěch Ducháček.
Letos slaví kapela 30. výročí svého vzniku.
• CM Zádruha
Cimbálová muzika Zádruha vznikla v roce
1993 v Dolních Bojanovicích. Název
„Zádruha“ přijala jako upomínku na první
rolnicko-vinařské družstvo ve střední Evropě, které bylo založeno v roce 1905 právě
v Dolních Bojanovicích. Z hesla členů
tohoto družstva „druh za druha“ se zrodil
také název spolku. Regionálně se muzika řadí do oblasti Podluží, odkud také
čerpá převážnou část svého repertoáru.
V roce 2009 CM Zádruha připravila, spolu
s Divadelním spolkem z Dolních Bojanovic,
úspěšné představení divadelní zpěvohry
Fanoša Mikuleckého - Hřebačky „Cesta
zarúbaná“, se kterou na Mezinárodním
folklorním festivalu Strážnice 2010 získala
hlavní cenu festivalu.
• Dívčí vokální skupina 4BAB
4BAB se ze zdravotních důvodů jedné
z členek nemohl akce zúčastnit.
Název vymysleli kluci v hospodě po novoroční mši, kterou dívčí vokální kvartet
doprovázel svým zpěvem. Repertoár se
skládal z vánočních písní a koled vlastních
nebo převzatých aranžmá. Ohlasy byly
neskutečné, protože netradiční byla jak
interpretace, tak právě aranžmá skladeb.
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Složení: Anežka Herková, Eva Herková,
Jana Dvořáková, Petra Šupová, aranžmá:
Anežka Herková.
• Schola
Kořeny sahají až do roku 1984. Ze svatebních mší se skupina přenesla i na některé
nedělní. Písničky vybírají z různých zpěvníků a zdrojů. Aranžmá si dělají vlastní. Celkový počet členů i se zpěváky se pohybuje
kolem třiceti, ale v takto plném obsazení
nehrává často, pro velkou vytíženost muzikantů. Vedoucím je Jan Herka.
• Svatováclavský sbor a orchestr
Svatováclavský sbor a orchestr je neprofesionální hudební těleso, sestávající z dobrovolných zájemců různých profesí, které
působí při chrámu sv. Václava v Dolních
Bojanovicích. Za počátek existence souboru je považován rok 1824. Soubor přežil
obě světové války a největšího rozkvětu
dosáhl po roce 1945, kdy se postavil za
dirigentský pult pro nás nezapomenutelný
pan učitel Pavel Janeček. Od roku 1998,
kdy končila na JAMU Lucie Škrháková
své studium v oboru dirigování a duchovní
hudba, spolupracuje s tímto tělesem. Nejprve jako výpomoc, po onemocnění Pavla
Janečka již na plný úvazek až do dneška.
• Pohřební zpěvačky
Pohřební zpěvačky přijaly pozvání doslova
na poslední chvíli. Vystoupily s krátkým programem, za který byly oceněny potleskem.
Ženy se obětavě zúčastňují všech pohřbů
v obci, za což jim patří velký dík.
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AKADEMICKÝ MALÍŘ - JAN POSPÍŠIL
Při letošní Velikonoční výstavě vystavil své
obrazy náš rodák Jan Pospíšil. Akademický
malíř letos oslavil šedesát let. Vystudoval
Akademii výtvarných umění v Praze u prof.
Součka. Od roku 1988 pracuje na Střední
uměleckoprůmyslové škole v Uherském
Hradišti, jako vedoucí oboru malba, od roku
1991 je ředitelem této školy. Pravidelně organizuje mezinárodní sympozia ve Valtickém
zámku. V období let 1992 až 2006 je to cyklus
deseti ročníků Mezinárodního malířského
sympozia Velký formát Valtice, kterého se
účastnilo více jak sto malířů z celé Evropy. Svá
díla představil na výstavách v České republice
i v zahraničí.
Při společném posezení zodpověděl několik otázek:
Jak jste se dostal k malování?
Malovat jsem začal pozdě. Asi tak v osmnácti letech. Ještě než jsem začal malovat,
tak jsem vyřezával sošky ze dřeva. Na základě toho jsem se dostal na UMPRUM do
Hradiště a tam jsem začal i malovat.
Podporovali vás v umělecké činnosti
rodiče?
Ne. Rodiče vůbec nevěděli, že mě umělecká činnost zajímá. Teprve když viděli mé
výtvory ze dřeva, tak je to překvapilo. Ani
neměli tušení, že se na uměleckou školu
hlásím. Teprve, až jsem se na školu dostal,
řekl jsem jim to.

Připravila A.Č.
Jste ředitelem školy v Uherském Hradišti.
Baví vás tato práce?
Nikdy jsem nelitoval. Žiju krásný život se
vším všudy. Se žáky jezdíme po celé Evropě.

Co vás na práci těší?
Celá řada mých spolužáků z umělecké
průmyslovky jsou dneska uznávanými
českými i světovými výtvarníky (Petr Nikl,
Boris Jirků, Vladimír Kokolia...) a někteří učí
na Akademii výtvarného umění. Z tohoto
okruhu výborných lidí mám velkou radost.
Z mladších lidí mě těší úspěchy těch, kteří
studují na nejlepších školách v Anglii, například design a podobně. Teď zrovna jsme
získali několik cen v Hongkongu.
Jste se svými minulými žáky v kontaktu?
Žáci se vrací do školy u příležitosti různých setkání a také píší o svých úspěších.
Vedl jste také léčebnou terapii v zahraničí.
Můžete říct, o co šlo?
Ano. Mám zajímavou zkušenost z roku
2003, kterou jsem absolvoval v Oberwillu
ve Švýcarsku. Byl jsem osloven, abych zde
provedl art terapii. Strávil jsem jeden měsíc
na klinice, kde se léčili psychicky nemocní.
Tady jsem si ověřil, a to i bez lékařského
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vzdělání, jak široký záběr
duševního postižení mají
pacienti podle výtvarného
projevu. Nejtěžší pacienti
malovali hlavonožce jako
malé děti. Lehce postižení
již malovali líp. Celá řada
pacientů, kteří zde trávili
čas, byly spíše osoby, které
byly psychicky vyčerpané
a přetížené stresem. Jejich
projev byl srovnatelný s běžným výtvarníkem.
Bavilo vás to v cizině?
Bylo to velmi zajímavé,
nesmírně cenná zkušenost.
Také jsem měl možnost poznat Švýcarsko.
Jaké máte koníčky?
Pocházím odsud, takže
mi byl vždycky blízký folklor,
a to jak Podluží, tak také
Horňácko.
Je pro vás příjemné vystavovat v domácím prostředí?
Jsem nesmírně rád. Rád
se sem vracím. Mám tu
spoustu přátel, rodinu, vinný
sklípek. Potěšilo mě mimo
jiné také to, že se vystavuje
v tomto novém sále, kde myslím, že se vystavuje mnohem líp než v tom původním
starém. Celou výstavu tento
nový prostor pozvedl.

NAŠE SLUNÉČKA VYSTOUPILA VE TVRDONICÍCH
Dětský folklorní soubor, založený v září 2010, se na začátku letošního
roku stal občanským sdružením pod názvem Slunéčko. V současnosti
jej navštěvuje šestnáct dětí ve věku pět až devět let pod vedením paní
Vlaďky Časné z Moravské Nové Vsi a paní Petry Sklenské. Děti nacvičují
pásma složená z říkadel, písniček a her, které kdysi hrály a zpívaly jejich
prababičky. Účastní se také veřejných vystoupení.
V letošním roce jsme je mohli vidět na dětském krojovém plese, dále
Slunéčka reprezentovala naši obec na přehlídce dětských folklorních souborů ve Tvrdonicích. V sobotu 2. června 2012 se zúčastnila slavnostního
průvodu dětských souborů a vystupovala v rámci národopisných slavností
„Podluží v písni a tanci“ ve Tvrdonicích. Děti vystupují v letních i zimních
„pracovních“ krojích i v krojích slavnostních a moc jim to všem sluší.
Zveme všechny děti, které by se k nám rády připojily a mají alespoň
pět let (ale i děti 1. – 5. třídy), aby přišly po prázdninách do Slunéčka.
Rádi vás uvidíme.
Děkujeme Vlaďce Časné i Petře Sklenské za čas a obrovskou
trpělivost, se kterou se dětem ze Slunéčka věnují, cimbálové muzice
RYZLINK za hudební doprovod při vystoupeních, základní umělecké
škole za možnost využívání tanečního sálu ke zkouškám a Obci Dolní
Bojanovice za finanční podporu na pořízení dětských pracovních krojů.

Rodiče dětí ze Slunéčka

A.Č.
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Zpravodaj

Brigáda na Orlovně

Někdy máme pocit, že
dnešní doba je sobecká a že
každý hraje sám za sebe.
Proto by nás mohlo překvapit, že se jedné soboty po
vyhlášení brigády prostřídala
na Orlovně v Dolních Bojanovicích necelá třicítka lidí
všeho věku ochotná strávit
den nebo jeho část prací
jinde než na svém. Ne, že
by každý z nás neměl práce
doma dost…
Umytá okna, vyprané záclony, upravené záhonky,
prořezané stromy, vyhrabané
listí, sesbírané zatoulané
odpadky, vykopaný a obrubníky osazený základ nového
chodníku i schodků, to je

hlavní část práce, kterou
se podařilo v ykonat. Vše
zakončeno táborákem se
špekáčky.
Co dodat? Snad jen, že
naše brigáda se konala
21. dubna, tedy v předvečer
Dne Země. Možná jsme netušili, že tento svátek slavíme,
ale důležité je, že se nám
podařilo zkrášlit malou část
planety, by ť se jedná jen
o okolí Orlovny.
Děkujeme všem zúčastněným a příště zveme také vás!

KLUCI V AKCI
Na jaře letošního roku jsme
zase po několika letech oslovili kluky od první do čtvrté
třídy s nabídkou sportovního
využití sobotního dopoledne.
Setkáváme se pravidelně
každou sobotu v 9 hodin
a podle počasí si domluvíme
činnost. Využíváme tělocvičnu na hry, závody a různé
netradiční disciplíny. Oblíbené je orelské hřiště s trampolínou (někteří kluci umí čistá
salta vpřed i vzad s dopadem
na obě nohy), houpačky,
skluzavka a nově lanová
dráha. Je toho spousta, co
máme pro kluky připraveno.
Myslíme, že je to docela baví,
ale nejlepší bude, když se
kluků zeptáte sami...
Přejeme nejenom klukům hezké prázdniny a od
září začneme zase.
Za Orel jednotu
Dolní Bojanovice
vedoucí kluků

Za Orel jednotu
Dolní Bojanovice
Petra Straková

Dolní Bojanovice
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R OZTOČENÉ

ODPOLEDNE NA

V neděli 27. května 2012 v odpoledních
hodinách se na Orlovně slavil Mezinárodní
den všech dětí. Proběhly závody odrážedel,
koloběžek, kol, a dokonce přijela jedna

O RLOVNĚ

krásně nablýskaná motokára. Délka závodní
trasy se měnila v závislosti na věku soutěžících. Zúčastnilo se asi padesát závodníků
a všichni byli za své výborné výkony oceněni
diplomem, balonkem a cenou, kterou si sami
zvolili a vystřelili míčkem.
V soutěži o nejhezčí helmičku byly oceněny
frkačkou ty děti, které závodily s helmičkou.
Protože nejhezčí helmička je ta, která je na
hlavě! Ale musíme uznat, že některé přilbičky
byly opravdu krásně nazdobeny!
Ke zpestření programu přispěli také tatínkové, kteří závodili v kutálení obruče pomocí
paličky.
Pro školáky byly připraveny sportovní hry
na hřišti a nejmenší děti využily herní prvky
dětského hřiště u Orlovny. Největší zájem
byl o nově vytvořený lanový prvek.
Děkujeme všem, kdo se podíleli na výborné atmosféře, která při závodech panovala
a těšíme se za rok zase…
Za Orel jednotu Dolní Bojanovice
Kamila Mojžíšková

PŘEKVAPENÍ NA ORLOVNĚ ANEB HON ZA POKLADEM – THE TREASURE HUNT
Když se řekne „překvapení“, každému dítěti
(i některému dospělému) zazáří oči radostí.
Když se řekne „poklad“, zatouží snad každé
dítě (i každý dospělý) poklad najít. Vpřed jej
totiž žene zvědavost, co se za slovíčkem
„poklad“ skrývá.
Na Orlovně v Dolních Bojanovicích si asi
čtyřicítka dětí různého věku mohla během
poslední dubnové neděle vyzkoušet najít
právě takový poklad. Malá zrada byla v tom,
že oni ti piráti, kteří poklad schovali, bohužel
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nebyli Češi… Dětem (a někdy i jejich rodičům)
nezbývalo nic jiného, než sledovat stopy a nápovědy v anglickém jazyce, které za sebou
piráti nechali. Naštěstí se nakonec podařilo
poklad najít všem.
Věříme, že pravý poklad vydržel všem zúčastněným déle než chuť cukroví nalezeného
v pirátské bedně. Sladká chuť se totiž brzy
vytratí, ale zážitek ze hry zůstane.
Za Orel jednotu Dolní Bojanovice
Petra Straková

Zpravodaj

spor t
V ÝSLEDK Y

SEZÓNY ORELSKÉHO FLORBALU

Vážení čtenáři, dovolte,
abychom vám přiblížili výsledky dosud nejúspěšnější
florbalové sezony, ve které
měla naše jednota nejvíce
přihlášených týmů v soutěži,
a to v následujících sedmi
kategoriích:
Elévové - postoupili do
finále, které se konalo v Moravském Písku a zúčastnilo
se jej 6 týmů. I když naši malí
hráči spolu nehrají dlouho,
ukázalo se, že mají sportovního ducha a chuť hrát. Po
čtyřech prohrách (3:10 proti
Brnu-Židenicím, 4:6 proti
Kunštátu, 2:8 proti Uh. Brodu, 4:7 proti Domanínu) se
vzchopili a poslední zápas
si pořádně užili. Byl to zápas
proti Blansku, kde je naši
elévové zaslouženě porazili.
Ve vyrovnaném zápase převládalo, z naší strany, více
síly a odhodlání ☺, které nám
zajistilo celkové 5. místo.

Jih: 9 výher, 1 remíza a žádná
prohra (skóre 81:20) hovoří
za vše. Do Kunštátu jsme
stejně jako vloni (3. místo) jeli
coby favoriti.
Zde bylo 8 nejlepších týmů
ze čtyř divizí rozděleno do
dvou skupin. Skupina A:
Kašava, Kunštát, Brno - Židenice, Hranice. Skupina
B: Nové Město na Moravě,
Uherský Brod, Nivnice, Dolní
Bojanovice.
První zápas jsme remizovali 1:1 s Nov ým Městem
na Moravě. Gól v oslabení,
který jsme obdrželi v půlce
prvního poločasu, nás kupodivu nezlomil, ale naopak
nám pomohl. Od tohoto momentu už kluci hráli svoji
hru. Ve druhém zápase nás

čekal tým Uherského Brodu.
Výhra 5:2 a spousta dalších
neproměněných akcí. V posledním zápase ve skupině
jsme smolně prohráli s Kunštátem 2:3.
Do čtvrtfinále jsme tedy postoupili z druhého místa. Následující zápas byl nejhorší ze
všech. Zde se mělo ukázat,
jestli se umístíme, tedy jestli
byla sezóna úspěšná, nebo
ne. Kluci ale zápas zvládli
a vyhráli nad Kašavou 6:2.
V semifinále se opakoval
soupeř ze skupiny – Nové
Město na Moravě. Jenže
tentokrát byl průběh zápasu
úplně opačný než zápas v základní skupině. Po poločase
jsme vedli 4:0 a konečné
skóre se zastavilo na 9:0.

Mladší žáci – MISTŘI
REPUBLIKY!
1. k věten 2012 – den,
který vstoupí do historie dolnobojanovského florbalu.
Mladší žáci se stali vítězi
Orelské ligy.
Na finálový turnaj se probojovali jako vítězové divize
Dolní Bojanovice
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Následovalo finále, jak má
být. Dva nejlepší týmy: Orel
Dolní Bojanovice – Orel Uherský Brod. Zápas plný emocí,
soubojů a šancí. Brzo jsme
prohrávali 0:1, poté 1:2. Kluci
ale bojovali ze všech sil, chtěli
vyhrát. Zápas otočili ve svůj
prospěch a po výhře 4:2 nastal čas na oslavy, předání
medailí a pohárů. Nejlepším
útočníkem byl vyhlášen náš
kapitán Adam Horňák.
Všichni si zaslouží velké DÍKY a UZNÁNÍ za bojovnost, snahu, trpělivost,
chování a úctu k soupeřům.
Starší žáci - se stejně jako
ti mladší probojovali do republikového finále. Závěrečný
turnaj, kam se probojovalo
8 týmů, byl rozdělen na 2 skupiny po 4. Ve skupinách se bojovalo o umístění a výhodnější
postavení do vyřazovacích
bojů. Naši žáci po 3 zápasech
ukončili skupinu na 4. místě.
Ve čtvrtfinále naši žáci narazili na favority, a to domácí
tým Uherského Brodu. S Brodem jsme do zápasu vstoupili
špatně, i když jsme si ještě
před zápasem opakovali, co
musíme hrát. Rychle jsme
prohrávali 4:0 a pak 5:1, ale
kluci to nevzdali a od poloviny
první půle začali Brod tlačit.
Bohužel štěstí se nám stále
vyhýbalo a domácím se dařilo
z rychlých protiútoků, které
plynuly z našeho tlaku, skórovat a zápas tím rozhodnout.
Nakonec jsme zápas prohráli
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7:3, a tím pro nás turnaj skončil 7. místem.
Přesto patří klukům velký
dík za celoroční práci a velmi dobré výkony nejen na
republikovém turnaji, které
se nám bohužel nepodařilo
lépe zúročit.
Žákyně/Juniorky – obě
dívčí družstva (juniorek i žaček) nastoupila do sezóny
s nejistým začátkem. Holek
bylo málo a výkony neodpovídaly jejich očekávání.
Postupně se však zlepšovaly
výkony a účast na trénincích.
Pokud holky budou pokračovat v nastaveném přístupu,
jejich snaha se zúročí a čeká
je lepší umístění než letos.
Junioři – po těžké celoroční dřině se nám podařilo postoupit na finále, kde
jsme byli jako domácí tým.
Motivací a cílem pro nás
bylo překonání loňského
5. místa. Hned v pr vním
utkání s nev yzpy tatelným
Vyškovem se nám zranil kapitán mužstva (zlomená noha)
a zápas skončil remízou 5:5.
Ve druhém utkání nás čekal pozdější mistr Moravský
Krumlov. Zápas skončil debaklem 1:9. Po „větru“ v kabině
jsme šli do zápasu proti ligovému Zlínu. Průběh zápasu
byl vyrovnaný do poslední
minuty, kde ve snaze o vstřelení vítězného gólu jsme dva
obdrželi ☺, tedy 3:5.
V zápase s Uherským Hradištěm, pozdějším vicemisZpravodaj

trem, se po těžkém boji podařilo strhnout vítězství 6:5 na
naši stranu. Výhra v posledním
zápase s Blanskem by nám
zaručovala 3. místo v republice. Tato vidina nám svazovala
nohy, ale jelikož jsme ostřílení
a zkušenostmi nabití hráči,
hráli jsme svoji hru. Ta nám
přinesla vítězství 2:0, a tím
pádem vytoužené 3. místo.
Muži – letošní rozlosování
soutěže nám opět nepřálo.
Do skupiny jsme dostali loňské mistry z Uherského Hradiště a vicemistry ze Zlína.
Dále dva těžké soupeře Staré
Město a Uherský Brod. Po
těžkých a často ztracených
zápasech o jeden jediný
gól jsme se neprobojovali
na finále. Z naší skupiny
postupovaly pouze dva týmy
(U. Hradiště, Zlín). Tyto týmy
potvrdily roli favoritů a oproti
loňskému roku si jen prohodily celkové umístění.

Jak se máme v ping pongu?
V letošním školním roce 2011/2012 navštěvovalo náš orelský stolní tenis 20 mladých
sportovců. Z toho 17 chlapců a tři šikovná
děvčata. Uspořádali jsme pro ně dva turnaje,
tradičně Vánoční a Jarní.
Vánočního turnaje se v kategorii děti
I. a II. stupně ZŠ zúčastnilo 12 mladých nadějí.
Po mnohdy urputných bojích konečné pořadí
dopadlo takto:
1. místo Adam Salajka (9. třída)
2. místo Šimon Blažej (6. třída)
3. místo Lukáš Horák (9. třída)
4. místo Dominik Pink (7. třída)
5. místo Patrik Geschwandtner (6. třída)
V odpoledních hodinách pak proběhlo
nelítostné klání v kategorii neregistrovaných
dospělých, kterého se zúčastnilo na 28 závodníků ze širokého okolí, jmenovitě z Čejkovic,

Hovoran, Hodonína, Starého Poddvorova
a domácích z Dolních Bojanovic. Turnaj měl
skvělou atmosféru nejen díky početnému fandícímu publiku. Vítězství si nakonec vybojoval
bojanovský reprezentant Vítězslav Veselý,
který ve finále porazil Filipa Ivičiče z Hovoran,
na třetím místě pak skončil Josef Salajka z Dolních Bojanovic. Nutno podotknout, že někteří
závodníci si svým zápalem pro hru sáhli až na
dno svých sil. Chvályhodné !!☺
Jarní turnaj se pak uskutečnil 28. dubna
2012 a byl zaměřen na děti a rodiče. V kategorii
dětí školou povinných zvítězil největší z našich
talentů Šimon Blažej, na 2. místě skončil jeho
věčný rival Patrik Geschwandtner a 3. místo
si vybojoval šikovný Lukáš Závorka (všichni 6.
ročník ZŠ). Turnaje se zúčastnili také tři stateční
tatínci, kteří se nebáli předvést své umění a poměřili si vzájemně své síly. Konečné pořadí:

Tímto bychom chtěli
poděkovat všem hráčům,
trenérům i ostatním, kteří
se podíleli na zdárném
úspěchu celé letošní sezóny, a také poděkovat za
dobrou reklamu a reprezentaci naší obce. Zároveň
chceme pozvat všechny
nové hráče i rodiče, kteří mají zájem o tuto hru
a chtějí pomáhat.
Za Orel jednotu
Dolní Bojanovice
trenéři a trenérky florbalu
Dolní Bojanovice
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1. místo Jiří Zugar, 2. místo Radim Blažej,
3. místo Roman Seďa. Bylo nám potěšením
přivítat u nás na turnaji teprve patnáctiletého
Filipa Ivičiče z Hovoran a zhlédnout jeho talent
v krátké, ale zajímavé exhibici, za což mu patří
poděkování.
Naše tréninky pokračují každý pátek od
15 do 16.30 hodin v tělocvičně ZŠ. O prázdninách se bohužel nekonají. Zveme všechny
zájemce!
JAK A PROČ TO ZAČALO?
Když jsem psala tento článek, zavzpomínala
jsem i na své dětství, kdy mě rodiče, sami sportovci, přivedli v šesti letech ke stolnímu tenisu,
a poté už jsem tomuto skvělému sportu po
dobu školní docházky věnovala všechen svůj
volný čas. Mé víkendy byly zaplněny účastí na
turnajích po celé České i Slovenské republice,
prázdniny jsem prožívala převážně na letních
soustředěních.
Sice to stálo nervy některých mých trenérů,
ale nějaké ty medaile jim poté spravily náladu...☺ Byla to doba spousty nových zážitků,
cestování, doba vítězství, někdy nečekaných
proher, ale i dřiny, tréninků a odříkání. Přesto
jsem dnes vděčna rodičům, že ve mně vypěstovali pozitivní vztah ke sportu, za což jim
patří dík☺
Dnes jsem už i já rodičem, a jak to činí
většina z nás, chci předávat své zkušenosti
a znalosti dál. Myslím si, že jakákoliv činnost,
kterou člověk umí nebo se naučí, je dar, a je na
každém, jak s ním naloží. Proto bych se chtěla
stolnímu tenisu i nadále věnovat. V dnešní době
však již ubývá dětí věnujících se plně jakékoliv
pohybové aktivitě, ba naopak, v civilizovaných
zemích narůstá počet dětí obézních a různě
závislých.

vyšší cíle. V dnešní hektické době se snaží dát
sportu smysl a jiný rozměr než jen vychovávat
špičkové sportovce. Chceme hlavně rozvíjet
mezi dětmi kamarádství, týmového ducha,
učit je obětavosti, podporovat jejich pozitivní
vlastnosti, učit je prohrávat, ale i vítězit a bojovat
v zásadách fair play. A když se při tom všem
podaří vypěstovat nějakého olympionika,
budeme tomu jedině rádi! Možná, že právě ve
vašem dítěti se skrývá potenciál budoucího
šampiona. Není škoda, když svůj čas promarní u počítačů...? Sport je otevřen každému,
vždycky záleží jenom na nás...
Na závěr bych chtěla ještě poděkovat Obecnímu úřadu v Dolních Bojanovicích za finanční
podporu, starostovi Orla Jendovi Salajkovi
za obětavost, všem svým spolupracovníkům
v Orlu za vzájemnou výpomoc a kamarádské
prostředí a v neposlední řadě velký dík všem,
kteří nás jakýmkoliv způsobem v naší rozmanité
činnosti podporují.
A ještě jeden vzkaz pro malé pingponkáře.
V příštím školním roce se k nám přidá ještě jeden pomocník a trenér, a to nový robot ROBO
PONG 2040!! Máte se na co těšit!!
Krásné prázdniny všem☺

PROČ OREL?
Tato křesťanská organizace, jejímž hlavním
cílem je umožnit sportovat každému, si dala
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Za Orel jednotu Dolní Bojanovice
Věra Račická
trenérka stolního tenisu

CO SE DĚJE NA TRÁVNÍKU?
Jarní část sezony
2011/2012 se z důvodu
dokončovacích prací sportovního zázemí nesla spíše
v pracovním duchu. Nicméně
pokračovaly soutěže, do kterých se zapojilo všech šest
našich družstev.
A mužstvo dospělých ukončilo jarní část sezony v lepším
středu tabulky. Naši hráči
nezachytili začátek soutěže
a plný bodový zisk si připsali až
v šestém kole. Paradoxně se
družstvu lépe dařilo v utkáních
se soupeři z čela tabulky než
z jeho chvostu. Bohužel ztracené body se slabšími celky
v konečném součtu chyběly
k lepšímu umístění.
Dorostu se za v ydatné
pomoci žáků podařilo dokončit soutěž a vyhnout se
zbytečným sankcím ze strany
OFS. Herně si družstvo vedlo
poměrně dobře, ale po stránce mimozápasové je určitě co
zlepšovat.
Starší žáci vstupovali do
soutěže s postupovými ambicemi, od kterých postupně
upustili a spokojili se s třetím
místem v tabulce. Bohužel
se projevily vnější faktory,
výpomoc dorostu, odchody
hráčů a podobně, které nepřispívají k pohodě mužstva
a jejich soustředění se na
lepší výkony.

Mladší žáci doplácí na
migraci svých hráčů u ostatních družstev. Téměř celou
sezonu se pohybovali ve
středu své soutěže a doufám,
že postupem do vyšší věkové
kategorie prodají lépe své
umění a začnou se pohybovat
v jiných patrech tabulky.
Starší přípravka s poměrně kvalitním herním projevem
doplácela na úzký kádr. Přesto, až na dvě výjimky, dokázala svoji snahu proměnit
i bodově a udržela postavení
ve vrchní polovině tabulky.
Pro mladší přípravku není
tak důležité postavení v tabulce, ale spíše zaměření se na
první fotbalové krůčky. Přesto zavládlo zdravé soupeření
a hoši v jarní části prohráli
pouze ve dvou zápasech.
Odměnou jim byla účast na

Dolní Bojanovice

prestižním turnaji E.ON CUP
v Kyjově, při kterém potkali mnohem těžší soupeře
a jejich tři vítězství stačila na
desáté místo v turnaji.
Mezi světlé okamžiky tohoto období určitě patří nominace Petra Bohuna a Pavla Prčíka do výběru okresu Hodonín
a jejich působení v tomto
družstvu nejlepších fotbalistů
této věkové kategorie.
Největší událostí roku bylo
dlouho očekávané dokončení a zprovoznění sportovního
zázemí pro náš fotbalov ý
klub. Za celou sportovní veřejnost bych chtěl poděkovat
všem, kteří se na této akci
podíleli, a doufám, že nové
prostory přispějí k sportovnímu vyžití v naší obci po
několik dalších generací.
Karel Turek
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rady, zdraví, bojanovská kuchyně
Pečený čaj

Cuketový koláč s meruňkami

Již v období léta si můžete zajistit ovoce na pečený čaj. Postupně zmrazujte ovoce, například
rybíz, jahody, maliny, angrešt, meruňky, trnky,
šípky, rakytník atd.

4 vejce
250 g moučkového cukru
4 lžíce oleje
1 prášek do pečiva
350 g polohrubé mouky
350 g na hrubo nastrouhané cukety
meruňky
drobenka

2 kg mraženého nebo i čerstvého ovoce
2 lžičky skořice
5 hřebíčků
1 – 1,5 kg cukru
1 oloupaný citron
2 dcl rumu
Rozkrájené ovoce na kostky dáme na plech
do trouby na 200° na 30 min. Třikrát promícháme a přidáme 2 dcl rumu. Hotovou horkou
směs dáme do skleniček. Při vaření čaje jen
odebereme lžičku nebo dvě, podle chuti dáme
do šálku a zalijeme vařící vodou. Sklenice můžeme uchovávat stejně jako zavařeniny.

Cuketové mističky se šunkou
2-3 mladé cukety
200 g sýru Niva
150 g šunky nebo salámu
2 vejce
kousek másla

Použití octa v domácnosti
Spálení sluncem – rychlé a účinné je postižená místa potírat octem. Tato tekutina působí
stejně hojivě i na běžné popáleniny.
Afty – tamponek namočený v jablečném octu
přikládejte na afty čtyřikrát denně.

Omyté cukety rozkrájíme na špalíčky a lžičkou
vydlabeme vnitřek tak, aby vznikla miska – dno
necháme.
Sýr nastrouháme, salám nakrájíme na drobno
a smícháme se syrovými vejci. Touto směsí
naplníme cuketové mističky – ne úplně, protože pečením směs nabude. Naskládáme na
máslem vymazaný pekáč, podlijeme troškou
vody a dáme upéct do trouby při 200° asi
25 minut. Podáváme s vařenými bramborami.
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Celá vejce ušleháme s cukrem do husté pěny.
Po lžících přidáváme olej, vmícháme mouku
s práškem do pečiva a na hrubo nastrouhanou
cuketu. Těsto nalijeme na plech, poklademe
meruňkami a posypeme drobenkou. Pečeme
na 200°C asi 30 až 40 minut.

Akné – několikrát denně potírejte postiženou
pleť vatičkou namočenou do roztoku 2 lžíce
octa a šálek vody.
Modřiny – zmizí rychleji, když přiložíme na
postižené místo gázu namočenou v octě a necháme působit asi 60 minut.
Bradavice – smíchejte jeden díl octa s jedním
dílem glycerinu a denně aplikujte tuto mast na
bradavice dokud nezmizí.
připravila: Z.M.

Zpravodaj

ma tr ik a
nar o z ení
Samuel Konečný
Klára Janečková
Adéla Sůkopová
Ludmila Hubačková
Ludmila Vančíková
Jan Lekavý
Lucie Pulkrábková
Alma Přibilová
Matěj Baláš
Běla Halašová
Adam Blažek
Filip Zlomek
Tomáš Polínek
Nela Výletová

Příčná
Pod Vinohrady
Okružní
Spodní Pustá
U Školky
Žabácká
U Hřbitova
U Hřiště
Hlavní
Hlavní
U Hřiště
Žabácká
Josefovská
Josefovská

681
1007
205
193
370
936
320
647
404
321
566
940
438
80

22. 12. 2011
6. 1. 2012
12. 3. 2012
23. 3. 2012
11. 4. 2012
12. 4. 2012
18. 4. 2012
20. 4. 2012
23. 4. 2012
24. 4. 2012
25. 4. 2012
3. 5. 2012
17. 5. 2012
20. 5. 2012

Omlouváme se paní Miroslavě Konečné (mamince Samuela Konečného) za chybné uvedení
údajů o narození v minulém čísle Zpravodaje. V tomto čísle jsou již údaje uvedeny správně.
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
28. 4. 2012
Dolní Bojanovice

Miroslav Blaha
Pavlína Nosková

Mutěnice
Dolní Bojanovice

28. 4. 2012
Dolní Bojanovice

Karel Krátký
Zuzana Esterková

Dolní Bojanovice
Dolní Bojanovice

5. 5. 2012
Dolní Bojanovice

Ondřej Novák
Hana Tlamsová

Dolní Bojanovice
Praha

9. 6. 2012
Dolní Bojanovice

Miroslav Vachůn
Iveta Macinková

Lednice
Dolní Bojanovice

Dolní Bojanovice
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úmr tí

LETNÍ KINO – DOLNÍ BOJANOVICE 2012

Zdeněk Kolomazník
Štěpán Vrbovský
Anna Vymyslická
Pavla Kuncová
Jaromír Duda
František Bílek
Michael Bílek
Marie Pospíšilová
Anna Vlasáková
Zdeněk Panáček
Růžena Bílková
Božena Šindarová
Vlasta Štětková
Štěpán Komosný

Záhumenice
U Parku
Cacardov
U Penzionu
Vrchní Pustá
Hodonínská
Na Dílech
Kyjovská
U Penzionu
Hlavní
Dlouhá
Josefovská
Na Dílech
Hlavní

901
452
157
431
749
414
241
704
431
383
308
76
593
342

73 let
65 let
82 let
87 let
78 let
69 let
86 let
84 let
91 let
49 let
80 let
84 let
89 let
91 let

9. března 2012
19. března 2012
24. března 2012
28. března 2012
3. dubna 2012
6. dubna 2012
8. dubna 2012
13. dubna 2012
15. dubna 2012
16. dubna 2012
28. dubna 2012
21. května 2012
24. května 2012
25. května 2012

Co nás čeká

po z v ánk y

29. 6.
21. 7.
28. 7.
28. 7.
30. 7. – 4. 8.
4. 8.
26. 8.
1. - 3. 9.
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7. 9.
22. 9.
23. 9.
30. 9. – 2. 10.
7. 10.
23. – 25. 11.
9. – 16. 12.
19. 12.
23. 12.

Cesta zarúbaná
Beseda u cimbálu
Setkání harmonikářů
Traktoriáda
Letní kino
Myslivecká noc (Myslivna)
Zahrávání hodů, Zarážání hory
Zahrádkářská výstava ovoce, zeleniny, květin
- v rámci Zahrádkářských dnů se bude konat v neděli
2. 9. MÓDNÍ SHOW
Hasičská noc
Soutěž O nejkrásnějšího strašáka z dýně
Burčáková šestka
Svatováclavské hody
Hodky s vinobraním
Hudební slavnosti sv. Cecilie - koncert ONDRÁŠ
Vánoční výstava
Vánoční koncert ZUŠ
Vánoční koncert DH Šohajka
Zpravodaj

Promítá se na fotbalovém hřišti TJ. Začátky jsou vždy ve 21.00 hod.
Pondělí

30. 7. 2012

OKRESNÍ PŘEBOR –
POSLEDNÍ ZÁPAS PEPÍKA HNÁTKA
Česko, 2012, 104 min., komedie
Režie: Jan Prušinovský
Hrají: Miroslav Krobot, Ondřej Vetchý, Luděk
Sobota, Jaroslava Pokorná, David Novotný,
Jakub Kohák, Pavel Kikinčuk, Leoš Noha,
Jan Hartl, Pavla Beretová, Lukáš Langmajer,
Ladislav Hampl, Petr Franěk, Norbert Lichý,
Jaroslav Plesl, Jarmil Škvrna...
Úterý

31. 7. 2012

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
Česko, 2012, 113 min., komedie
Režie: Marie Poledňáková
Hrají: Kamila Magálová, Oldřich Kaiser, Jiří
Bartoška, Eva Holubová, Roman Vojtek,
Martha Issová, Milan Šteindler, Jiří Langmajer...

Středa

1. 8. 2012

PROBUDÍM SE VČERA
Česko, 2011, 120 min., komedie/sci-fi
Režie: Miloslav Šmídmajer
Hrají: Jiří Mádl, Eva Josefíková, Filip Blažek, Viktor Preiss, Miroslav Táborský, Nela
Boudová, Petr Nárožný, Zlata Adamovská,
Svatopkuk Skopal, Milan Šteindler, Boris
Hybner, Ljuba Krbová, Martina Válková, David
Matásek, Bohumil Klepl, Martin Zounar...

Čtvrtek

2. 8. 2012

ŽELEZNÁ LADY
Velká Británie, 2011, 105 min., drama/
životopisný
Režie: Phyllida Lloyd
Hrají: Meryl Streep, Jim Broadbent, Alexandra
Roach, Anthony Head, Richard E. Grant,
Olivia Colman, Roger Allam, Julian Wadham...

Pátek

3. 8. 2012

SIGNÁL
Česko, 2011, 115 min., komedie/drama
Režie: Tomáš Řehořek
Hrají: Vojtěch Dyk, Kryštof Hádek, Bolek
Polívka, Karel Roden, Kateřina Winterová,
Jiří Menzel, Eva Josefíková, Norbert Lichý,
Hynek Čermák...

Sobota

4. 8. 2012

MADAGASKAR 3
USA, 2012,
92 min.,
animovaný,
dobrodružný,
komedie,
rodinný
Režie: Eric Darnell

Dolní Bojanovice

51

in z er c e

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

Tel.: 518 372 098
52

BOTEKO
VINAŘSKÉ POTŘEBY
přejí všem svým
zákazníkům
příjemnou dovolenou

Zpravodaj

Zkušenosti:
- 8 let studia anglického jazyka
ukončeného maturitní zkouškou
- 7 let jsem žila, pracovala a studovala
v USA, kde jsem absolvovala
- ESL class at Literacy Council of
Northorn Virginia (kurz Aj)
- Inligua English conter in Washington
DC - přijímací test pro mezinárodní komunikaci
pro NE-rodilých mluvčích následován
intenzivním kurzem zaměřeným na gramatiku
- English Ianguage Toefi test
- Aktivním členem programu Healthy
Families více než 5 let
Tento program jsem v roce 2006 podpořila
svým vystoupením před Prezidentem státu Virginia
na státním zasedání o rozpočtu a dotacích.
Už více než 2 roky se věnují učení a doučování
anglického jazyka jak dětí, tak dospělých v ČR.

CENÍK
Individuální
2 osoby
3 osoby

150,- Kč/60 min.
250,- Kč/60 min.
300,- Kč/60 min.

NOVINKA!
Skupinové kurzy pro děti
(max. 5 dětí ve skupině)

od 7 do 10 let
od 3 do 6 let

1 560,- Kč / 6 měsíců
1 hodina (60 min.) / týdně

Začátek kurzu 1.10.2012
Přihlášky na dole uvedené adrese.

Maja Nešpor, Kyjovská 941, 696 17 Dolní Bojanovice
Dolní Bojanovice
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Čejkovické

bylinkové slavnosti

Čejkovice u Hodonína, 2. září 2012 od 11.00 h
Přijďte nahlédnout do zdejšího království bylinek a koření
a zhlédnout zrození nálevového sáčku biočaje od výkupu bylin,
až po jeho samotnou výrobu.
Celoodpolední kulturní program, spojený s prohlídkou firmy,
mini biojarmarkem, ochutnávkami a programem pro děti a letos
také s lidovým zvykem Zarážání hory.
Občerstvení zajistí restaurace zdravého životního stylu Rebio.
Více informací na www.sonnentor.cz

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Základní školy a mateřské školy
Dolní Bojanovice

Vedení účetnictví
a daňové evidence

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

Andrea Hromková

na tel.: 518 372 189

nabízí svým zákazníkům
široký sortiment
potravinářského
a drogistického zboží.

Žabácká 943
Dolní Bojanovice 696 17
Tel.: 732 113 417
E-mail:
andrea.hromkova@seznam.cz
54

Zpravodaj

Přejeme všem
hezkou dovolenou
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

Slavnost Božího Těla, 10. 6. 2012

Slavnost Božského Srdce Páně, 17. 6. 2012

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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Zpravodaj

Holmes:
„Není důležité místo,
které zaujímáme,
nýbrž směr, kterým jdeme.“

