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s lo v o s t ar o s t y
„Povinností občana je vládnout, ne reptat a naříkat.“
Co myslel pan Tomáš Baťa
těmito slovy? Je možné, abychom si všichni vládli? A jak to
bude vypadat? Až pochopíme
myšlenky pana Bati a budeme
konat podle odkazu jeho
práce, odpovědi nebudeme
muset hledat… zbavíme se
své malosti a velikost nás
nalezne sama.
Nezájem či nevědomost
dobrat se podkladů k meritu
věci ovlivňuje hledání řešení.
Budeme tím nespokojenější,
budeme hledat viníky své
situace, reptat a zasévat hněv
a nenávist, sourozence závisti, která je „nesmrtelnou
tetou“.
Daň z nemovitostí
Je daní, která je plně k dispozici k užití obci. A je na
občanech a jimi voleném
zastupitelstvu, kterak bude
v yužita. Tato v ýše místního koeficientu může být od
jedné do pěti násobku daně
z nemovitostí. Příprava této
změny byla opakovaně na zastupitelstvech projednávána,
a občané se tak k této změně
mohli vyjádřit. Zastupitelstvo
obce Dolní Bojanovice pak
schválilo tuto změnu na veřejném zasedání dne 26. 6.
2012. Propady z příjímů z roz2

počtového určení daní činily
v obobí 2008 až 2012 zhruba 15-20 %, přičemž rostly
náklady na veřejné potřeby,
které jsou občanům na území naší obce poskytovány.
Příkladem může být odpadové hospodářství. Provoz
sběrného dvora zvýšil nákladovost a řešení odpadového
hospodářství, náklady obce
činí asi 3 mil. Kč. Z poplatků
za odpady však do obecní
pokladny plyne zhruba milion
a čtvrt. Zvýšení poplatku za
likvidaci odpadů by však více
dopadlo na vícečetné rodiny.
Uvažte, že rozpočet státu,
obce či rodiny, má společné
jmenovatele: má dáti – dal.
A také zvažte, kolik vynakládáme prostředků zpět do
budování infrastruktury pro
rozvoj obce např. bydlení.
Také je v obci nemálo domů,
které jsou neobydlené, nevyužívané. Předpokládáme, že
tyto volné nemovitosti „ožijí“
a budou smysluplně využívány. Toto zvýšení místního koeficientu daně z nemovitostí se
nevztahuje na pozemky orné
půdy, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních
porostů. Letošní rok ukáže,
zda se projeví novela zákona
o rozpočtovém určení daní
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do rozpočtů hlavně menších
měst a obcí. Trend prvních
měsíců naznačuje, že daňové
příjmy opět rostou, ale bude
záležet na vývoji ekonomiky.
„Národ nesnáší nic s takovou nevolí, jako poplatek, kter ý mu uloží cizí
moc…“
Dotace. Pro leckoho zaklínadlo úspěchu, pro dravé
příležitost získat cosi navíc,
pro mnohé noční můra. Tento
přerozdělovací systém násobený především evropskými
fondy má daleko k hospodaření, jaké bychom si přáli.
• Rizika spojená s profinancováním projektů – jen
málokdo ví, jaká úskalí čekají na žadatele o dotace,
obzvláště evropské.
• Obdržené dotace x obsluha
a kofinancování systému
– mnohým se zdají být realizovaná díla předražená,
systém poskytování dotací je sám o sobě cestou
k prodražování, posky tnuté prostředky jsou po
samotné cestě čerpány na
administrativu atd.
• Dopady do hospodářského
sektoru – neefektivnost
systému – dotovanému
hospodaření stěží může
konkurovat hospodář, kte-

rý investuje pouze ze své
práce.
• Veřejné zakázky a tlak na
zlevnění investic – prodražení „inženýringu“ staveb,
princip „nejnižších cen“
je rizikový jak pro investora, tak pro zhotovitele.
Podhodnocené zakázky
– vícepráce, právní spory
– průtahy a následně prodražení staveb.
• V tomto systému je absence
cenotvorby, přiměřenosti
a odůvodnitelnosti nákladů
– poměru výkon - cena.
• Negativní dopady do místní ekonomiky – vyvážení
peněz z regionu, obecně
– komodity, které si region umí zajistit sám, musí
relativně levněji nakoupit
jinde, viz minulý Zpravodaj,
kde jsou informace k místní
ekonomice.
• Příklady problematických
procesů: Veřejné prostředky a nadnárodní korporace
– vývoz peněz, problematika ochrany vnitřního trhu
– daň z vína, zelená nafta...
A tak nesprávným konvergenčním – sjednocujícím
procesem, který Evropu
doprovází v celé historii,
dochází ke stále větší nedůvěře v jinak správnou
myšlenku.
• V rámci hospodářského
sektoru EU dochází k další
devastaci v některých hospodářských směrech, např.
energetika, zemědělsko
- potravinářský komplex…

• V rámci politiky federalizace
EU vítězí trend demontování
národní samosprávy a podřízení legislativních procesů
do stále niternějších oblastí.
• Stávající trendy politicko
– ekonomické EU předurčují a ztěžují stabilizaci
veřejných rozpočtů těch
států, které se chtějí chovat
odpovědněji k budoucím
generacím. Dlouhodobě
deficitní hospodaření mají
sanovat země, které se
chovají hospodárněji nejen
na straně příjmové, ale především na straně výdajové.

INVESTIČNÍ PROJEKTY OBCE
Rozvoj lokalit pro bydlení
V nové ulici Myslivecká pro
14 stavebních parcel budujeme kanalizaci, vodovod a ve
spolupráci s E-ON ČR i elektrizaci lokality. V nové ulici
V Zahradách letos položíme
kanalizaci a vodovod k více
než 20 stavebním parcelám –
elektrizace proběhla loni. Díly
pod Vinohrady – v nové ulici
Rýnská zahajujeme stavbu
nové komunikace, nově a lépe
tak upravíme obslužnost stávající zástavby nad školou.
Rozšíření tělocvičny ZŠ
a MŠ
Na mimořádném Zastupitelstvu obce dne 10. 6. má být
schválena darovací smlouva na tento projekt ve výši
10 mil. Kč od SPP Storage,
s.r.o. Pokud budou přiděleny
prostředky dle příslibu i od
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Ministerstva financí ČR, dotace by mohly pokrýt i více než
90 % potřebných nákladů.
V současné době probíhá
výběrové řízení na zhotovitele.
Zateplení a výměna oken
na DPS
Získali jsme dotaci více než
1,5 mil. Kč a probíhá výběrové
řízení na zhotovitele.
Energetické úspor y OD
a ZUŠ
Projekt měl řešit výměnu
oken, zateplení a vytápění
plynov ými tepelnými čerpadly. Příslib dotace byl asi
6,5 mil. Kč. Vzhledem k riziku
vyšších stavebních nákladů
spojených s problémy se zateplením, nutností přestavby
dřevopřístavby za ZUŠ a problematické změně vytápění
plynovými tepelnými čerpadly
zastupitelstvo odstoupilo od
realizace. Zastupitelstvo chce
řešit kulturní centrum obce
dílčími kroky, kdy nejpr ve
proběhne pasportizace a dále
veřejná diskuze nad směřováním investiční podpory rozvoje kulturního zázemí v centru
obce. Stará fotografie ZUŠ
(viz na další straně) ukazuje
historickou hodnotu a architekturu stavby.
Rekonstrukce veřejného
osvětlení
Provedeny jsou opravy kabeláží, o prázdninách začneme postupně měnit světelné
body na ulicích Hlavní, Ho3

Foto budovy nynější ZUŠ z období II. světové války

donínská a Josefovská. Pro
letošní rok je rozpočtováno
800 tis. Kč.
Demolice domů
V letních měsících dokončíme demolice domů v ulicích
Hlavní (bývalá prodejna sportovního vybavení), Višňová
a část starých kabin TJ za
pomoci sportovců.
Ve sportovním areálu jsme
dali novou střechu bývalé čistírně odpadních vod – vznikne
z ní technické zázemí pro
TJ a Tenisový klub a dále se
budeme podílet na výstavbě
nového oplocení obecního –
sportovního areálu, který mají
TJ kopaná a Tenisový klub ve
správě.
Druhá náves obce
Lokalita u sousoší Cyrila
a Metoděje se rýsuje jako
další významný prostor se
živnostenským využitím s pro4

stupem do historické lokality Slovácké chalupy a dále
k vinařským uličkám. Řešíme
minulé zátěže na území – především kanalizaci, umístění
živnostenských domků a nově
vzniklý veřejný prostor – potřeba zeleně a parkování.
Spolupráce za „hranicemi“
naší obce
Naše obec je zastoupena
v Regionu Podluží, Mikroregionu Hodonínsko, Místní
akční skupině Dolní Morava,
přes tato regionální uskupení
též v Regionu Slovácko. Jsme
členy Sdružení místních samospráv ČR. Dále působíme
aktivně ve Svazu měst a obcí
ČR, a to ve dvou komisích
předsednictva svazu: Energetická komise a Finanční
komise. Ve finanční komisi
působíme od podzimu 2011,
kde jsme vnesli a řešíme
např. legislativní problematiku
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týkající se snížení zpoplatnění vynětí z půdního fondu
(v Dolních Bojanovicích téměř
700,- Kč za 1m2), zavedení
daňového výnosu pro obce
ze zásobníků plynu nebo nově
usilujeme o snížení poplatků
pro stavebníky za územní či
stavební povolení dle velikosti
a účelu staveb tak, aby za
„kozí chlévek“ nebyl poplatek
stejný jako za atomovou elektrárnu. V energetické komisi
působíme asi půl roku, a to
hlavně ve věci plynárenské
problematik y, kdy nadnárodní korporace tlačí obce
k „podmiňovaným odkupům“
a „nestandardním“ smluvním
vztahům, které umožňují vyvádět veřejné prostředky obcí
a měst zahraničním korporacím ve stovkách milionů.
Noví spolupracovníci na OÚ
Od května působí na obci
nový odborný lesní hospodář
a revírník pan Lukáš Tomančák z Ratíškovic, absolvent
Střední lesnické školy v Hranicích. Provozní pracovníky
doplnil pan Milan Dobrovolný,
absolvent lesnického učiliště
ve Bzenci – bude dílem pracovat v obecních lesích a dílem
v provozu obce. Proběhlo
také výběrové řízení na pozici
pracovníka spolkové činnosti,
webu a obecního Zpravodaje.
Rada obce vybrala paní Helenu Klubusovou, na obecních
akcích ji budete vídat od začátku července. Děkuji naší
bývalé spolupracovnici Andrei

Červenkové, dosud zpracovávala Zpravodaj a byla ochotna
pomoci a poradit i při svém
pracovním vytížení v novém
zaměstnání. Novým spolupracovníkům přeji hodně sil, neboť není jednoduché „doma
bý ti prorokem“. Anonymy,
udání na policii, nenávistné e-maily a pomluvy, závist a zášť
i různá jiná „škodění“ jsou
v repertoáru - naštěstí pouze
v ýjimečně - i v naší, jinak
mírumilovné a „bohabojné“,
obci. Miroslavu Poláchovi,
našemu „hajnému“, děkuji
a přeji zdraví a zdraví a zdraví
na těle i na duši. Bylo mi ctí
s panem Poláchem spolupracovat téměř 7 let.
Nejlepší školou v životě mu
byla jeho práce, říkával pan
Tomáš Baťa. „Musím začít
u sebe a dnes,“ říkám si každý
den znovu a znovu. A nejvíce
bojuji vždy sám se sebou.
Se svou malostí, slabostmi,
leností, nedostatečností…,
ale hodně mi pomáhá, když
vidím, že se lidem okolo daří,
že mnozí i z mála umí být
spokojení, že úspěch není
jenom o hmotných statcích…
Přeji nám všem pochopení
myšlenek pana Tomáše Bati,
přeji všem každý den důvod
se pousmát…Dolní Bojanovice
31. 5. L. P. 2013
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obecní úř ad
Výpis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
ze dne 28. 2. 2013
Zastupitelstvo schválilo:
• Celkové hospodaření ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice za rok 2012.
• Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice za rok
2012 ve výši + 177.336,02 a jeho převod do rezervního
fondu.
• Výsledek hospodaření Obce Dolní Bojanovice za rok 2012 ve
výši + 8.582.423.48 Kč a jeho převod na účet 432 – Nerozdělený zisk.
• Výsledek hospodaření hospodářské činnosti lesy za rok
2012 ve výši + 314.738,24 Kč a jeho převod na účet 432
– Nerozdělený zisk a následné převedení do hlavní činnosti
obce.
• Rozpočtové opatření – rozpočtovou změnu č. 2/2013:
Úprava rozpočtu:
Úprava příjmů:
+ 54.800,- Kč
Úprava výdajů:
+173.500,- Kč
Rozdíl příjmů a výdajů:
+118.700,- Kč
Rozpočet po úpravě:
Příjmy:
+ 44.208.800,- Kč
Výdaje:
+ 51.325.800,- Kč
Schodek rozpočtu:
-7.117.000,- Kč
• Radu obce ke schvalování rozpočtových opatření do výše
1. mil. Kč s tím, že bude zastupitele o úpravě rozpočtu informovat na prvním nejbližším jednání ZO.
• Prodej pozemku p.č. 266 v k.ú. Dolní Bojanovice o výměře
250 m2 za cenu 100 Kč/1m2.
• Prodej pozemku p.č. 349 v k.ú. Dolní Bojanovice o výměře
337 m2 za cenu 100 Kč/1m2.
• Prodej pozemků p.č. 1361/3 o výměře 83 m2 a p.č. 1361/4 o výměře 47 m2 v k.ú.Dolní Bojanovice za cenu 100 Kč/1m2.
• Výkup pozemků dle geometrického plánu č. 1490 396/2012 vyhotoveného firmou Geprostav geodesie s.r.o.,
Plucárna 3832/1a, Hodonín p.č. 1495/294 – 298 m2, p.č.
1495/293 – 70 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice za cenu 150,Kč za 1m2 od společnosti Kratina, a.s., Dolní Bojanovice,
Hodonínská 878 a dále zřízení věcného břemene, které
Dolní Bojanovice

5

spočívá v právu chůze a jízdy na pozemcích
v rozsahu dle GP. Č. 1490-396/2012.
• Vyhlášení majetkoprávního záměru – prodej
části pozemku p.č. 3669 – nově dle GP
č. 1503 -290/2012 v yhotoveného firmou Geprostav geodesie s.r.o., Plucárna
3832/1a, Hodonín p.č. 3669/4 o vým.
1576 m2 (Zvolence) a p.č. 3765 o výměře
1049 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice.
• Zadání zpracování geometrického plánu
k rozdělení parcely, která bude předmětem
prodeje.
• Prodej pozemku dle geometrického plánu
č. 1483-277/2012 vyhotoveného firmou Geprostav geodesie s.r.o., Plucárna 3832/1a,
Hodonín p.č. 1804/55 o výměře 2 m2 v k.ú.
Dolní Bojanovice za 100,- Kč/m2.
• Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
uzavřenou mezi obcí Dolní Bojanovice, zastoupenou starostou obce Mgr. Vlastimilem
Jansou, a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
zastoupenou na základě plné moci E.ON
ČR, s.r.o., jednající na základě plné moci
Ing. Radkem Slatinským a Ing. Jiřím Ocáskem. Věcné břemeno umožní zřídit právo
umožňující využití nemovitostí – pozemků
ve vlastnictví obce p.č. 1219/1, 3688/7,
3691/4, 3716/1, 3715/2, 3715/1, 3714/5,
3714/3, 3713/11, 3713/12, 3713/4,
3713/13, 3713/3 a 1809/1 v k.ú. Dolní
Bojanovice, pro účely zřízení a provozování
zařízení distribuční soustavy – spočívající
v umístění el. kabelu NN, el. kabelové skříně
na části uvedených nemovitostí. Věcné břemeno se zřídí úplatně, a to za jednorázovou
úplatu v celkové výši 9.000,- Kč bez DPH.
- Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
uzavřenou mezi Obcí Dolní Bojanovice, zastoupenou starostou obce Mgr. Vlastimilem
Jansou a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.
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A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
zastoupenou na základě plné moci E.ON
ČR, s.r.o., jednající na základě plné moci
Ing. Radkem Slatinským a Ing. Jiřím Ocáskem. Věcné břemeno umožní zřídit právo
umožňující využití nemovitosti – pozemků
ve vlastnictví obce – p. č. 1804/1, 699/1,
699/2, 700/1, 702/1, 705 v k.ú. Dolní
Bojanovice, pro účely zřízení a provozování
zařízení distribuční soustavy – spočívající
v umístění venkovního vedení NN, stožár
NN. Věcné břemeno se zřídí úplatně, a to za
jednorázovou úplatu v celkové výši 2.500,Kč bez DPH.
• Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dolní Bo janovice, zastoupenou starostou obce
Mgr. Vlastimilem Jansou a VAK Hodonín,
a.s., se sídlem Purkyňova 2, Hodonín,
zastoupenou ředitelem RNDr. Pavlem Koubkem, CSc. Věcné břemeno umožňuje strpět
uložené kanalizační potrubí DN 500, které
je uloženo pod povrchem části pozemku
p.č. 1804/1 v průměrné hloubce 2,70 m
a dále DN 600, které je uloženo pod povrchem částí pozemků p.č. 1804/1, p.č. 756,
p.č. 755, p.č. 727/1, p.č. 715/1, p.č.
715/2, p.č. 702/1, p.č. 700/1, p.č. 699/2
a p.č. 699/1 v průměrné hloubce 2,70 m
uprostřed ochranného pásma tak, jak je
vyznačeno v geometrickém plánu, který
vyhotovil Geodis Brno spol. s r.o., Lazaretní
11a, 615 00 BRNO č. 1482-2637/2012 ze
dne 30. 11. 2012.
Dále přístup oprávněného nebo jim pověřených fyzických a právnických osob
na shora uvedené pozemky, jakož i vjezd
a odjezd motorových vozidel a mechanismů
za účelem provádění oprav, rekonstrukce,
kontroly či odstranění tohoto kanalizačního
potrubí – právo chůze a jízdy a zdržet se budování staveb, vysazování trvalých porostů
ovocných či lesních stromů, víceletých keřů
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a vinic nad uloženým kanalizačním potrubím
v rozsahu výše uvedeného geometrického
plánu. Věcné břemeno je sjednáno dohodou
a odpovídá ceně zjištěné znalcem v částce
18.000,- Kč.
• Odročení hlasování o žádosti o odkoupení
pozemků p.č. 3716/15 o výměře 498 m2
a p.č. 3716/16 o výměře 439 m2 v k.ú. Dolní
Bojanovice na příští zasedání zastupitelstva.
• Demolici rodinných domů ve vlastnictví
obce, a to v ulici Višňová rodinný dům
č.p. 294, v ulici Lipová rodinný dům č. p.
237 (Möseovi), v ulici Hlavní rodinný dům
č.p. 192 (Sportovní potřeby Košutek).
• Plán činnosti finančního výboru na rok 2013.
• Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2013.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• Zprávu o činnosti příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice k 31. 12. 2012.
• Informace o probíhajících investičních akcích v naší obci.

• Informace o dopise Mgr. Kantkové s tím, že
námitky se prověří a Mgr. Kantkové bude
odpovězeno.
• Informace o ukončení pronájmu starého sálu
ke dni 31. 3. 2013.
• Informace o řešení hospodaření v lesích
obce, smrtelném úraze a výběrovém řízení
na pozici lesního hospodáře.
• Informace o výběrovém řízení na pozici
kulturního pracovníka obce.
Zastupitelstvo neschválilo:
• Předložený Návrh smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí
kupní (č. smlouvy 1213000105/153893) na
plynárenské zařízení (plynovod a 12 přípojek) v ulici Myslivecká od JMP Net., s.r.o.,
Plynárenská 499/1, Brno. Na základě provedeného průzkumu reálné ceny za provedení
stavby žádá o úpravu finančních podmínek
uvedených ve smlouvě.

Výpis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce ze dne 27. 3. 2013
Zastupitelstvo schválilo:
• Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
uzavřenou mezí Obcí Dolní Bojanovice,
Hlavní 383, Dolní Bojanovice, zastoupenou
Mgr. Vlastimilem Jansou, starostou obce,
a E.ON Distribuce, a.s., zastoupenou na
základě plné moci společností E.ON Česká
republika, s.r.o. se sídlem F. A. Gerstnera
215/6, České Budějovice, zastoupené
Ing. Radkem Slatinským a Ing. Jiřím Ocáskem, na pozemku p.č. 2105/1 v k.ú. Dolní Bojanovice. Věcné břemeno spočívá v umístění
kabelu NN, ke stavbě „Dolní Bojanovice, příp.
NN, Salajka“. Průběh a rozsah břemene bude
vymezen v geometrickém plánu, který bude
nedílnou součástí smlouvy. Věcné břemeno

se zřizuje úplatně, a to za jednorázovou úplatu
v celkové výši 1000,- Kč bez DPH. Budoucí
povinný současně touto smlouvou dává souhlas s umístněním energetického zařízení.
• Odročení žádosti o odkup pozemků p.č.
996/2 o výměře 208 m2 a p.č. 996/4 o výměře 49 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice za účelem realizace investičního záměru – podsklepení pozemků s tím, že bude žádost
předána stavební komisi k posouzení.
• Neuplatňování sankčních poplatků vůči
Mgr. Ivaně Kantkové, vyplývajících ze smlouvy k realizaci projektu, a to do doby dořešení
kanalizace na č.p. 708 a 697/6 v k.ú. Dolní
Bojanovice.
• Zrušení usnesení č. 7 ze dne 23. 1. 2013,
tj. „zadání zadávacího řízení, prováděcí do-
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kumentace a výběrového řízení v plném rozsahu a pověřuje radu obce k přípravě smluv
se zapracováním ustanovení o odstoupení
od smluv v případě rozhodnutí zastupitelstva
o tom, že akce „Úspora energií – víceúčelové zařízení – kulturní dům Dolní Bojanovice
a Základní umělecká škola Dolní Bojanovice“ nebude realizována. V tom případě
firma JANČÁLEK, s.r.o. nebude požadovat
ze strany obce plnění za zadávací řízení.
• Ukončení projektu „Úspora energií – víceúčelové zařízení – kulturní dům Dolní Bojanovice a Základní umělecká škola“ z důvodu
nově zjištěných skutečností.
• Zpracování koncepce rozvoje kulturního
zázemí obce. Prvním krokem bude pasportizace budovy základní umělecké školy.
• Vybudování fotovoltaické elektrárny o výkonu 30 kW na budově základní školy. Tento
projekt bude realizovat Základní škola
a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres
Hodonín, příspěvková organizace.
• Poskytnutí půjčky na realizaci projektu
„Fotovoltaická elektrárna – ZŠ a MŠ Dolní
Bojanovice“ ve výši cca 1.200.000,- Kč úročenou 3% Základní škole a mateřské škole
Dolní Bojanovice. První splátka bude ve výši
vratky DPH. Další splátky budou rozpočítané
na dobu předpokládané návratnosti investice - 6 let.
• Zrušení kanalizace D3.1 a vyvedení z majetku obce.
Zastupitelstvo neschválilo:
• Návrh předložené smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené mezi Obcí Dolní
Bojanovice, Hlavní 383, Dolní Bojanovice,
zastoupenou Mgr. Vlastimilem Jansou, starostou obce, a JMP Net, s.r.o., Brno, Plynárenská 499/1, zastoupenou Mgr. Peterem
Piškem a Ivanou Řehořovou na pozemcích
p.č. 1804/1, p.č. 1677/2, p.č. 1816/2
a p.č. 2103/18, které jsou ve vlastnictví
obce Dolní Bojanovice spočívající v právu
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zřídit a provozovat plynárenské zařízení plynovodní přípojky na uvedených pozemcích
a právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se
zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy
a plynovodních přípojek za celkovou cenu
500,- Kč s tím, že bude předložen návrh na
úpravu smlouvy – za jedno břemeno bude
požadována jednorázová úplata 1000,- Kč.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• Rozpočtové opatření - rozpočtovou změnu
č. 3:
Úprava příjmů:
103.500,- Kč
Úprava výdajů:
- 335.700,- Kč
Financování:
- 439.200,- Kč
Rozpočet po úpravě:
Příjmy:
44.312.300,- Kč
Výdaje:
50.990.100,- Kč
Schodek rozpočtu:
- 6.677.800,- Kč
• Informace o investiční akci „Rozšíření tělocvičny ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice“.
• Informaci o akceptování žádosti o podporu
ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu
Životního prostředí.
• Informace o probíhajícím cvičení IZS – Zóna
2013.
• Informaci o zprávě Inspektorátu bezpečnosti
práce.
• Informaci o řešení přístupové cesty k pozemkům v lokalitě Rybníčky.
• Žádost organizace Orel Jednoty Dolní Bojanovice o úpravu výměry k žádosti z 18. 10.
2012, o prodej části pozemku v k.ú. Dolní
Bojanovice p.č. 2103/31 a p.č. 2103/105,
a to ve dvou variantách. Bude řešeno na
příštím zasedání ZO.
• Informaci o trvání podmínek odkupu zapracovaných ve smlouvách s JMP - uzavření smlouvy o podmínkách napojení,
o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí
kupní (č. smlouvy 1213000105/153893) na
plynárenské zařízení (plynovod a 12 přípo-
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jek) v ulici Myslivecká od JMP Net., s.r.o.,
Plynárenská 499/1, Brno. JMP nesouhlasí
za jiných finančních podmínek.
• Informaci o žádosti o koupi pozemku v areálu
zahrady bývalé mateřské školy za účelem výstavby garáže. Využití pozemku pro výstavbu
garáže posoudí stavební komise.

• Informaci o výběrovém řízení na pozici revírník – odborný lesní hospodář a na pozici
webmaster, produkční programový a kulturně výchovný pracovník, technický redaktor,
výstavář.

Výpis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce ze dne 25. 4. 2013
Zastupitelstvo schválilo:
• Rozpočtové opatření - rozpočtovou změnu
č. 4:
Snížení příjmů:
- 5.022.300,- Kč
Snížení výdajů:
- 7.194.700,- Kč
Rozdíl příjmů a výdajů:
2.172.400,- Kč
Rozpočet po úpravě:
Příjmy:
39.290.000,- Kč
Výdaje:
43.795.400,- Kč
Schodek rozpočtu:
- 4.505.400,- Kč
• Novelizaci směrnic týkající se účetnictví
a dále Směrnici k oceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou a Směrnici
ke schvalování účetních závěrek.
• Účetní uzávěrku Obce Dolní Bojanovice za
rok 2012.
• Převod části pozemků p.č. 1760/3 –
5m2 v hodnotě 200,- Kč a p.č. 1760/1
– 24,25 m2 v hodnotě 971,- Kč, vše v k.ú.
Dolní Bojanovice z MNV Dolní Bojanovice
na Českou republiku.
• Odložení projednání prodeje pozemků
p.č. 631, 632, 642/1 643, 1804/3,
1804/4, 1804/5, 1804/6 a 1804/7 v k.ú.
Dolní Bojanovice na příští zasedání ZO.
• Odročení řešení prodeje p.č. 996/2 o vým.
208 m2 a p.č. 996/4 o vým. 49 m2 v k.ú.
Dolní Bojanovice na příští zasedání zastupitelstva, s tím, že radní Bc. Václav Salajka
projedná směnu pozemků p.č. 995/1.
• Návrh nabídk y odkupu pozemků p.č.
995/2 o výměře 49 m2 a p.č. 996/1 o výmě-

ře 2 m2 a p.č. 2317/1 o vým. 302 m2 v k.ú.
Dolní Bojanovice za cenu 100,- Kč za 1m2.
• Postup pro hlasování o prodeji pozemku
p.č. 2103 o výměře 582 m2 a pozemku dle
geometrického plánu č. 1512-44/2013 p.č. 2103/143 o vým. 932 m2 v k.ú. Dolní
Bojanovice v pořadí varianta 1, varianta
2 a varianta 3. O jednotlivých návrzích je
možno v případě nepřijetí usnesení opakovaně hlasovat, hlasování proběhne v pořadí,
jak byly návrhy podány. Pro přijetí usnesení
je zapotřebí 8 hlasů, tj. nadpoloviční většina
všech zastupitelů obce.
• Pokud nebude přijato žádné usnesení
na prodej pozemků p.č. 2103 o výměře
582 m2 a pozemku dle geometrického plánu
č. 1512-44/2013 - p.č. 2103/143 o vým.
932 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice, bude hlasování o prodeji odročeno na další zasedání
ZO.
• Prodej pozemku p.č. 2137/17 o vým.
26 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice za cenu 100,Kč za 1m2.
• Majetkoprávní záměr na prodej pozemku
p.č. 1496/41 o vým. 137 m2 v k.ú. Dolní
Bojanovice, a to za cenu 100,- Kč za 1m2.
• Odročení majetkoprávního záměru na prodej
části pozemku p.č. 3669 – nově dle GP
č. 1503-290/2012 p.č. 3669/4 o vým.
1576 m2 (Zvolence) a p.č. 3765 o výměře
1049 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice s tím, že
zastupitelé uskuteční pochůzku na místě.
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• Prodej pozemků p.č. 3712/1 o v ým.
285 m2, p.č. 4014/3 o vým. 86 m2 dle GP
1508-41/2013 v k.ú. Dolní Bojanovice za
cenu 100,- Kč za 1m2.
• Směnu pozemků p.č. 3712/3 o v ým.
11 m2, p.č. 4013/3 o vým. 21 m2, p.č.
3714/7 o vým. 54 m2 – dle GP 150841/2013 vše v k.ú. Dolní Bojanovice (celková výměra 86 m2), které jsou ve vlastnictví
obce Dolní Bojanovice za pozemky p.č.
3689/11 – 15 m2, p.č. 3691/11 o vým.
27 m2, p.č. 3713/15 o vým. 14 m2, p.č.
3713/14 o vým. 25 m2 a p.č. 4013/5 o vým.
3 m2 – dle GP 1508-41/2013 vše v k.ú.
Dolní Bojanovice (celková výměra 84 m2)
s tím, že rozdíl dvou m2 doplatí druhá strana
tj. 200,- Kč.
• Urbanistické regulativy pro lokality Díly pod
Vinohrady II – ulice Rýnská a Tramínová,
ulice V Zahradách a ulice Myslivecká.
• Zapojení obce Dolní Bojanovice do projektu
společného soutěžení energií a pověřuje
Organizačně správní institut, veřejně prospěšnou organizaci, Pellicova 2C, Brno
k nákupu energií na komoditní burze.
• Pověření starosty obce k projednání majetkoprávního vypořádání ve věci komplexních
pozemkových úprav v k.ú. Mutěnice.
Zastupitelstvo neschválilo:
• Vyhlášení majetkoprávního záměru na prodej pozemků – část p.č. 1368 v k.ú. Dolní
Bojanovice (pozemek u bývalé MŠ).
• P r o d ej p ozem ku p o d b u d ovo u p.č.
2103 o výměře 582 m2 a pozemku dle
geometrického plánu č. 1512-44/2013
- p.č. 2103/143 o vým. 932 m2 v k.ú. Dolní
Bojanovice za jednotnou cenu 100,- Kč za
1m2, obec Dolní Bojanovice bude mít na tyto
pozemky předkupní právo.
• P r o d ej p ozem ku p o d b u d ovo u p.č.
2103 o výměře 582 m2 za cenu 100,- Kč
za 1m2 a pozemku dle geometrického plánu
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č. 1512-44/2013 - p.č. 2103/143 o vým.
932 m2 za cenu 50,- Kč vše v k.ú. Dolní
Bojanovice, obec Dolní Bojanovice bude
mít na tyto pozemky předkupní právo.
• P r o d ej p ozem ku p o d b u d ovo u p.č.
2103 o výměře 582 m2 za cenu 100,- Kč
za 1m2 a pozemku dle geometrického plánu
č. 1512-44/2013 - p.č. 2103/143 o vým.
932 m2 za cenu 93,22 Kč vše v k.ú. Dolní
Bojanovice, obec Dolní Bojanovice bude mít
na tyto pozemky předkupní právo.
• P r o d ej p ozem ku p o d b u d ovo u p.č.
2103 o výměře 582 m2 a pozemku dle
geometrického plánu č. 1512-44/2013
- p.č. 2103/143 o vým. 932 m2 v k.ú. Dolní
Bojanovice za jednotnou cenu 100,- Kč za
1m2, obec Dolní Bojanovice bude mít na tyto
pozemky předkupní právo.
• P r o d ej p ozem ku p o d b u d ovo u p.č.
2103 o výměře 582 m2 za cenu 100,- Kč
za 1m2 a pozemku dle geometrického plánu
č. 1512-44/2013 - p.č. 2103/143 o vým.
932 m2 za cenu 50,- Kč vše v k.ú. Dolní
Bojanovice s tím, že obec Dolní Bojanovice
bude mít na tyto pozemky předkupní právo.
• P r o d ej p ozem ku p o d b u d ovo u p.č.
2103 o výměře 582 m2 za cenu 100,- Kč
za 1m2 a pozemku dle geometrického plánu
č. 1512-44/2013 - p.č. 2103/143 o vým.
932 m2 za cenu 93,22 Kč vše v k.ú. Dolní
Bojanovice s tím, že obec Dolní Bojanovice
bude mít na tyto pozemky předkupní právo.
• P r o d ej p ozem ku p o d b u d ovo u p.č.
2103 o výměře 582 m2 a pozemku dle
geometrického plánu č. 1512-44/2013 p.č. 2103/143 o vým. 932 m2 v k.ú. Dolní
Bojanovice za jednotnou cenu 100, Kč za
1m2, obec Dolní Bojanovice bude mít na tyto
pozemky předkupní právo.
• P r o d ej p ozem ku p o d b u d ovo u p.č.
2103 o výměře 582 m2 za cenu 100,- Kč
za 1m2 a pozemku dle geometrického plánu
č. 1512-44/2013 - p.č. 2103/143 o vým.
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932 m2 za cenu 50,- Kč vše v k.ú. Dolní
Bojanovice, obec Dolní Bojanovice bude
mít na tyto pozemky předkupní právo.
• P r o d ej p ozem ku p o d b u d ovo u p.č.
2103 o výměře 582 m2 za cenu 100,- Kč
za 1m2 a pozemku dle geometrického plánu
č. 1512-44/2013 - p.č. 2103/143 o vým.
932 m2 za cenu 93,22 Kč vše v k.ú. Dolní
Bojanovice s tím, že obec Dolní Bojanovice
bude mít na tyto pozemky předkupní právo.
• P r o d ej p ozem ku p o d b u d ovo u p.č.
2103 o výměře 582 m2 a pozemku dle
geometrického plánu č. 1512-44/2013 p.č. 2103/143 o vým. 932 m2 v k.ú. Dolní
Bojanovice za jednotnou cenu 100,- Kč za
1m2 s tím, že obec Dolní Bojanovice bude
mít na tyto pozemky předkupní právo.
• P r o d ej p ozem ku p o d b u d ovo u p.č.
2103 o výměře 582 m2 za cenu 100,- Kč
za 1m2 a pozemku dle geometrického plánu
č. 1512-44/2013 - p.č. 2103/143 o vým.
932 m2 za cenu 50,- Kč vše v k.ú. Dolní
Bojanovice s tím, že obec Dolní Bojanovice
bude mít na tyto pozemky předkupní právo.
• P r o d ej p ozem ku p o d b u d ovo u p.č.
2103 o výměře 582 m2 za cenu 100,- Kč
za 1m2 a pozemku dle geometrického plánu
č. 1512-44/2013 - p.č. 2103/143 o vým.
932 m2 za cenu 93,22 Kč vše v k.ú. Dolní
Bojanovice s tím, že obec Dolní Bojanovice
bude mít na tyto pozemky předkupní právo.
• Směnu pozemků p.č. 708 a p.č. 697/6 za
pozemek p.č. 411 ve vlastnictví obce Dolní
Bojanovice vše v k.ú. Dolní Bojanovice.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• Účetní závěrku ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice
za rok 2012.
• Navržené varianty na řešení vybudování
nové třídy MŠ:
1. umístění nové třídy se sociálním zázemím v tělocvičnovém pavilonu v prostoru, který je dosud užíván jako sklad

2. družinu přemístit do podkroví na místo
odborných učeben
3. novou třídy pro MŠ vybudovat v prvním
patře nad školkou v prostorách učeben
1. stupně
4. najít alternativní způsob řešení
• Informace o přípravě projektu „Rozšíření
tělocvičny ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice“ a dále
informace o připravované darovací smlouvě
a připravované dohodě o ukončení platnosti
smlouvy o společném užívání komunikace.
Dále bere na vědomí podání investičního
záměru s žádostí o finanční podporu na
Ministerstvo financí ČR.
• Informace o výsledcích výběrového řízení na
zakázky malého rozsahu – kanalizace a vodovod v ulicích Myslivecká a V Zahradách.
• Informaci o akci „Dům s pečovatelskou
službou – zateplení, výměna oken“, která
se bude realizovat v měsíci červenci 2013.
• Informaci o investiční akci „Veřejné osvětlení“ v naší obci.
• Informaci o aktuální situaci řešení plynofikace nových lokalit. Nedošlo ke shodě na
podkladech pro smluvní ujednání s RWE.
• Informaci o probíhající změně územního
plánu č. 3.
• Informace o výsledcích výběrového řízení
na pozici odborného lesního hospodáře –
revírníka a pracovníka na pozici webmaster,
produkční a kulturně výchovný pracovník,
technický redaktor, výstavář.
• Informace o nabídkách na umístnění pouťových atrakcí na Svatováclavské hody v naší
obci.
• Informace o plánovaném snížení poplatků
za zábor zemědělské půdy pro firmy.
• Informace o komplexních pozemkových
úpravách v k.ú. Mutěnice.
• Informace o dopravní situaci v ulici Vídeňská
v Dolních Bojanovicích a bude projednáno
na dalším ZO.
• Informace o dětských hřištích v naší obci.
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Odpadové hospodářství
Vážení spoluobčané, předkládám vám vyúčtování odpadového hospodářství za rok 2012:

Celková produkce odpadu za r. 2012

1.042,746 t

z toho množství komunálního odpadu
746,27 t
- směsný komunální odpad
3,532 t
- nebezpečný odpad
142,294 t
- tříděný odpad (papír, plast, sklo, kompozit. obaly)
- objemný, biologický, pneu, beton
150,650 t
Celková výtěžnost tříděného sběru, bez započtení kovů činila 25,9 kg/obyvatele.
VÝDAJE:
Vývoz popelnic – TESPRA Hodonín, s.r.o.
Uložení odpadu – Skládka Hraničky, spol. s r.o.
Náklady na separovaný odpad (svoz, kontejnery, pytle…)
Nebezpečné odpady
Náklady za sběrný dvůr
Výdaje celkem:

492.806,- Kč
948.682,- Kč
293.796,- Kč
56.757,- Kč
446.423,- Kč
2.238.464,- Kč

PŘÍJMY:
Poplatky za popelnice – obyvatelé
Poplatky za popelnice - firmy – zapojené smluvně
Odměna od EKO-KOM, KOVOSTEEL, EKOLAMP,
ASEKOL, ELEKTROWIN
Příjmy celkem:
Rozdíl:
Z rozpočtu obce bylo odpadové hospodářství dotováno v roce 2012 částkou
518.193,- Kč (mimo investice – Rekultivace
skládky – celkové náklady 24.696.000,- Kč,
spoluúčast obce 2.593.000,- Kč).
Výše místního poplatku za popelnice se od
roku 2011 nezměnila a činí 450,- Kč/1 obyvatele.
Odměna od společnosti EKO-KOM za
třídění odpadů se v porovnání s rokem 2011
(355.070,- Kč) snížila o 5.718,- Kč, zejména
za vytříděný papír (což je škoda…).
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1.244.328,- Kč
104.415,- Kč
371.528,- Kč (z toho
EKO-KOM 349.352,-Kč)
1.720.271,- Kč
- 518.193,- Kč

Provoz sběrného dvora zůstává nezměněn:
středa, pátek (14–18 hod.), sobota (8-12 hod).
Nově je na sběrném dvoře možnost uložit vyřazené oblečení pro další využití jako pomoc
pro potřebné lidi. Pytlový sběr vytříděných
odpadů probíhá vždy poslední týden v měsíci.
Pytle na tříděný odpad je možné vyzvednout
na obecním úřadě nebo na sběrném dvoře.
V obci máme sedm sběrných míst na tříděný
odpad – potraviny COOP, potraviny BOJANKA, potraviny Veselý, v ulici Prostřední, u bytovky Na Hrázce 62, u stolárny Bílík a u Domu
s pečovatelskou službou. U potravin COOP

Zpravodaj

a potravin BOJANKA jsou dva červené kontejnery společnosti ASEKOL. Do stacionárních
kontejnerů patří drobná elektrozařízení jako
jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony a další.
Stacionární kontejnery jsou vybavené také
boxem pro individuální sběr baterií.
Ve vstupu obecního úřadu je umístěn
E-box, který je určen pro sběr drobných
elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti –
např. nefunkční kalkulačky, telefony, drobné
počítačové vybavení, MP3 přehrávače atd.
Baterie a akumulátory se vkládají do boxu
umístěného nad vhozovým otvorem E-boxu.
Dále je zde malá sběrná nádoba, kde je

možné odevzdat kompaktní úsporné zářivky,
výbojky, trubicové zářivky do 40 cm, světelné
zdroje s LED diodami. Do nádoby nepatří
klasické žárovky, reflektorové žárovky, halogenové žárovky. Rovněž je zde nádoba na
uložení cartridge a tonerů.
Děkuji vám všem, kteří odpady třídíte a přispíváte tak svým dílem k ochraně životního
prostředí. Chci vyzvat ke třídění odpadů také
ostatní občany. Záleží na každém z nás, jaký
postoj k problematice odpadů zaujmeme!
Eva Rajchmanová

KOMPOSTÉRY
Obec Dolní Bojanovice získala finanční
prostředky z Operačního programu Životní
prostředí určené na nákup kompostérů pro
své občany. Celkové předpokládané výdaje na projekt jsou ve výši 1.311.600,- Kč.
Spolufinancování z rozpočtu obce bude činit
130.760,- Kč. V současné době probíhá zadávací a výběrové řízení. Kompostéry budou
k dispozici předběžně ve 2. polovině roku
2013. Celkově by mělo být pořízeno 480 kusů
kompostérů o objemu 900 l.

Kompostér bude zapůjčen k bezplatnému
užívání na základě smlouvy o výpůjčce. Jeho
využití by mělo sloužit osobním účelům (kompostování vlastních biologicky rozložitelných
odpadů z domácnosti a zahrady), po uplynutí
5 let přechází bezplatně do majetku žadatele.
Předběžný zájem jsme zjišťovali na základě
dotazníků v minulém roce. Občané mají stále
možnost přihlásit se:
Předběžná žádost o bezplatné zapůjčení
kompostéru
Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Podpis:
Žádost je možné zaslat písemně na OÚ nebo
e-mailem: mstarosta@dolnibojanovice.cz.
Eva Rajchmanová

Dolní Bojanovice
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P omní k p adl ý ch
Ministerstvo obrany poskytlo v rámci programu zabezpečení péče o válečné hroby
neinvestiční dotaci na akci „Dolní Bojanovice
– oprava pomníku obětem 1. světové války“ ve
výši 92.000,- Kč. Celkové finanční náklady činí
115.000,- Kč. Restaurátorské práce provedl
pan Josef Krososka. Byla provedena oprava
horní části sochy a oprava soklové části.
Dle údajů z kroniky zhotovil pomník padlých
obětem I. světové války kameník z Klobouk.
Posvěcen byl 8. června 1930. Po II. světové
válce byla na pomník instalována pamětní
deska se jmény padlých ve II. světové válce.
Jsou zde uvedena jména 61 obětí I. světové války, 4 nezvěstných, 13 obětí fašismu
1939-1945 a 4 obětí války 1939-1945 při
bombardování Hodonína.
Eva Rajchmanová

V LETOŠNÍM ROCE SI PŘIPOMÍNÁME 1150. VÝROČÍ PŘÍCHODU SVATÝCH C YRILA A METODĚJE
NA MORAVU. TOTO VÝZNAMNÉ VÝROČÍ SPOJÍME S HISTORICKÝMI ŽNĚMI NAŠICH PŘEDKŮ.
NAVÁŽEME TÍM NA POŘADY ŽNÍ Z LET 2004, 2006 A 2008.
CELÝ PROGRAM SE USKUTEČNÍ V NEDĚLI 28. ČERVENCE 2013
A BUDE MÍT NĚKOLIK VOLITELNÝCH ČÁSTÍ:
I.

CO JE MARIÁNSKÝ SLOUP?
Mariánský sloup byl pískovcový barokní
sloup se sochou Neposkvrněné Panny Marie
a dalšími sochami na podstavci kolem sloupu
14

10.00 HOD.

V KOSTELE SV. VÁCLAVA BUDE KONCELEBROVÁNA MŠE VÝCHODNÍHO
BOŽSKÁ LITURGIE SV. JANA ZLATOÚSTÉHO
(DOC. THDR. VÁCLAV VENTURA TH.D. A MGR. PETR K ARAS)
ZA DOPROVODU ZPĚVÁKŮ Z VELKÝCH BÍLOVIC
OBŘADU

MARIÁNSKÝ
Rada obce Dolní Bojanovice schválila poskytnutí daru na obnovu Mariánského sloupu
na Staroměstském náměstí v Praze. Druhou
polovinu daru věnovala Římskokatolická farnost a farníci z Dolních Bojanovic. Díky této
podpoře (30 tis. Kč) bude vylomen a opracován jeden z 24 bloků pískovce, které budou
tvořit základ sloupu. Obec Dolní Bojanovice
se tak připojila k dalším městům Čech a Moravy. Jméno obce Dolní Bojanovice bude na
obnoveném sloupu vytesáno do kamene na
paměť budoucím generacím.
Eva Rajchmanová

Cyrilometodìjské výroèí a Žnì našich pøedkù

SLOUP

tyčící se do výšky 14 metrů na Staroměstském
náměstí v Praze.
Sloup byl vztyčen na poděkování za úspěšnou obranu pražského souměstí před Švédy
na podzim roku 1648. Hotový sloup vysvětil
pražský arcibiskup kardinál z Harrachu
13. července 1652 za přítomnosti císaře Ferdinanda III. a jeho syna Ferdinanda IV.
Po vzniku samostatného Československa
dne 3. listopadu 1918 byl sloup stržen rozvášněným davem, který ve sloupu spatřoval
symbol svrženého habsburského režimu.
Dnes usiluje o znovuvztyčení sloupu Společnost pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Napodobeninu
původního sousoší vytváří už od roku 1998 zadarmo sochař Petr Váňa z Karlíku s pěti dalšími
kameníky, resp. s Mariánskou kamenickou hutí.

Zpravodaj

II. 15.30 HOD.

PRÁCE NA POLI ZA MYSLIVNOU U KYJOVSKÉ CESTY, PO NÍŽ PUTOVALI
SV. CYRIL A METODĚJ DO KYJOVA (ŽNUTÍ OBILÍ, SEČENÍ, VÁZÁNÍ, ODVOZ
OBILÍ K VÝMLATU). HRY DĚTÍ. PRŮVOD K SOUSOŠÍ SV. CYRILA A METODĚJE

III. 16.30 HOD.

POBOŽNOST U SOUSOŠÍ SV. CYRILA A METODĚJE
POŽEHNÁNÍ DOŽÍNKOVÝCH VĚNCŮ A KYTIC
MUŽSKÝ SBOR VOX VINI (ZPĚV)

IV. 17.00 HOD.

PRÁCE SPOJENÉ S VÝMLATEM OBILÍ (VÝMLAT CEPY, „FUGAROVÁNÍ“, VÝMLAT
SLOVÁCKÉ CHALUPY

MLÁTIČKOU, DĚLÁNÍ POVŘÍSEL ATD.), SCÉNKY U

V.

„AUDAMÁŠ“ TAKÉ PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY U SLOVÁCKÉ CHALUPY

SCÉNÁŘ: RNDR. STANISLAV BÍLÍK
REŽIE A KONFEROVÁNÍ: LUDVÍK BÍLÍK, JOSEF POSPÍŠIL A HELENA KLUBUSOVÁ
POŘADATELSKÁ SLUŽBA: ING. MILAN SALAJKA A BOJANOVŠTÍ HASIČI
PRÁCE S KOŇMI: JAN JŮVA
PŘÍPRAVA STROJŮ, SLUŽBA VE SLOVÁCKÉ CHALUPĚ: MUZEJNÍ SPOLEK
PRACOVNÍCI OBECNÍHO ÚŘADU ZAJISTÍ ŘADU ÚKOLŮ (OPRAVA SOUSOŠÍ SV. CYRILA A METODĚJE,
PŘEVOZ STROJŮ, PROPAGACE, TISK POZVÁNKY APOD.)
PŘI ZÁVĚREČNÉM PROGRAMU NÁS KROMĚ PŘEDVÁDĚNÝCH PRACÍ POTĚŠÍ VELKÝ POČET
ÚČINKUJÍCÍCH, PÍSNĚ, DECHOVÁ HUDBA, CIMBÁLOVÁ MUZIKA A DVĚ SCÉNKY.
MŮŽETE SI PROHLÉDNOUT SLOVÁCKOU CHALUPU OD 13 HODIN A NAVŠTÍVIT VÝSTAVU
DROBNÉHO ZVÍŘECTVA U SLOVÁCKÉ CHALUPY OD 13 DO 18 HODIN PŘI PŘÍLEŽITOSTI
50. VÝROČÍ MÍSTNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ V DOLNÍCH BOJANOVICÍCH.
BUDOU ZAJIŠTĚNY OCHUTNÁVKY A OBČERSTVENÍ.
V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNĚ POČASÍ SE NĚKTERÉ ČÁSTI PROGRAMU NEBUDOU KONAT.
Dolní Bojanovice
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Činnost Sboru dobrovolných hasičů
Bohatou činností za uplynulý půl rok se mohou pochlubit také naši hasiči.
26. 1. 2013
9. 2. 2013
15. 2. 2013
23. 3. 2013
30. 4. 2013
30. 4. 2013
5. 5. 2013
15. 5. 2013

ZVEME VÁS:
27. července
30. srpna
31. srpna
14. září
22. září

Soutěž Střelba ze vzduchovky (soutěže se účastnilo 50 soutěžících)
Výjezd CAS-15 k vyproštění muže pod stromem (5 členů)
Protláčení kanalizace Záhumenice pana Františka Mísaře (5 členů)
Sběr starého železa (zajišťovalo 15 členů)
Děkujeme obci za poskytnutou techniku a občanům za darované železo.
Požár chaty Lužice (3 členové)
Pálení čarodějnic – soutěže a ukázka chemického zásahu pro děti (11 členů)
Celodenní výjezd Bzenec Přívoz Pískovna (7 členů + 14 mladých hasičů)
Brno Špilberk – Přísaha nových členů HZS a předání vyznamenání,
za náš sbor převzal bronzovou plaketu starosta SDH pan Josef Polínek
a nový člen HZS Jan Rajchman.
Traktoriáda (lokalita Rybníčky)
Hasičská noc (Myslivna)
Soutěž PS-8 (Hasičská zbrojnice)
Soutěž o nejhezčího strašáka z dýně (Myslivna)
Burčáková šestka – silniční běh na 6 km (Hasičská zbrojnice a tělocvična ZŠ)
Petr Herka

MLADÍ HASIČI
Od roku 2011 se znovu
otevřel hasičský kroužek pro
děti „Mladí hasiči“. Scházíme
se každé úterý v 16 hod.
v hasičské zbrojnici. Hrajeme
nejrůznější hry, jezdíme na
výlety do přírody, seznamujeme se s hasičskou technikou a připravujeme děti na
celostátní soutěž Plamen.
Tento kroužek má 15 členů
od 3. do 5. třídy, jak kluky
i holky. Naposledy jsme se na
celodenním výletě 5. května
2013 v Bzenci Přívozu po16

dívali do CHKO Váté Písky.
Prozkoumali jsme bzeneckou
pískovnu a meandry řeky Moravy, podívali se na Čertovu
stěnu, kde jsme si opekli
špekáčky a zahráli pár akčních her. Vrátili jsme se domů
špinaví, ale snad se spoustou
zajímavých zážitků -.
Vedoucí Petr Herka

ČISTÁ STUDNA – ZDRAVÁ VODA
Čistá a nezávadná voda je základem zdravého života. Pokud používáme vodu z domácí
studny jako zdroj pitné vody nebo jen na zalévání zahrádky, musíme vodu udržovat bez
škodlivých látek.
Při využívání domácích studní se během jejich používání dostává do vody množství nečistot
(spadané listí, větve, zemina, uhynulí živočichové apod.), které způsobují kontaminaci vody.
Díky tomu se zhoršují vlastnosti vody (mění se chuť, barva, pach). Pokud dojde ke změně
vydatnosti studny, je potřeba studnu vyčistit.
Služby čištění studní nabízí v naší obci Jan Šimek mladší. „Nejvhodnější dobou k čištění
je jaro až podzim. Doba čištění trvá asi den a ihned po vyčištění je možné studnu používat,“
vysvětluje Jan Šimek, který čištění v naší obci zajišťuje.
Jak čištění probíhá:
• Kontrola zabezpečení studny proti vnikání povrchové vody a nečistot
• Ze studny se vyčerpá voda a vhodnou technologií se vyberou veškeré nánosy a vyhnívající
kaly, které jsou zdrojem jedovatých plynů.
• Pevné nečistoty se odstraní ručně.
• Plášť studny se vyčistí.
• Zapraví se spáry mezi skružemi.
• Dno se vysype pískem.
• Jakmile je studna čistá, je vhodné ji zajistit proti vniknutí povrchových nečistot.
• V konečné fázi se voda dezinfikuje vhodným dezinfekčním prostředkem. Dle druhu použité
nebo nepoužité dezinfekce je po vystoupání hladiny vody studnu možno ihned používat.
• Pro používání vody ke konzumaci doporučujeme udělat laboratorní rozbor vody.
A.Č.

Zpravodaj

Dolní Bojanovice
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ŠKOLKA V PŘÍRODĚ – ČELOŽNICE

DPS Dolní Bojanovice
Charitní pečovatelská služba Dolní Bojanovice nabízí své služby nejen obyvatelům
Domu s pečovatelskou službou, ale také všem
zájemcům v obcích Dolní Bojanovice, Josefov,
Starý Poddvorov a Nový Poddvorov.
Poskytované služby:
• nákupy
• úklidy bytů
• rozvoz obědů z kuchyně DPS i ze školní
jídelny
• koupání
• praní a žehlení prádla (i ložního)
• vyřizování úředních záležitostí
• pomoc při vyřízení sociálních příspěvků
• dohledy u nemocného (pomoc při osobní
hygieně, pomoc při oblékání, podávání
stravy a jiné)
• možnost zapůjčení polohovacích postelí,
toaletních křesel, chodítek a invalidních
vozíků
Případným zájemcům lze poskytnout odvoz
k lékaři i mimo obec (např. Hodonín, Kyjov,
Břeclav aj.).
Sazebník služeb je k dispozici na DPS.

Část předškolních dětí z naší mateřské školy se v pondělí 27. května 2013 po nástupu
do autobusu, který mířil do Čeložnic na chatu Relaxx, změnila na piráty a vypluli jsme za
dobrodružstvím.

Citlivým a individuálním přístupem se snažíme pochopit každého, kdo se na nás obrátí.
Dle možností pomáháme ostatním zvládat
jejich problémy.
V případě zájmu nově poskytujeme služby
i obyvatelům Starého a Nového Poddvorova.
CHPS Mutěnice
Pracoviště Dolní Bojanovice
Po – Pá 7:00 – 15:30
Tel. kontakt: 518 372 097, 739 389 105

Po příjezdu na ostrov jsme
už jako piráti obsadili pirátské kajuty a vybalili zásoby.
Odpoledne jsme se za nepříznivého počasí vydali na
1. průzkumnou cestu do
okolí. Dorazili jsme k vzdálené studánce, byli jsme rádi,
že jsme na ostrově objevili
pitnou vodu. Navečer jsme
byli pasováni na piráty s příslušnými jmény (Černý korzár,
kapitán Flint, Černá perla
apod.). Všichni piráti si založili
Lodní deník s pomocí velitelky
Magic Blanche a zaznamenali
trasu první výpravy.
Druhý den jsme „stavěli“
pomyslnou pirátskou loď.
Vytvořili jsme si též pirátskou
vlajku. Samozřejmě jsme

si připravili i pirátské šátky.
Vyzkoušet jsme si museli
jak jsme silní, a to v přetahu
lanem, zdatní – ručkováním
po laně poslepu. Po vydatném obědě jsme se vydali na
2. objevnou výpravu po ostrově. Zdatnost jsme si dokázali

Z Š a MŠ Dolní Bojanov ice
KRÁTKÉ ZPRÁVY Z MATEŘINKY
- proběhl kurz plavání s účastí 32 dětí
- Svátek matek jsme oslavili zahradní slavností, rodinnými hrami a závěrečným opékáním
špekáčků
- úspěšně jsme absolvovali cvičný požární
poplach s evakuací a následným dopoledním programem našeho hasičského
záchranného sboru
18

- Dne otevřených dveří využilo k návštěvě
a prohlídce mateřské školy 66 dětí s rodiči
- pirátská v ýprava obsadila čeložnický
Relaxx poslední květnový týden
- školní výlet letos prožijeme na lodi…

Zpravodaj

O.E.
Dolní Bojanovice

chůzí po velké kládě a nalezením další studánky, přejitím
rozbořeného mostu, nalezením roztroušených střípků.
Dva piráti se stihli i namočit
do potoka. Cestou zpět jsme
začali sbírat dříví na oheň.
Večer následovala očista pod
vodopádem (sprchou).
Třetí den nás čekala
3. průzkumná výprava do
civilizace (Čeložnice nás
přivítala nanukem a jupíkem).
Jelikož jsme chtěli poslat
zprávu z v ýprav y, museli
jsme se vydat k náčelníkovi
civilizace (Obecní úřad) – kde
jsme získali příslušný obraz
ostrova (pohled) a při naplňování našich žaludků velitelka
Black Rose učinila zápis
tajným písmem a přemístili
jsme se k Majáku (kulturák
19

s poštovní schránkou), odkud
jsme poslali láhev s pozdravem. Při návratu na základnu
jsme posilovali svaly, zajímali
se o rostlinstvo a květenu
na ostrově. Odpoledne nás
slunce vytáhlo na 4. výpravu do okolí. Při hrách „Na
rybičky“ a „Jehlu“ a průzkumu okolí táborové základny
jsme objevovali krásu tamní
přírody. Den jsme zakončili
táborákem s opékáním buřtů
a vyřváváním u ohně. Náš
ostrov navštívili i spřátelení
sousední piráti.
Čtvrtý den začal nepříjemným zjištěním, že nás zaplavuje velký příliv (neustálý déšť).
Celý den jsme nemohli opustit
mateřskou loď, tak jsme si
vyráběli pirátská trika, dalekohledy, náhrdelníky, pásky
na oko. Zpestřovali jsme si to
zpěvem pirátských písní, hrou
„Pirátský boj“ s obranou lodě,
hrou „Molekuly“ a „Štronzo“.
Večer následoval „vodopád“.
Pátý a poslední den pobytu
na ostrově jsme po balení na
cestu a úklidu kajut plnili úkoly, které nám pomohly najít
zajímavý pirátský poklad. Ten
jsme si jako piráti řádně rozdělili. Po obědě přijela naše
znovu postavená loď a vydali
jsme se na zpáteční cestu do
civilizace.
Po cestě jsme neustále
zpívali radostí, že se zase
vracíme domů.
velitelka White Orchid
(Hana)
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A KAPACITA MŠ
V polovině května proběhlo přijímací řízení do MŠ na místa,
která se od září uvolní po dětech přijatých do 1. třídy. Vzhledem k tomu, že Česká školní inspekce označila provizorně
zřízenou 5. třídu MŠ v nástavbě školy za nevyhovující, budeme
přijímat na původní kapacitu MŠ 102 dětí. K zápisu se dostavilo 66 dětí, volných míst je 32. Jelikož je dlouhodobý zájem
o umístění mnohem více dětí, zabývá se situací zastupitelstvo
obce. Pracovní skupina zastupitelů se s vedením ZŠ a MŠ
sešla ve škole, aby vyhodnotila možnosti a varianty zřízení regulérní a vyhovující 5. třídy MŠ v prostorách školy. V současné
době se zpracovává projekt pro místnost o rozloze 113 m2.
Tato třída by měla samostatný vstup, šatny, umývárny i WC
pro děti dle hygienické vyhlášky a sloužila by jako nespací
třída s provozem do cca 12:30 pro cca 25 dětí.
Příprava a realizace projektu nové třídy MŠ bude probíhat
v letech 2013 -2014. Chtěl bych touto cestou i za rodiče poděkovat zastupitelstvu za snahu o nalezení řešení a správné
rozhodnutí, kterým by měla být definitivně vyřešena kapacita
MŠ.
Martin Maňas
ředitel školy

přístupu k žákům se speciálními vzdělávacími
potřebami v ZŠ. Přijatá opatření byla zaslána
školní inspekci a zřizovateli školy, s inspekční
zprávou byla seznámena Školská rada. Zpráva ČŠI je ke zhlédnutí na webu školy v sekci
dokumenty. Činnost inspekce byla pro naši
školu v mnohém poučná a přínosná.
Martin Maňas, ředitel školy

V tomto školním roce bylo přijato všech
21 absolventů ZŠ Dolní Bojanovice v 1. kole
přijímacího řízení.
A jak se rozhodli? Pro gymnázium - 2 žákyně, ekonomické lyceum – jedna, 12 žáků
bylo přijato na ostatní maturitní obory a na
učební obor nastoupí 6 žáků. Jedna žákyně
si přihlášku v prvním kole přijímacího řízení
nepodávala.
Marie Dvořáková
výchovná poradkyně
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SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY
KRÁTCE ZE ŠKOLY

Zpravodaj

K

VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁCI

ŠKOLNÍ INSPEKCE NAVŠTÍVILA ŠKOLU
Ve dnech 20. – 22. 3. vykonala Česká školní inspekce
na naší škole inspekci. Inspekční tým čítal 7 lidí a hodnotil
podmínky, průběh a výsledky vzdělávání jak v základní, tak
mateřské škole, naplnění vzdělávacích programů školy a jejich
soulad s rámcovým vzdělávacím programem. Inspekce se
dále zaměřila na vzdělávání dětí v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti. Inspekční zjištění se opíralo o 86 předložených dokladů a materiálů…
Ve všech dvanácti hodnocených kritériích byla škola
hodnocena jako „požadovaný stav“, žádné z kritérií nebylo
hodnoceno jako „kritické“ či „rizikové“. Nedostatky, které
vyplynuly z inspekční činnosti, se týkaly zřízení provizorní
páté třídy MŠ v nástavbě školy, materiálního a hygienického
zajištění odpoledního odpočinku dětí v MŠ a efektivnějšího

K

vém životním stylu a navštívili jsme výchovný koncert ZUŠ.
V půli května jsme se zapojili v 5. a 9. ročníku do zkušebního testování ČŠI a ve 3.,
5. a 7. třídě do tradičních testů společnosti
Scio.
Žáci 3. a 4. ročníků si vyzkoušeli své dovednosti a znalosti při dopravní výchově.
V Hodoníně proběhly exkurze našich
žáků – podívali se do výtvarné galerie, na
okresní soud, do zoologické zahrady a na
výstavu mysliveckých trofejí. V Brně jsme
navštívili hvězdárnu a Technické muzeum.
Koncem května žáci 8. a 9. ročníku vyrazili na cyklo-vodácký kurz. A protože při
pobytu venku jsme na počasí dost závislí,
důležité byly také otázky - Prší, neprší?
Zima, sluníčko?
Červen se nesl ve znamení výletů a focení
tříd na závěr roku.
Miroslava Zmrzlíková

K Nasbírali jsme přes 7 tun starého papíru
při jarním sběru. Vítěznými třídami se staly
2. A a 6. A a nejlepšími sběrači jsou Patrik
Damborský, Kateřina Konečná a Daniel
Hubačka. Také jsme se rozhodli uspořádat
soutěž ve sběru vršků z PET lahví na pomoc nemocné osmileté Natálce z Vracova.
K Naši žáci soutěžili v okresním kole matematické Pythagoriády a Zeměpisné
olympiády. V rámci oslav 1150. výročí
příchodu svatých Cyrila a Metoděje na
Moravu jsme se zúčastnili vědomostní
soutěže pořádané brněnským biskupstvím
„Velkomoravské dobrodružství 2013“.
K Na škole byly uspořádány besedy o zdra-

Jaro bylo ve znamení sportovního zápolení.
Postupně si děti ze 4. a 5. ročníků zahrály
vybíjenou a fotbal. V obou dvou soutěžích
se našim žákům podařilo vyhrát okrsky a postoupit do okresu. V okresním finále vybíjené
Preventan cupu skončila děvčata na 4. místě
a chlapci vybojovali 3. místo. V okresním kole
McDonald´s cupu naši malí fotbalisté obsadili
2. místo s právem zastupovat okres Hodonín v krajském kole v Brně, kde vybojovali
7. místo.
Další ze soutěží bylo okresní kolo v atletice
Pohár rozhlasu. V celkovém pořadí obsadili
mladší chlapci 5. místo, starší chlapci 4.
místo a starší dívky vybojovaly bronzové
medaile. Nejlepších výkonů dosáhli 2. místem ve skoku dalekém Lukáš Závorka ze

Dolní Bojanovice
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7. A a Denisa Zhřívalová
z 8. A. Výborně si vedly tři
naše štafety na 4 x 60 metrů,
mladší chlapci a starší děvčata obsadili 3. příčku a štafeta
chlapců z 8. a 9. ročníků
doběhla na zlaté pozici.
V okresních kolech malého
florbalu starší chlapci vybojovali stříbrné umístění a starší
děvčata jsou okresní přebornice. V současné době
patří naší škole ve sportovních soutěžích 2. místo mezi
základními školami okresu
Hodonín.
Tibor Zmrzlík

Účastníci soutěže ve fotbale McDonalďsCup

Žáci osmých a devátých tříd
letos ve dnech 27. 5. - 1. 6.
opět absolvovali Cyklovodácký kurz
22

Zpravodaj

informace a zprávy ze ZUŠ
Zahájení sobotního Plesu
muzikantů v Hodoníně 16.
3. 2013 na hlavním pódiu
velkého sálu patřilo dechovému souboru naší školy, který
svým výkonem ukázal, že se
může bez ostychu postavit
i vedle známých dospělých
kapel. Důkazem toho byl
aplaus nadšeného domácího
i zahraničního publika.
V neděli 17. 3. 2013 se
v ZUŠ uskutečnil před naplněným sálem koncert studentů konzervatoře a bývalých
našich absolventů. Velké ohlasy na skvělé výkony a spokojenost publika s krásným
kulturním zážitkem je jistě tím
nejlepším poděkováním pro
všechny účinkující, ke kterému se osobně připojuji.
Na naší škole se těší oblibě
též výuka varhan, proto jsme
ve spolupráci s farními úřady
Dolní Bojanovice, Mutěnice,
Starý Poddvorov uspořádali varhanní koncerty, které
se konaly vždy po dětské
mši v kostele. Snahou bylo
přiblížit dětem tento nástroj
a jeho možnosti, nejen jako
nástroj doprovodný, ale také
sólový. Velký dík patří panu
faráři Petru Karasovi, který
nám zapůjčil na přespolní
koncerty tranzit pro přepravu
účinkujících.
Výtvarný obor představil na

velikonoční výstavě své velkoformátové obrazy, mezi nimiž
si návštěvníci mohli také prohlédnout diptych s názvem
„Tradice“, již dříve zmiňovaný
vítěz mezinárodní soutěže
Barvy země a vystavovaný
v rakouské Galerii Die Brücke – St.Pölten. Náš výtvarný
obor se může nově pochlubit
ještě dalšími pracemi, se kterými uspěl v soutěži výtvarný
a literární projekt Evropa ve
škole, pořádaný Národním
institutem dětí a mládeže, kde
se umístnil na 2. místě. Je to
výtvarná a literární soutěž
organizovaná v evropských
zemích od roku 1953 pod
patronací uvedených ev ropských institucí. Základní
myšlenkou je propagovat
mezi dětmi, žáky, studenty
a učiteli ideje vzájemné sounáležitosti evropských zemí.
Důraz je kladen na výchovu

Dolní Bojanovice

k evropanství a k demokratickému evropskému myšlení
prostřednict vím v ý t varné
a literární tvorby.
Jelikož naše škola každoročně připravuje pro mateřskou školu výchovný koncert,
dohodli jsme se s pedagogickým sborem, že pro letošní
rok jej uskutečníme opět, ale
trochu jinak. Tentokrát jsme
angažovali žáky a zapojili
jsme nejen hudební, ale i taneční a výtvarný obor. Na výchovný koncert pod názvem
„Pohádka o zvířecí farmě“
přijala pozvání domácí MŠ
se žáky prvních a druhých
tříd ZŠ, okolní školy obcí
Mutěnice, Lužice a Star ý
Poddvorov. Ve čtvrtek 16. 5.
2013 v 10.00 hod. byl sál
Obecního domu obsazen
dětmi, které odcházely plné
dojmů a spokojenosti.
Stanislav Esterka
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DALŠÍ ČINNOST ŽÁKŮ
A SOUBORŮ ZUŠ:

z a jíma v o s t i
REDAKČNÍ RADA A JEJÍ FUNKCE

11. 3. 2013
– Hudební besídka v sále
ZUŠ v Dolních Bojanovicích

H ANA M ARTÍNKOVÁ

18. 4. 2013
– Hudební besídka na pobočce v Lužicích
21. 4. 2013
– účast cimbálové muziky
ZUŠ na přehlídce v Dubňanech
15. 5. 2013
– Hudební besídka ke „Dni
rodin“ v kulturním domě ve
Starém Poddvorově
24. 5. 2013
– Absolventský koncert žáků
I. a II. stupně
13. 6. 2013
– reprezentovali na festivalu
Mozartovy děti: Dechový
soubor ZUŠ, Cimbálová
muzika ZUŠ, skupina Šroti
16. 6. 2013
– účast Dechového souboru
ZUŠ na přehlídce na Náměstí v Mikulově
21. 6. 2013
– Závěrečný koncert šk.r.
2012/2013 v Obecním
domě, zač. 16.30 hod.
(HO a TO)
28. 6. 2013
– ukončení školního roku
a v ydávání v ysvědčení
v 10.00 hod.
24

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014:
I. pololetí:
2. září 2013 – 30. ledna 2014
II. pololetí:
3. února – 27. června 2014
Podzimní prázdniny:
29. října – 30. října 2013
Vánoční prázdniny: 21. prosince 2013 – 5. ledna 2014
Pololetní prázdniny:
31. ledna 2014
Jarní prázdniny:
17. února – 23. února 2014
Velikonoční prázdniny:
17. dubna – 18. dubna 2014
Hlavní prázdniny:
28. června – 31. srpna 2014
Pro naši školu byly schváleny pro školní rok 2013/2014 následující výkony:
nejvyšší povolený počet žáků
v individuálním hudebním oboru – 217
nejvyšší povolený počet žáků
v kolektivním hudebním oboru – 6
nejvyšší povolený počet žáků v tanečním oboru – 55
nejvyšší povolený počet žáků ve výtvarném oboru – 40
Školní rok 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014
Gratuluji všem žákům a pedagogům k dosaženým výsledkům při reprezentaci školy a obce a přeji hodně dalších
úspěchů. Taktéž chci poděkovat dosavadním členům
SRPDŠ za jejich obětavou činnost při školních akcích.
Stanislav Esterka, ředitel školy
Zpravodaj

Každý člen redakční rady má svou
neodmyslitelnou funkci. Bez koho by to
nešlo je korektorka. Jedná se na první
pohled o nenápadnou práci. Přesto přečíst (a to ne jednou) články Zpravodaje,
soustředit se a najít všechny jazykové
nedostatky není vůbec jednoduché.
V dnešním rozhovoru představujeme
Hanku Martínkovou.
Hana Martínková se narodila 19. října
1977. Vystudovala Pedagogickou fakultu
a Teologickou fakultu Univerzity Palackého,
obor český jazyk a křesťanská výchova. Pro
Zpravodaj pracuje s krátkou přestávkou již
8 let. Má tři děti.
Čím jsi chtěla být jako malá?
Chtěla jsem být zdravotní sestrou. Potom
mě delší dobu držela touha stát se prodavačkou. Na druhém stupni ve škole už jsem
pak chtěla být paní učitelka.
Co tě na „učitelování“ lákalo?
Po těch letech učení už ani nevím (směje
se). Už na základní škole jsem pomáhala
spolužákům vysvětlovat učivo, když něčemu nerozuměli. Potom na gymnáziu jsem
přemýšlela, co dál, a učení mi přišlo jako
dobrá volba. Přiznám se, že když jsem
začala učit, doslova jsem si to užívala. V té
době ještě nebyl internet tak rozšířený a ani
pomůcek tolik nebylo, takže jsem byla tvořivá. Dětem jsem vyráběla různé kartičky a pomůcky pro snadnější a zábavnější učení...

Vydržela ti ta kreativita doteď?
Než jsem odešla na mateřskou dovolenou, věnovala jsem přípravě do školy dost
času. Když jsem pak nastoupila po mateřské
zpět do práce, tak jsem čas musela dělit
mezi rodinu a školu a jde to poznat. Navíc,
časem se práce změnila. Dnes už je spousta
materiálu dostupná na internetu a je také
více učebních pomůcek. Odborné učebny
jsou vybaveny počítači a dataprojektory.
V současné době je úkolem učitelů přemýšlet, jak materiály využít a zapojit je do výuky.
V mnohém je to jednodušší.

Dolní Bojanovice
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pod dr obnohledem

Koncert studentů konzervatoře, 17. 3. 2013 (Foto: Jaroslav Skočík)

Odkáď sa ty
zvuky nesú...

Pálení čarodějnic, 30. 4. 2013 (Foto: Jan Šimek)

Dívčí vínek, 15. 6. 2013 (Foto: Marek Mečl)
Kresba: Bronislava Halašová; Připravila A. Č.

Učila jsi první, nebo druhý stupeň?
Před odchodem na druhou mateřskou
jsem měla druhý stupeň, ale před svým
prvním odchodem jsem učila tři roky na
prvním stupni díky nedostatku aprobovaných učitelek.
Kdyby sis měla vybrat mezi prvním a druhým stupněm, kde bys raději učila?
Každý věk má svoje úskalí. Díky zkušenostem to můžu srovnávat. Po určitou dobu
jsem vyučovala angličtinu žáky od první do
osmé třídy. V jeden den jsem učila v první
i v osmé třídě. Musím přiznat, že po náročné
výuce v první třídě jsem si chodila na druhý
stupeň spíše odpočinout. Ten rozdíl byl
neskutečný. V první třídě mluvíš a mluvíš,
musíš děti zaujmout a bavit. Učitel je tam
hodně hercem. Pořád musí být člověk ve
střehu. U starších dětí je to v tomto ohledu
snazší.
Myslíš si, že být učitelem je povolání, nebo
poslání?
Myslím si, že obojí. Bylo by dobré, kdyby
člověk dokázal spojit povolání s posláním.
Ale o to jde snad téměř v každém povolání.
U učitelského povolání jde navíc o to, vytvořit si vztah k dětem, což nemusí být vždy
jednoduché.
Kdyby ses teď mohla rozhodnout, že
můžeš dělat něco jiného, vrátila by ses
zpět učit, nebo bys chtěla vyzkoušet něco
jiného?
Abych pravdu řekla, nedovedu si představit, že bych dělala něco jiného. I když jsem
o tom přemýšlela, neměnila bych. Neumím
si představit jiné místo, kde bych se mohla
uplatnit. Napadlo mě být korektorkou, ale to
je práce, která by mě moc nebavila. Potřebuji být mezi lidmi, změnit prostředí. Nechtěla
bych pracovat doma.
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Mluvíš o korekturách – to je tvoje hlavní
náplň ve Zpravodaji. Baví tě to?
Je to pro mě docela náročná práce.
Nejsem typ člověka, který si přečte větu
a okamžitě vidí chybu. Jsou lidé, kteří tento
kritický pohled mají, ale já čtu většinou
článek dvakrát. Nejdříve kvůli obsahu a pak
pro opravu chyb. Nedokážu se současně
soustředit na obsah a grafickou stránku,
hlavně u zajímavých článků. Mnohdy si
slova rozkládám na slabiky, abych našla
chybějící písmenko či znaménko. Zatímco
ve škole se učíme číst slova jako celky,
já se musím vrátit do dob prvňáčka a číst
písmeno po písmenu, slabiku po slabice
a pak navíc jako celek, abych určila správně
čárky a mezery.
Je hodně článků zajímavých, že je musíš
nejdříve přečíst?
Pokud budu hodnotit subjektivně, řekla
bych, že dvě třetiny jsou pro mě zajímavé.
Jedním dechem čtu rozhovory, články
z kulturní oblasti, vzpomínky pamětníků.
Těžkopádnější jsou části, kde se píše o zasedání zastupitelstva či statistiky, ty jsou na
korekturu náročné.
Máš nějaký tip, čím by se dal Zpravodaj
vylepšit?
Nemám. Zpravodaj vychází už dlouho.
Velká oblast témat je již vyčerpaná. Není
jednoduché přijít s něčím novým.

stále se tak udržuji ve střehu
a vzdělávám se.
Máš se třemi dětmi ještě
čas na koníčky?
Koníčky mám, ale čas
nemám (směje se). Mým
dávným koníčkem byla hudba a zpěv. Zpěvu jsem se
věnovala a zpívala jsem také
ve Svatováclavském sboru
a v Kytarácích. Doufám, že
se k této zálibě vrátím, až
děti odrostou. Hledám teď
spíše koníčky vhodné pro
rodinu i pro mě. Společně
trávíme hodně času cestováním a výlety. Obdivujeme
hlavně krásy v okolí – zámky
i přírodu.
Kdyby sis mohla vybrat bez
ohledu na peníze a na děti,
kam by ses chtěla ve světě
podívat?
Žádné exotické země ani
moře mě nelákají. Spíše
bych si vybrala hory. Možná
se podaří realizovat dovolenou v Alpách a jako sen
zatím vidím návštěvu Skandinávie.
A.Č.

Život za humny
V dnešní době sice není žádnou zvláštností jezdit studovat
či pracovat do zahraničí, přesto rozhodnutí opustit (ač jen
na určitou dobu) rodnou obec a přátele nemusí být vždy jednoduché. Jak život „za humny“ zvládají naši rodáci, si dnes
můžete přečíst ve dvou příspěvcích.
Pozn. autorky: oba rozhovory byly připraveny přes internet.

K ATKA ZIGÁČKOVÁ
narodila se 23. sr pna
1988. Studuje na Masarykově univerzitě, Filozofické
fakultě, obor Evropská etnologie se zaměřením na
lidový oděv, zanikající tradice a lidovou kulturu. Do
světa poprvé vyrazila v roce
2010 za účelem zdokonalení
angličtiny. Od té doby již stačila procestovat země jako
Nový Zéland či Portugalsko.
Jak jsi vnímala své první
cestování do světa?

Moje první cesta před
dvěma a půl lety vedla do
Anglie, konkrétně do Londýna. Jela jsem pracovat
jako au- pair v domnění,
že se za 4 měsíce naučím
anglicky. Ale bohužel to
tak nefunguje. Byla to příliš
krátká doba. Začátky byly
velmi tvrdé. Starala jsem se
o dvě děti (4 a 10 let). Téměř
nic jsem nerozuměla. Vařila
jsem jídla, o nichž jsem do té
doby neměla ani tušení, jak
by měla vypadat nebo chut-

Máš vystudovanou češtinu. Zdokonaluješ
se v této oblasti?
Určitě ano. Jednou z věcí, proč jsem
práci ve Zpravodaji přijala, byla právě možnost udržovat se v pravidlech češtiny. Ve
Zpravodaji se někdy dostáváme do oblasti
různých termínů, takže když slovo neznám
nebo pokud nevím, zda je dobře použité,
hledám v pravidlech a na internetu. Neu-

Zpravodaj

Dolní Bojanovice
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nat… Ani Google překladač
mě nezachránil-. Naštěstí
jsem byla u hodných a milých lidí. Dnes můžu říct, že
znám Londýn – všechna zákoutí v centru města, a byla
jsem na královské svatbě
prince Williama a Kate.
Do dvou měsíců od návratu z Anglie jsem jela na
Nový Zéland. Získala jsem
tam zkušenosti, které jsou
k nezaplacení. Občas jsem
si sáhla na dno svých sil,
ale stálo to za to! Prvních
pár týdnů na Zélandu jsem
byla v jazykové škole ve
Wellingtonu. Tam jsem si
našla přátele hlavně mezi
Brazilci a Saudskými Araby.
Navzájem jsme si pomáhali
a společně cestovali. Dodnes jsme v kontaktu. Po
studiu na jazykovce jsem
jela za prací do vinohradů
na jižním ostrově. Po pár týdnech jsem přejela s partou
Čechů za prací v třešňových
sadech do Wanaky na jihu
ostrova. Na Novém Zélandě
jsem nechala kousek sebe
a zároveň kousek Nového
Zélandu zůstal ve mně. Tamní maorská kultura je pro
Evropana úplně jiný svět,
hlavně jejich silná spjatost
s předky, tradiční tetování
a tanec Haka...

studentské město ve středu
Portugalska. Universidade
de Coimbra byla založená
již v roce 1290 a je jednou
z nejstarších na světě. Celé
město žije z univerzitního
života. Studenti zde mají
opravdu vřelý vztah ke škole
a hlavně k mimoškolním aktivitám. Každá univerzita má
uniformu a údajně se zde
nechala inspirovat zdejším
stylem uniforem i Rowlingová při psaní Harryho Pottera.
Součástí uniformy je dlouhý
černý plášť, který musíte
mít přehozený přes sebe,
pokud procházíte branou
do nejstarší části univerzity, jinak nikdy neukončíte
studium. Plášť musíte mít
překřížený při průchodu
městskou branou, jinak se
stane něco zlého. Pokud
spadnete na Escadas monumentais (monumentální
schody), tak neprojdete
u zkoušek. Pokud spadnete
na strmých schodech, provdáte se v Coimbře… Jsou to
pověry, kterých jsou desítky.
Já jen doufám, že se neplní!
Mně se podařilo spadnout
na Escadas monumentais
za bílého dne, ty schody
jsou opravdu monumentální
a křivé. Tak uvidíme, jestli
úspěšně dostuduju-.

Ve které zemi nyní studuješ?
Jsem na semestrálním
pobytu v Coimbře, což je

Co konkrétně v Coimbře
studuješ?
Přijela jsem z katedry evropské etnologie studovat
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– jeďte!!! Finanční podpora
není velká, ale pokud si
vyberete „normální“ stát,
pokryje vám kromě ubytování i jídlo.

muzeologii, získávám zkušenosti a znalosti, které bych
doma nikdy nedostala!
Baví tě to?
Vzhledem k jazykové bariéře to není legrace. Ale
baví mě to. Poznávám nový
systém. Spousta věcí, hlavně ohledně muzea, by byla
aplikovatelná i u nás. Ve
výsledku se nejedná ani
tak o získávání znalostí ve
škole, jako spíše o to, aby
se člověk naučil samostatnosti, rychle se rozhodovat
a správně vnímat.
Přivyděláváš si při studiu?
Jedná se o studijní pobyt
Erasmus, což je celoevropský projekt. Dostala jsem
finanční podporu a nesmím
pracovat – to je podmínka
programu. Každopádně
všem, kdo ještě studentských projektů nevyužili

Čím tě cizí země zaujala?
Coimbru jsem si vybrala,
protože byla v nabídce míst,
kam bylo možné vycestovat
na jeden semestr. Spočítala
jsem si, že by mě to nemělo
finančně zruinovat. Například v Paříži by mi příspěvek
stěží stačil na ubytování, to
samé severské státy. A hlavně, chtěla jsem se naučit
portugalsky, abych jednou
mohla jet do Brazílie.
Portugalsko je nádherná
země s obrovským množstvím kulturních památek.
Co ti nejvíc chybí?
Celkem nic. Jsem tu na
chvíli, stýskalo se mi trochu
přes Velikonoce, ale už jsem
si zvykla – je to oběť cestování. Necháte doma přátele,
rodinu a bojanovské tradice.
Jaký je hlavní rozdíl mezi
životem doma a životem
v cizině?
Nad tím jsem nikdy nepřemýšlela. Každé místo
má svoje kouzlo! Ale pro
mě není ani tak důležité,
kde jsem, ale s kým tam
jsem. Konkrétně Coimbra je
v jistém směru Bojanovicím
podobná. Hluboké kořeny
tradic kolem univerzity, stu-

dentské sbory, divadlo, hudba (skupiny studentů s tradičními kytarami – tuna),
v Dolních Bojanovicích je
to tradiční kultura, kroje,
zvyky... Je to něco, co se
nedá popsat slovy, musíte
to vnímat.
Co pro tebe bylo ze začátku nejtěžší?
V Anglii to byla neznalost
jazyka a oplakala jsem Velikonoce. Na Zélandu jsem
měla úžasné přátele, na
které nikdy nezapomenu.
I když často jsem se potýkala
s nedostatkem financí a oplakala jsem Hody. Zmeškat
Hody, to pro mě bylo hodně
drsné! V Portugalsku nebylo
jednoduché najít si přátele,
pokud člověk teda nechce
trávit veškerý čas s Čechy
a Slováky, protože je to tu
česko – slovenská invaze.
Doporučila bys zahraniční
zkušenost i ostatním?
Kdybych mohla, stanovila
bych zahraniční zkušenost
jako součást povinné školní
docházky. Takže ano, doporučuji. Ale pozor! Cestování
je velmi silně návykové.
Vracím se v polovině června a už přemýšlím, kam
pojedu příště. A moc děkuji
rodičům, že mě v cestování
podporovali!
Co jsi cestováním získala?
Nejvíce si cením navázaDolní Bojanovice

ných přátelství! Na Novém
Zélandě jsem byla určitou
dobu z 22 studentů ve třídě
jediná Evropanka. Z blízka jsem sledovala chování
a způsoby Korejců, Tajwanců, Arabů, Kolumbijců a dalších. Bydlela jsem v domě
s Brazilci a Vánoce jsem
strávila převážně s Araby.
Takže jsem velmi zblízka
poznala další národnosti a jejich způsob života. Za jednu
z nejdůležitějších věcí při
cestování považuji naučit se
respektovat a chápat zvyky
a tradice jiných národů. Hned
by bylo ve světě míň válek
a rozepří. Získala jsem také
bohaté pracovní zkušenosti
hlavně v oblasti vinařství a turistiky. Všechno to pro mě je
jedna velká sociální analýza.
Dovedeš si představit, že
bys žila v cizině natrvalo?
Vždycky, když někam nějak jedu (i v rámci České republiky), tak si říkám, že jedu
nasbírat zkušenosti, které
pak přivezu domů. Zatím
jsem lepší místo než Dolní
Bojanovice nenašla. I když
uznávám, že na Zélandu
bylo pár míst, kde bych možná mohla žít. Ještě se budu
muset trochu porozhlédnout
po světě a pak se ukáže, kde
nakonec skončím... Stále
můžu v klidu říct – Miluju
svoju dědinu tady důle na
jihu Moravy!
A.Č
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tější. Člověk má ze začátku problémy úplně všude.
V restauraci si objednat jídlo,
v lékárně koupit aspirin a podobně. Ale i pro to je život
v cizině zajímavý. Člověk
pozná spoustu nových lidí,
nových míst, měst...

ZBYNĚK MIKLÍK
narodil se 24. 7. 1984.
Vystudoval: Provozní techniku ve Veselí nad Moravou.
Ve firmě GROZ-BECKERT
je zaměstnán od roku 2004.
V zahraničí pracuje s pauzami
už několik let (2006 Německo, 2011-2012 Německo, od
2013 Portugalsko).
Ve které zemi pracuješ?
Teď pracuju v Portugalsku
ve městě Porto, ve firmě
GROZ-BECKERT.
Co konkrétně děláš?
Pracuji zde jako technický
konzultant, v podstatě jsem
vedoucím mistrů ve výrobě.
Baví tě to?
U firmy GROZ-BECKERT
pracuji už devět let. Za ty
roky jsem v práci poznal jen
velmi málo stereotypu. Nenudím se a baví mě to.
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Jak dlouho již pracuješ
mimo republiku?
Celkem jsem byl tři roky
v Německu a nyní jsem
jeden měsíc v Portugalsku.
Čím tě cizí země zaujala?
Každá země má jinou kulturu, trošku jiné myšlení
lidí, jiné tradice, přírodu,
odlišnou řeč s množstvím
dialektů a spoustu dalšího.
Je toho hodně, člověk to
musí zažít, aby pochopil.
Co ti v zahraničí nejvíc
chybí?
Samozřejmě rodina a přátelé, ale taky třeba úplné
maličkosti jako je české pivo
nebo normální rohlík nebo
vepřo-knedlo-zelo, český
hokej. Tohle je jenom u nás
DOMA.
Jaký je hlavní rozdíl mezi
životem doma a životem
v cizině?
Život v zahraničí je složiZpravodaj

Co pro tebe bylo ze začátku
nejtěžší?
Nejtěžší je vždycky odjet
od rodiny a naučit se řeč.
Mám přátele v Česku, kteří
mi chybí. Během práce v Německu jsem si našel přátele
i tam, kteří mi teď navíc chybí
v Portugalsku.
Doporučil bys takovou zkušenost i ostatním?
Určitě ano. Ale bohužel
sám jsem poznal, že život
v zahraničí není pro každého. Někdo nechce riskovat
a mít problémy, když nemusí.
Život doma je život doma, ale
pak se člověk ochuzuje a nic
nového nepozná. Může jen
poslouchat ostatní, kteří mají
zkušenosti z „venku“.
Kdy plánuješ návrat domů?
Smlouvu zde v Portugalsku mám na čtyři roky a pak
se uvidí.
Dovedeš si představit, že
bys žil v cizině natrvalo?
Nepřemýšlel jsem nad tím.
Určitě se chci vrátit domů,
ale kdy, to nevím. Uvidím, co
mi život nachystá...
A.Č.

OHLÉDNUTÍ PO 20 LETECH
Před 20 lety se sešli 4 lidi
(O. Krupica, S. Šottl, V. Kavická a H. Holečková) a rozhodli
se občas něco uspořádat.
Dne 14. 11. 1992 uspořádali
první Country bál, kde hrály
skupiny „Lopuch“ a „Ahoj“.
V dalším roce 1993 již pořádali Country ples (Trdelník
Band), Pálení čarodějnic,
Diskotéku, Výstavu květin,
III. Countr y bál (Lopuch,
Brnkáči), IV. Countr y bál
(Brnkáči) a Štěpánskou zábavu. To vše připravovali pod
hlavičkou Obecního úřadu.
K osamostatnění došlo
až v roce 1994, kdy byla
provedena registrace sdružení na Ministerstvu vnitra
České republiky po zaslání
„Stanov“ – Volného sdružení
přátel hudby Diagonála. Po
vyřízení „papírových“ formalit,
razítka bylo přiděleno IČO.
Od této doby jsme mohli fungovat samostatně. Diagonála
měla v prvním roce 19 členů
a od počátku byl a je jejím
předsedou Jaroslav Jordán.
Hospodářkou a hybatelem
(tzv. šedou eminencí) je Hana
Holečková. Revizorkou je od
počátku Dana Topenčíková.
Dalšími členy výboru jsou
nyní Libuše Zdražilová a Marcela Bravencová.
Od roku 1994 jsme pořádali Dětský karneval ve spolupráci s mateřskou školou. Od

roku 2004 tuto akci převzala
mateřská škola. Pořádali
jsme každý rok „Countr y
bály“, na kterých hrály „Želví
nervy“ (1994),“Dance Rance“ (1996), skupina „COP“
(1996), „Stuha“ (1998), „Podjezd“ (1999), „Modrá pečeť“
(2000, 2003), „Countrio“
(2006). Ten byl bohužel poslední. Počet návštěvníků na
Country bálech klesal, takže
jsme se rozhodli přestat je
pořádat, byly ztrátové.
„Pálení čarodějnic“ se datuje od roku 1993. Každý
rok 30. dubna jsme obsadili „cvičák“. Pouze v roce
2006 nám natolik nepřálo
počasí, že jsme museli termín posunout (5. 5.), ale už
pod jiným názvem – Den
dětí. Před akcí se musí briDolní Bojanovice

gádně připravit dřevo, uklidit stánek, postavit hranice
s čarodějnicí. Díky členům
Kynologického klubu jsme
mohli lidem ukázat výcvik
psů, časem přibyly ukázky ze
zásahu dobrovolných hasičů.
Občas nám nabídku zpestřili
koně Ladě Lekavého, motorky, historická auta, řiditelný
padák a jiné. Hlavní náplní
bylo a je soutěžení a atrakce
pro děti – přetah lanem, hod
gumákem, koulení pneumatiky... Vrcholem je vždy srocení
místních čarodějnic různého
věku a zapálení hranice s čarodějnicí (symbolizující zlo,
zimu a nečas). Hudba, která
zní v předvečer 1. máje, je
většinou laděna do country.
Pro děti jsme pořádávali „Koloběžkiádu“ (1994 – 1996),
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„ M alování na chodníku“
(1994–1997), „Den dětí“
(1996 – 2002), „Odpoledníčky“ pro starší školáky (1994
- 1995). Ve spolupráci s OÁZOU Hodonín jsme jeli na
výlety na koních (1995, 1997)
a „Mini–tábor“ na Hipocentru
v Koryčanech (1996).
Diskotéky jsme pořádali
hlavně zpočátku, když byl
funkční starý sál Obecního
úřadu a než vyrostly v okolí
diskotékové kluby. To se
snížila návštěvnost, a tak nám
zůstalo jen pořádání „Disko“
nebo „Retro plesu“.
Od roku 1996 se spolupodílíme na pořádání „Festivalu
Tolerance“ a „Humanitárního
plesu“ pro zdravotně handicapované spoluobčany ve
spolupráci s OÁZOU Hodonín. Připravujeme program,
tombolu a vypomáháme pořadatelsky. Jako pořadatelé
jsme v ypomáhali také na
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„Vizovickém frgálu“ ve Vizovicích na požádání Zd. Hrachového ze skupiny FLERET.
Na oplátku nám FLERETI
spolu s Jarmilou Šulákovou
hráli na koncertech v roce
1991, 1999, 2001, 2002.
Z koncertů, které jsme pořádali ojediněle, vzpomeňme
koncerty:
- Milana Svobody
- křest CD skupiny Orchidea
- vokální skupiny Svatý pluk
- ExArgemy
- Javorů
- Hradišťanu
- Artemis - některé ve spol u p r á c i s To n s t u d i e m
J. Rajchmana.
V roce 1996 jsme pořádali
folkové recitály se skupinami
„Želví ner v y“, „Povodeň“,
„Pexeso“, „Rownak“. Od
roku 2003 v ypomáháme
obci s pořádáním „Letního
kina“. Pořádali jsme už ledaZpravodaj

cos – Výstavu květin (1994),
Štěpánskou zábavu (1994,
1995), Společenský ples
(1996), Kloboukovou zábavu,
Silvestr - Propolis, Vernisáž
Miloše Zdražila, Varhanní
koncert v kostele sv. Václava
(2001), Jádrojádu – Propolis
(2007).
Během 20 let někteří členové odešli a noví přišli.
Letos je nás 28, z toho 5 členů výboru. Každý rok, dle
stanov, musí proběhnout
schůze, na které se schvaluje výbor Diagonály, výše
členských příspěvků, hospodaření za uplynulý rok a plán
na rok další.
Tak se nám to točí už 20 let.
A pokud nám bude přát zdraví
a vaše přízeň, možná se to
ještě chvíli bude točit dál. Potřebovali bychom, aby mezi
nás přišlo aktivní mládí, rádi
uvítáme pomoc, stačí oslovit
některého z nás.
DĚKUJEME VŠEM BÝV A LÝ M I S O U Č A S N Ý M
ČLENŮM ZA NEZIŠTNOU
A OBĚTAVOU PRÁCI PRO
OSTATNÍ.
Hana Holečková

B ojano v ic e ma jí t alen t
S vatováclavs k ý s bor
a orchestr je neprofesionální, amatérské hudební těleso
působící při chrámu sv. Václava v Dolních Bojanovicích.
Za počátek existence souboru je považován rok 1824.
Sbor tehdy vedl rektor školy
Jan Wilsdorf a postaral se
také o používání chrámových
varhan. Od té doby až do
konce 19. století se vystřídala
v jeho vedení řada kapelníků
- Jan Hron, Jan Havlíček, Jan
Mainzl. Velmi aktivní byl Jan
Vodička, jehož tvář i tváře
ostatních se nám zachovaly
na nejstarších fotografiích
z roku 1904 a 1909.
Soubor přežil obě světové
války a největšího rozkvětu
dosáhl po roce 1945, kdy se
postavil za dirigentský pult
pan učitel Pavel Janeček nezapomenutelná osobnost
Dolních Bojanovic. Zvětšil
ansámbl na 60 členů, většinu
zpěváků i hráčů sám vychoval.
Působil se souborem především při liturgii, mimo kostel
však připravil několik koncertů
světských, a tím těleso přežilo i útlak minulého režimu.
Pan učitel Janeček stál za
dirigentským pultem více než
50 let a obětavě s nasazením
veškerých sil plnil svůj úkol.
Až teprve nemoc a následná
smrt jej odvolala v roce 2002.

Od roku 1999 postupně
převzala dirigentskou taktovku Lucie Škrháková.
Nejprve jako výpomoc, po
onemocnění Pavla Janečka již na plný úvazek až do
dneška.

LUCKA ŠKRHÁKOVÁ
se narodila 25. srpna
1972 . S tu d i u m JA M U
v oboru dirigent a duchovní hudba ukončila v roce
1998. Vyučuje v ZUŠ Dolní
Bojanovice a ZUŠ Mikulov.
Má dvě talentované děti.
V roce 1999 jsi začala vypomáhat s dirigováním Svatováclavského sboru. Jak
vzpomínáš na své začátky?
Ke spolupráci se sbo rem a orchestrem jsem se
dostala, jak se říká, jako
slepý k houslím. Naprosto
nečekaně a bez jakýchkoliv
ambicí. Bylo to v roce 1998,
kdy mě čekal můj absolventský koncert na JAMU v Brně
v oboru duchovní hudba.
To mimo jiné obnášelo úkol
představit se coby dirigent.
Škole tehdy chyběly dotace
pro zapůjčení některého
z brněnských souborů, a tak
se šlo cestou nejjednodušší.
Brněnští profesoři si udělali
v rámci mého vystoupení
výlet do Dolních Bojanovic
Dolní Bojanovice

za naším Svatováclavským
sborem a orchestrem známým už tehdy svou vysokou
úrovní. Z následného ohodnocení usuzuji, že se jim
v Bojanovicích líbilo...
V čem ti byl pan učitel Janeček vzorem?
S učitelem Janečkem
jsem úzce spolupracovala a musím uznat, že tato
spolupráce byla velmi nekonfliktní. Myslím, že pan
učitel se mnou musel mít
vzhledem k mé nezkušenosti mnoho trpělivosti.
Vzorem mi byl v nezdolném
a dlouhodobém zápalu a nasazení.
Během těch patnácti let,
co se sboru věnuješ, na co
si nejvíc hrdá?
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Za největší úspěch považuji to, že po velmi dlouhém
působení pana učitele Janečka, který byl přece jen
jakousi ikonou, se mi podařilo udržet ansámbl na velmi
dobré úrovni. A to i přes problémy, se kterými se potýká
většina nejrůznějších uskupení v dnešní době, a tím je
klesající počet členů. Tímto
samozřejmě srdečně zvu
všechny případné zájemce
a zájemkyně...Naskakuje ti při některé
hudbě husí kůže?
Myslím si, že jsem posluchač nadžánrový. Tudíž
ohodnotím jakoukoliv kvalitní a dobře provedenou
hudbu.
Kteří skladatelé jsou ti
nejbližší?
Jsem renesanční a barokní člověk, což mi ostatně
potvrdili i mí vyučující za dob
studií. Asi nejraději sáhnu
po Vivaldim či Händlovi...,
ale samozřejmě po mnoha
dalších, aby jim to nebylo
líto.Kdybys mohla dirigovat
jakýkoliv jiný hudební žánr,
který by ti byl nejbližší?
Tak to nevím. Trošku jsi
mě zaskočila. Myslím, že
jak to je nyní, tak to asi má
být. Celý můj život je jakýmsi
Božím vedením, protože
jsem byla skutečně člověk
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bez výraznějších ambicí
a nechávala jsem se pouze
unášet tím, co život přinášel.
Ale určitě by mě bavilo vést
jakékoliv sbory, také folklór
či dobře udělaný folk by mi
byl sympatický.
Složila jsi i nějakou vlastní
skladbu nebo se o to alespoň pokoušela?
V s e d mi letec h js em
zkomponovala dvě skladby
pro klavír a těšila se, že
v deseti zkomponuji operu,
jako Mozart. K tomu ovšem
nedošlo... Ty skladby pro
klavír nejsou sice nikde
zaznamenané, ale stále
si je pamatuji a občas pro
pobavení zahraji.- Později
jsem působila v křesťanské
skupině Credo, což je obdoba bojanovského 4BABu,
kde jsem se mohla autorsky
prosadit. No a pak to bylo
hlavně v rámci studií, kde
jsme museli vytvářet jakési
připravené improvizace na
zadané téma. Ostatně na
mém absolventském koncertě zazněla na varhany
Gotická suita v mém podání
i autorství.
Míváš trému při dirigování?
Nemívám. Dirigování při
koncertu či mši beru jako
odměnu za všechnu tu nimravou a zdlouhavou práci
při zkouškách. Spíš by se
dalo říct, že si každé provedení velmi užívám.
Zpravodaj

Jak se dá skloubit rodina
a děti s tak náročným úkolem jako je vedení sboru?
Samozřejmě, že když byly
děti malé, bylo to vše daleko
náročnější. Ale jak už jsem
se zmínila, asi to bylo Boží
řízení. Jinak si to nedokážu
vysvětlit. Jen díky tomu se
vše skloubit podařilo.
Kdo ti ve sboru nejvíc pomáhá a s čím?
Nevím, jestli mám někoho konkrétně vyzdvihovat.
Pomáhají mi v ansámblu
úplně všichni. Bez nich - řadových členů - by to prostě
nešlo. A nepomohlo by mi
ani deset vysokých škol.
Ale jestli můžu přece jen
někomu poděkovat, velmi mi
pomáhá manažer a vedoucí
souboru Jožka Salajka. Bez
něj bych byla v některých
věcech ztracená. Oporou
je mi můj otec Karel Bohůn,
který mi mnohokrát vypomohl nejen jako rádce, flétnista
či zpěvák, ale právě jako
dirigent. On je zkrátka mnohostranně využitelný člověk.
Pak jsou zde sólisté nebo
věrní členové, kteří nevynechají jedinou zkoušku, hráči,
kteří chodí připravení a jsou
ochotní zahrát si, podpora
otce Petra..., je jich mnoho
a všem patří velký dík.
Co považuješ dosud za
největší úspěch sboru?
Úspěchů je mnoho. Kon-

certy doma i v zahraničí.
Přesto mě asi nejvíce potěší
uznání třeba jen prostého
člověka, který vzpomene
naši produkci s tím, že jej
nějakým způsobem duchovně oslovila. Vždyť to je přece
naše hlavní poslání.
Co tě na práci se sborem
těší?
Radost členů z dobře
a kvalitně vykonané práce,
což je nyní třeba zbrusu
nové CD s Velikonočním
programem.
Co najdou posluchači na
novém CD?
Najdou tam program, který byl proveden v našem
chrámu o letošních velikonočních svátcích, například
známé Händelovo Alleluja,

či Blahackovu mši. Mnoho
lidí jistě ocení velkopáteční
zpěvy, které slouží spíše
k meditativním účelům, jako
oblíbené Improperia, neboli
Výčitky Krista.

Nedisciplinovanost a lenost některých členů. S tím
se ovšem musí počítat při
jakékoliv práci s lidmi. A dále
ubývající počet členů – jak
už jsem zmínila.

Proč jste se rozhodli nové
CD natočit?
Hlavně z důvodů reprezentace souboru a také proto, abychom zaznamenali
průběžnou činnost souboru.
Tímto děkuji všem, kdo se
na něm jakýmkoliv způsobem podíleli.

Máš nějaký sen, kde bys
chtěla se sborem vystoupit?
Naším hlavním posláním
je působit při liturgii v chrámu svatého Václava u nás
v Dolních Bojanovicích. Co
je navíc přijímám s povděkem.

A kde si je mohou běžní
zájemci koupit?
Zakoupit jej lze v Tonstudiu Rajchman a u Svatováclavského sboru.
Co tě nebaví při vedení
sboru?
Dolní Bojanovice

Jak jsou na tom s hudbou
tvoje děti?
Starší syn Vítek doprovází na varhany již asi rok
bohoslužby v našem chrámu. Mladší Marek hraje na
baskřídlovku a letos poprvé
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doprovází s ostatními hráči
na dechové nástroje velké
slavnosti liturgického roku.
Jsem ráda, že mohou tímto způsobem svůj talent
zúročit.

Dlouholetým členem Svatováclavského sboru a orchestru je také paní HELENA
NOVÁKOVÁ (64 let), dcera
pana učitele Pavla Janečka.
V současné době žije v Prostějově. Na housle hraje od
sedmi let, vystudovala konzervatoř. Dříve byla učitelkou
v hudební škole v Přerově
a Prostějově. V orchestru
hraje první nebo druhé housle, podle toho, co je potřeba.
Pravidelně dojíždí hrát se
sborem při speciálních příle-

žitostech, vystoupeních a na
koncertech.
Paní Heleny jsme se zeptali:
Co pro vás účinkování v orchestru znamená?
Začínala jsem hrát ještě
s tatínkem. Nyní je pro mě
účinkování v tomto tělese nejen vzpomínkou, ale
vlastně i takovým návratem
do mládí. Dřív jsem totiž
učila v hudebce (pozn. aut.
hudební školy v Přerově
a Prostějově), ale když jsem
odešla do důchodu, hudba
mi chyběla. Hledala jsem
příležitost, jak se uplatnit...
Když mi Lucie nabídla možnost hrávat v Bojanovicích,
byla to pro mě natažená
ruka. Účinkování se sborem

krátké i delší zprávy
• Přednáška odborníka
Dne 28. února 2013 navštívil naši obec lékař z Kanady MUDr. Jaromír Bertlík
s přednáškou Zdravý životní styl. MUDr. Bertlík
je celosvětově uznávaným
odborníkem v oblasti výživy, životního stylu a přírodní medicíny. Věnuje se
v ýzkumu a studiu léčby
rakoviny, bolesti a chronických potíží. Současně
je také expertem v oboru biologické medicíny,
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je pro mě srdeční záležitostí.
Obohacuje mě to. Ačkoliv
jezdím z velké dálky, necítím
to jako oběť, ale spíše jako
dar. Sejdu se s lidmi, se kterými jsem se dřív vídala. Po
zkoušce posedíme a zasmějeme se. A cítím se užitečná.
Dlouholetý člen sboru

KAREL BOHUN
oslavil v letošním roce
neuvěřitelných 70 let.
Přejeme mu touto cestou
hodně zdraví, štěstí
a veselou mysl.
Redakční rada Zpravodaje
a členové
Svatováclavského sboru
a orchestru
A.Č.

homotoxikologie, tradiční
čínské a bylinné medicíny.
I přes menší účast byla tato
přednáška velmi poutavým
zdrojem informací o tom,
jak bychom se měli stravovat pro udržení psychického a fyzického zdraví. Také
sdělil, jak je v dnešní době
důležitá prevence, jak
předcházet nemocem. Ke
konci své přednášky nám
představil přírodní léčivé
produkty firmy Akuna, kde
působí jako konzultant a je
předsedou vědecké rady.
Po skončení přednášky
měli návštěvníci možnost
konzultovat své zdravotní
problémy s MUDr. Bertlíkem, který rád a ochotně
odpověděl na všechny
dotazy a poradil, jak dále
postupovat v léčbě.
Při větším zájmu je možné
tuto přednášku realizo vat ještě jednou. Informace o MUDr. Jaromíru
Bertlíkovi, Akuně a jejích
produk tech lze zís k at
osobně nebo na telefonu
731 543 686 u paní Lenky
Kotlaříkové nebo na stránce www.akuna.cz.
Lenka Kotlaříková
• Ve l i ko n o č n í v ý s t a va
2013 a noví členové fotokroužku
V termínu od 31. března
do 7. dubna letos pořádal
Fotokroužek ve spolupráci
s Obcí Dolní Bojanovice

Zpravodaj

zdařilou Velikonoční výstavu, kterou vynikajícím způsobem zahájili malí verbíři
DFS Kordulka ze Starého
Poddvorova. Fotografie na
vysoké úrovni představil
PhDr. Pavel Popelka, CSc.,
ředitel muzea Jana Amose
Komenského v Uherském
Brodě, který na výstavě
zahrál na dudy. Řezbáři
manželé Netíkovi nás obohatili svými řezbami. Žáci
ZUŠ z Dolních Bojanovic
se pochlubili hlavně obrazy
malovanými hlínou, které
získaly 1. cenu na mezinárodní výstavě v Rakousku.
Zvláště potěšitelné je, že zde
vystavovali fotografie čtyři
noví členové fotokroužku:
Vladimír Blaha, Jan Klubus,
Michal Maláník a Marek
Mečl. Mezi nové členy patří
také Jaroslav Řezáč, Jiří Robek a Jan Šimek. Poslední
dva jmenovaní členové již
také vystavovali na Vánoční
výstavě v roce 2012.
Dolní Bojanovice

Zajímavá a poučná byla
beseda s uznávaným fotografem Mgr. Bohumilem
Kocinou z Letovic, která se konala 13. dubna
2013 v zasedací místnosti
obecního úřadu.
Stanislav Bílík
• Letošní Pálení čarodějnic
opět nezklamalo své příznivce. Mimo pravidelné
ukázky výcviku psů či hasičského auta byly opět
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připraveny i soutěže a zábava pro děti. Každoročně
je 30. duben ve znamení
příjemného setkání u ohně.
Diagonála, která je organizátorem, má s pořádáním
této akce letité zkušenosti.
Faktem je, že čarodějnice
mají rok od roku těžší úkol,
jak ohni uniknout -.
• Včelařská výstava se konala na Obecním úřadě
v Dolních Bojanovicích
od pátku 7. června do neděle 9. června. Pátek byl
vyhrazen především pro
žáky naší školy. Návštěvníci si mohli prohlédnout
včelařské pomůcky, zařízení a tiskoviny z minulých
století i dnešní doby. Od
pátečního odpoledne byla
výstava zpřístupněna veřejnosti. K vidění či zakoupení byly také včelařské
výrobky jako je med, svíčky
či propolis nebo kolekce
zdobeného staročeského
perníku.

20. ČESKO-SLOVENSKÝ POTLACH

spolk y
Rodičovské centrum
Zve rodiče s dětmi

Od nového roku jsme toho v našem spolku opět spoustu
zažili. V měsíci březnu jsme navštívili knihovnu, oslavili narozeniny RC Sluníčka a již tradičně uspořádali burzu dětského
oblečení. Darované věci opět putovaly na severní Moravu do
obce Rusín, kde poslouží potřebným rodinám. Jako přípravu
na letní prázdniny jsme absolvovali přednášku na téma První
pomoc – úrazy dětí. Tu si pro nás připravila paní Božena
Miklósyová z Českého červeného kříže. Koncem května
jsme zavítali do Lanžhota, kde nám naše rodačka Anežka
Bartošová (roz. Vaculíková) ukázala, co všechno žije v našich
vodách. Děti si mohly prohlédnout nejen různé žabky, čolky,
ale i hmyz, o kterém jsme netušili, že vůbec existuje. Výlet
se dětem moc líbil.
I během prázdnin se budeme setkávat jako vždy v pondělí
a ve čtvrtek a pořádat různé výlety a akce pro děti. Proto
zveme nové maminky s dětmi, aby přišly mezi nás.
za RC Sluníčko Zdislava Šottlová
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Zpravodaj

Dolní Bojanovice 6. – 8. 9. 2013
Motto:
„Zastav se na chvilku a rozhlédni, dokud je čas. Pořád pospícháš, ženeš se o překot
dopředu, rychle, rychleji. Proč? V této honičce šlapeš po květech, takže nikdy neuvidíš,
jak příroda doopravdy žije.“
Z dostupných pramenů a vlastních prožitků
nejjižnější cíp Moravy, zvaný Podluží, žil a žije
vždy spíše folklorem a nikdy nebyl baštou
trampingu, který u nás začal po I. světové
válce, hlavně v okolí Prahy, kde vznikaly první
trampské osady a kluby, z nichž nejznámější,
zřejmě i nejstarší, byla nebo je Osada Ztracená naděje, zvaná Ztracenka. Za zakladatele
Č-S trampingu v r. 1918 se považuje BOB
HURIKÁN, přezdívaný taky český Jack London. V padesátých letech, kdy se tehdejšímu
režimu podařilo zrušit nežádoucí organizace,
vč. Junáka a Skautu, přešlo hodně mladých
kamarádů k trampingu.
Československý tramping nikdy nebyl organizován, ale sdružovali se v něm lidé, kteří měli
úctu a lásku k přírodě – ke svobodě – volnosti
a kamarádství. Na počátku 60. let nastal obrovský rozmach trampského hnutí po celém
Československu, jako tichý protest části mládeže proti tehdejšímu režimu. Začátkem 70.
let přišla doba normalizace. Trampské hnutí
bylo stále silněji potlačováno, a tím i začalo
ubývat trampských osad. Hodně kamarádů
trampů se s touto nesvobodou nesmířilo
a opustili republiku (USA, Kanada, Austrálie,
Jihoafrická republika, Švýcarsko, Francie…).
A to je jenom část zemí, kde dodnes kamarádi šíří československý tramping a pořádají
celosvětové potlachy (setkání).
Po převratu v roce 1989 znovu začaly vycházet zakázané trampské časopisy, které
opět sbližovaly kamarády ke společným
ohňům. Po roce 1990 se začaly pomalu

v západní části Evropy rušit hraniční celnice,
ale tady nás naši političtí představitelé, které
jsme si po takové době nesvobody konečně
svobodně zvolili, rozdělili se Slovenskem
k 1. lednu 1993, kde jsme měli tolik trampů
– kamarádů. Slovenští trampové, se kterými
jsme se tolik let scházeli u společných ohňů,
na tuto situaci okamžitě reagovali a rok po
rozdělení republiky uspořádali 28. 5. 1994
I. Slovensko-český potlach (setkání) v Moravském Lieskovém. Právě na této významné
trampské akci oficiálně před stovkami trampů
z celého Česko-Slovenska při zapálení I. Slovensko-českého ohně byla předána osadní
vlajka T. O. SAMOTÁŘI Dolní Bojanovice
šerifovi Béďovi.
Tímto 20. výročím Č-S potlachu také slaví
T. O. SAMOTÁŘI Dolní Bojanovice 20 let trvání své osady. Na 19. S-Č potlachu v Lopašově
(SR) na setkání šerifů (kolem 100 kamarádů)
odsouhlasili kamarádi a dali důvěru uspořádat
20. Č-S potlach trampským osadám T. O.
SAMOTÁŘI Dolní Bojanovice a T. O. RYCHLÝ
BLESK Lanžhot.
T. O. RYCHLÝ BLESK Lanžhot vznikla
na břehu řeky Moravy 18. července 1961.
Posledních 20 let pořádá trampské akce na
osadním fleku – Křenová, bývalé hraniční pásmo s Rakouskem, směrem k soutoku Moravy
a Dyje. Tradičně v březnu pořádají Otvírání
jara, v srpnu od roku 1981 tradiční turnaj
v trampském volejbalu (10 – 15 družstev).
Šerifa a kronikáře T. O. RYCHLÝ BLESK už
po léta dělá Franta Horák (HŘIBOŠ).

Dolní Bojanovice
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Chceme připomenout, že je pro nás velkou
ctí pořádat takovou akci, ale představuje to
také mnoho práce a zodpovědnost pořádajících a organizátorů. Předem děkujeme všem
občanům Dolních Bojanovic za pochopení
většího pohybu lidí v obci. Poděkování chceme vyjádřit také p. starostovi, p. místostarostce a zastupitelům obce, kteří nám vyšli vstříc
s prostory ke konání akce. Předem děkujeme
místním hasičům a ostatním sdružením a složkám, které přislíbily pomoc při této významné
akci v obci.

Účast na této akci je možná na základě
tzv. „zvadla“ – tj. písemné nebo ústní pozvání
pořadatelů.
Bližší informace na: http://tosamotari.
webnode.cz
Za pořadatele:
T. O. SAMOTÁŘI – DOLNÍ BOJANOVICE
Šerif Petr Novák – BÉĎA
T. O. RYCHLÝ BLESK – LANŽHOT
Šerif Franta Horák - HŘIBOŠ

Z ČINNOSTI MO ORLA
Pouť do Mikulčic
Naše jednota Orel uspořádala 8. května
2013 auto-moto-cyklo pouť „Putování po
cestě Cyrila a Metoděje v Mikulčicích“. Od
Orlovny odjíždělo na kole 14 nejstatečnějších poutníků, k nimž se postupně přidal
i pan starosta Jansa s manželkou. Ostatní
poutníci, hlavně rodiny s malými dětmi doputovali auty.
Program pouti na Valech začal mší svatou,
kterou sloužil o. Pavel Pacner. Ten na tuto
pouť přijel na kole až z Mikulova. Otec Pavel
nám při mši svaté přiblížil, jak velkou úlohu
sehrál příchod Cyrila a Metoděje na Moravu
a jak důležité je vzdělávat se.
Po mši následovala malá svačinka a po ní
byly všechny děti pozvány ke hrám. Protože
jedna hra spočívala ve sbírání znaků hlaholice,
tak se za námi zastavili i Cyril s Metodějem,
aby nám předali písmo. To nám pomohlo s luštěním poselství, které si děti před tím zapsaly
v hlaholských znacích.
Na další hru byly děti rozděleny na mladší
a starší. Mladší stavěly maketu rotundy,
jejíž díly si musely vydobýt plněním drobných
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Po hrách jsme si všichni opekli špekáčky.
Mezitím se na nás přijel podívat i otec Petr,
který se zúčastnil také vyhodnocení soutěží,
kdy všechny děti dostaly sladkou odměnu
- i na nás dospělé se dostalo. Otec Petr nám
všem dal požehnání a my jsme se rozjeli plní
zážitků s dobrým pocitem domů.
Rádi bychom poděkovali všem organizátorům, otci Pavlovi i otci Petrovi za jejich
účast a povzbuzení a hlavně všem, kteří se
pouti zúčastnili. Věříme, že se tato pouť stane
tradicí naší organizace v obci.
Všem PAN BŮH ZAPLAŤ a ZDAŘ BŮH
Za Orel jednotu Dolní Bojanovice
Zdenka Kaňová

PŘESPOLNÍ TURNAJ V HLUKU
úkolů jako např. poskládat správně za sebou
obrázky z pohádky, trefit se obručí na cíl, najít
poslepu stanovený strom, dát gól florbalovou
hokejkou do branky apod. Starší děti běhaly
po lese, (některé by řekly v kopřivách), kde
měly hledat základní stavební prvky na stavbu
malého slovanského hradiště, které dostalo svou podobu na papíře.

Zpravodaj

V sobotu 11. května 2013 jsme se s mladými pinkponkáři zúčastnili svého prvního
přespolního turnaje, který pořádala Orel
jednota Hluk.
Vyjeli jsme v počtu dvanácti hráčů, plni
očekávání nových sportovních zážitků. Ve
sportovní hale v Hluku se nacházelo neuvěři-

telných šestnáct stolů na stolní tenis a my se
nedali zastrašit velkým počtem talentovaných
hráčů z jiných oddílů. Turnaj byl rozdělen na
registrované v České asociaci stolního tenisu
a neregistrované. Druhé kategorie se zúčastnilo 27 hráčů a tam jsme byli zařazeni i my.
S nasazením všech sil se nejdříve probojovalo do osmifinále sedm našich zástupců. Do
čtvrtfinále čtyři a do semifinále pak dva naši
nejlepší hráči. Po velkém boji se celkovým
vítězem této kategorie stal náš hráč Šimon
Blažej, který ve finále porazil zástupce Orla
jednoty Brno Bohunice. Na krásném 4. místě
se pak umístil Filip Pazderka. Gratulujeme. Chtěla bych všem klukům vyslovit pochvalu
za to, že i když nepostoupili mezi ty nejlepší,
všichni do jednoho bojovali jako o život a fandili a radili si navzájem. Příště jim, doufejme,
bude štěstí ještě více přát.
Věra Račická

O R E L E LE VOV É
S blížícím se koncem florbalové sezóny
hodnotíme dosažené úspěchy a připomeneme neduhy, kterým bychom se samozřejmě
rádi vyhnuli v nadcházející sezóně.
Každým rokem se účast na trénincích
zvyšuje. Jediným problémem je, že se nám
děti přihlašují a odhlašují v polovině sezóny.
Neznamená to, že bychom nové tváře neviděli
rádi, nicméně tato situace způsobuje zmatky
a problémy s příspěvky. Pro nadcházející
sezónu jsme zavedli novinku. Pokud se dítě
bude chtít přihlásit do florbalu, bude to závazné na celou sezónu, a to již od začátku.
Na hodnocení letošní sezóny jsme se
s další trenérkou shodly na tom, že sezóna
byla vydařená. Obě jsme pyšné na výkony při
trénincích i zápasech. Pevně věříme, že hojná
účast bude obdobná i v nadcházející sezóně,
na kterou se již nyní těšíme.
A.J.

Dolní Bojanovice
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Florbal
Starší žáci se 4. května zúčastnili republikového finále orelské ligy, které se letos
konalo v Odrách. Naši jednotu reprezentovalo 13 hráčů a 2 trenéři. Poprvé jsme jako
dopravní prostředek použili místo autobusu
vlak, neboť vlak je pohodlnější na cestování
a hlavně kluci měli zážitek. Po dvouhodinové
cestě nás ubytovali v malé tělocvičně a hned
jsme šli hrát první zápas proti Kuřimi. Výhra
3:0 znamenala dobrý vstup do turnaje. V druhém zápase s Kunštátem jsme se brzo ujali
vedení a kluci si mysleli, že už je vyhráno.
Polevili tedy ve hře a soupeř chvíli před koncem vyrovnal na 2:2. K poslednímu utkání ve
skupině nás vyzvala Kašava. Nad ní se nám
podařilo během sezóny už 2x zvítězit. Jenže
to nic neznamená a taky jsme na to doplatili
porážkou 1:2, která nás posunula na 2. místo
ve skupině.
V nedělním čtvrtfinále nás čekal Sokol
Hodonín. Soupeř se celý zápas bránil a čekal
na naše chyby a rychlé brejky. Chyby bohužel
dělá každý, taky naši žáci, a velmi technicky

vyspělý Hodonín je dvakrát potrestal 0:2. Kluci
ve druhé půli zabrali a soupeře jen ojediněle
pouštěli na svoji polovinu hřiště. Zato na soupeřově půli vytvářeli šance, stříleli a 5 minut
před koncem se jim podařilo skóre snížit.
Najednou jsme byli jako „na koni“. Zvedli jsme
hlavy a šli vyrovnat. Jenže po naší zbytečné
chybě jsme se dostali do oslabení, kluci si
v něm přesto vedli skvěle. Poté, co jsme opět
hráli v plném obsazení, nám nezbývalo nic
jiného než hrát power-play (2 min. bez brankáře). I když jsme soupeře tlačili a střela míjela
střelu v brankovišti soupeře, gól nepadl. Tudíž
prohra 1:2 znamenala pro nás konec a celkové
6. místo. Všem hráčům patří velké poděkování
za zdařilé výkony a krásné umístnění.
Ve dnech 20. - 23. června se žáci zúčastní mezinárodního turnaje HUMMEL OPEN
GAME v Brně. Držte klukům palce…
Mužům a juniorům se bohužel nepodařil
poslední krok a zůstali těsně za postupovými
příčkami. Tak snad příští rok bude úspěšnější.
David Bohun
trenér

Co nás čeká
30. 6.

Farní den

29. 7. – 4. 8.

Letní kino

25. 8.
31. 8. – 2. 9.
29. 9. – 1. 10.
6. 10.

Zahrádkářská výstava ovoce, zeleniny, květin
Svatováclavské hody
Hodky

22. – 24. 11.

Hudební slavnosti sv. Cecilie

15. – 22. 12.

Vánoční výstava

prosinec
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Zahrávání hodů, Zarážání hory

Vánoční koncert ZUŠ
Zpravodaj

bojanovská kuchyně, rady, zdraví
Tatarská omáčka z cukety

Bylinný ocet

Suroviny pro 1. část:
2 kg cukety
2 velké cibule
1 stroužek česneku
3 feferonky
1 nastrouhaný křen

3 až 4 větvičky petržele, šalvěje, majoránky
a tymiánu vložíme do půllitrové nádoby naplněné octem a přidáme 1/2 lžičky kuliček černého
pepře. Zahřejeme vinný nebo destilovaný bílý
ocet těsně k bodu varu. Nalijeme do nádoby
s bylinkami a pečlivě uzavřeme víčkem.
Necháme stát 3 až 4 týdny. Pak ocet přecedíme a přelejeme do čisté nádoby. Můžeme
přidat i čerstvou bazalku. Používáme do marinád na houby nebo jako dresink na zeleninové
či těstovinové saláty.

Suroviny pro 2. část:
2 dcl oleje
13 dkg cukru krupice
1 dcl octa
3 polévkové lžíce plnotučné hořčice
4 kávové lžičky soli
3 kávové lžičky pepře

Kečup

Suroviny z první části uvaříme v trošce vody
do měkka. Pak vodu slijeme a přidáme suroviny z druhé části. Společně rozmixujeme.
Horké plníme do malých skleniček a sterilujeme 20 minut na 80°C.

Recepty na ochucené octy,
které lze připravit doma za
použití bylin a koření
Bazalkovo-česnekový ocet
½ šálku nahrubo nakrájených bazalkových
listů a 2 oloupané, rozpůlené stroužky česneku vložíme do sterilní nádoby z varného
skla. Zahřejeme vinný nebo destilovaný bílý
ocet těsně k bodu varu. Nalijeme do nádoby
s bylinkami a pečlivě uzavřeme víčkem.
Necháme stát 3 až 4 týdny. Pak ocet přecedíme a přelejeme do čisté nádoby. Můžeme
přidat i čerstvou bazalku. Používáme jako
dresink na rýži, těstoviny nebo do majonézy.

4 kg rajčat
8 velkých cibulí
0,2 – 0,3 l octa
30 dkg cukru krystal
3 lžíce soli
10 hřebíčků
4 bobkové listy
3 lžíce sladké papriky
1 lžíce pálivé papriky (přidáváme pouze v případě, že chceme mít kečup ostřejší)
3 feferonky (přidáváme pouze v případě, že
chceme mít kečup ostřejší)
1 lžička mleté skořice
10 ks nového koření
Rajčata umyjeme a nakrájíme. Cibuli
oloupeme a nasekáme na kousky. Všechny
ingredience vložíme do hrnce a vaříme 1 až
3 hodiny (délka vaření závisí na hustotě směsi). Necháme vychladnout, rozmixujeme,
přecedíme. Znovu uvedeme do varu a horkým
kečupem plníme sklenice.
(recept nám dodala paní Marcela Prášilová,
roz. Račická)
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Praktický tahák
do kuchyně
Kávová lžička zarovnaná
3 g mleté kávy
3 g krupice
3 g cukru moučka
4 g hrubé mouky
4 g hladké mouky
4 g vody
5 g mléka
5 g sádla, másla, tuku
5 g oleje
6 g cukru krupice
7 g Solamylu
8 g soli
8 g medu

Kávová lžička vrchovatá
7 g hrubé mouky
7 g krupice
8 g cukru moučka
8 g hladké mouky
9 g soli
10 g cukru krupice
11 g Solamylu
15 g sádla, másla, tuku
Polévková lžíce zarovnaná
5 g ovesných vloček
6 g mleté kávy
10 g hladké mouky
10 g krupice
11 g hrubé mouky
11 g oleje
12 g cukru krupice
12 g cukru moučka

15 g sádla, másla, tuku
15 g Solamylu
17 g vody
18 g mléka
20 g soli
20 g rýže
36 g medu
Polévková lžíce vrchovatá
10 g ovesných vloček
20 g hrubé mouky
22 g krupice
25 g cukru moučka
25 g cukru krupice
25 g hladké mouky
30 g soli
30 g Solamylu
30 g sádla, másla, tuku
30 g rýže

po z v ánk y
ZO Českého zahrádkářského svazu Dolní Bojanovice pořádá
ve dnech 31. srpna až 2. září 2013 v Obecním domě

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

31. 7. 2013

JEDLÍCI ANEB STO KILO LÁSKY
Česko, 2013, 108 min., komedie
Česká komedie o tom, jak se do právě
otevřeného „hubnoucího“ sanatoria sjíždějí
pacienti s cílem zhubnout. Každý z nich
k tomu má jiný důvod, všichni tu teď pod
dohledem asketického primáře podstupují
nejroztodivnější procedury a cvičení, to vše
navíc bez jídla, alkoholu a sexu.
Režie: Tomáš Magnusek
Hrají: Milan Chára, Karel Heřmánek jr., Tomáš
Magnusek, Martin Stropnický, Veronika Žilková, Dagmar Patrasová, Kamila Nývltová, Ivana
Andrlová, Daniel Rous, Ladislav Županič,
Petr Janda, Jan Šťastný, Ilja Racek, Václav
Svoboda, Eva Decastelo, Luboš Xaver Veselý,
Roman Skamene...
Úterý

1. 8. 2013

ZAHRÁDKÁŘSKÉ DNY

LÁSKA JE LÁSKA
Česko, 2012, 108 min., komedie/drama

Výstava ovoce, zeleniny, květin
a ukázka tradic našich předků se uskuteční:

Česká komedie o tom, že práva láska nikdy
neodkvete. Romatickou lásku během léta

SOBOTA 31. 8. od 10 do 18 hod. - výstava
v 17 hod. přednáška Petry Švábíkové
Téma: „Aromaterapie v běžném životě“
NEDĚLE 1. 9. od 9 do 18 hod. - výstava
v 10 hod. přednáška pro vinaře
v 16 hod. módní přehlídka
PONDĚLÍ 2. 9. od 9 do 12 hod. - výstava
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zažije osmnáctiletá Maruška i její dědeček
Vlastimil...
Režie: Milan Cieslar
Hrají: Petr Nárožný, Eliška Balzerová, Aneta
Krejčíková, Ondřej Vetchý, Simona Stašová,
Rudolf Hrušínský ml., Petr Vančura, Maciej
Cymorek, Tomáš Vaněk, Jaromír Nosek, Jenovéfa Boková, Barbora Poláková, Kateřina
Pindejová, Jarmila Vychodilová...
Středa

2. 8. 2013

NIC NÁS NEROZDĚLÍ
Španělsko, 2012,113 min., katastrofický/
thriller/drama/historický
Silný příběh španělského filmu je založen
na skutečné události jedné rodiny, která
v roce 2004 přežila úder ničivé vlny tsunami
v Indickém oceánu.
Režie: Juan Antonio Bayona
Hrají: Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom
Holland, Marta Etura, Sönke Möhring, Geraldine Chaplin, Oaklee Pendergast...
Čtvrtek

3. 8. 2013

TADY HLÍDÁM JÁ
Česko, 2012, 110 min., komedie
Rodinná letní komedie o tom, jak pes změní
celé rodině život.Úspěšný chemik je donucen
vrátit poukazy na svatební cestu do Řecka.
Jeho nastávající totiž pořídila svojí hyperaktivní dcerce přes jeho nesouhlas psa.
Režie: Juraj Šajmovič ml.
Hrají: Lukáš Vaculík, Jitka Ježková, Vladimír
Javorský, Veronika Divišová, Simona Stašová,
Pavel Nový, Iva Pazderková, Lukáš Latinák,
Klára Jandová, Ester Kočičková...
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ma tr ik a

in z er c e

nar o z ení
Ema Straková
Zuzana Babáčková
Jindřich Doležal
Eva Lekavá
Matěj Fedra
Lucie Hubáčková

Hlavní
Dlouhá
Prostřední
U Školky
Hlavní
Záhumenice

403
797
126
370
147
902

24. 1. 2013
2. 3. 2013
10. 3. 2013
4. 4. 2013
12. 4. 2013
23. 4. 2013

Vedení účetnictví
a daňové evidence
Kuchyně DPS
nabízí obědy,
tři druhy jídel po 60,- Kč.
Rozvoz zajišťuje Charita.

sňatky
13. 4. 2013
Dolní Bojanovice

Josef Opavský
Martina Migotová

Dolní Bojanovice
Rohatec

4. 5. 2013
Dolní Bojanovice

Jaroslav Bařina
Zlata Škrobáková

Čejkovice
Dolní Bojanovice

1. 6. 2013
Dolní Bojanovice

Libor Kvasnička
Martina Komosná

Dolní Kounice
Dolní Bojanovice

1. 6. 2013
Dolní Bojanovice

Václav Řihák
Veronika Hromková

Svatobořice - Mistřín
Dolní Bojanovice

8. 6. 2013
Dolní Bojanovice

Marek Sukup
Lucie Bartošíková

Dolní Bojanovice
Rohatec

Tel.: 518 372 098

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

úmr tí
Janů Pavel
Špačková Klára
Trešková Marie
Hyhlíková Anežka
Esterka Michal
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Cacardov
Kyjovská
Za Humny
Příčná
Prostřední

702
427
213
684
87
Zpravodaj

47 let
78 let
89 let
85 let
93 let

8. března 2013
14. března 2013
23. března 2013
2. dubna 2013
16. května 2013
Dolní Bojanovice
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Projekt Dolní Bojanovice

„Rok na vsi“

Cílem je vytvoření
dokumentu zahrnující svátky,
Hody, Vánoce,
průběh investičních akcí
i běžný život v obci.

Čejkovické

bylinkové slavnosti

Čejkovice u Hodonína, 1. září 2013 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.
Připraven je celoodpolední kulturní program, prohlídky firmy, ochutnávky,
minibiojarmark, setkání s pěstiteli i farmáři, přednášky o zdravém životním
stylu a bohatý doprodný program pro děti. Vstup na slavnosti je zdarma.
Občerstvení zajistí restaurace zdravého životního stylu Rebio.
Hraje Varmužova cimbálová muzika.
V areálu Sonnentoru můžete po celý rok navštívit firemní prodejnu čajů
i koření a také Bylinkový ráj – zážitkovou exkurzi ve výrobě čajů.
Více informací na www.sonnentor.cz
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Během kalendářního roku
pořídí záběry života
v naší obci
fotograf Milan Bruchter.

D. Bojanovice

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Základní školy a mateřské školy
Dolní Bojanovice

BOTEKO
VINAŘSKÉ POTŘEBY
přejí všem
svým zákazníkům
příjemnou
dovolenou
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nabízí obědy
za cenu 52,- Kč.
Rozvoz zajišťuje Charita.
Oběd si můžete objednat

na tel.: 518 372 189

nabízí svým zákazníkům
široký sortiment
potravinářského
a drogistického zboží.
Přejeme všem zákazníkům
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
dohodnutou cenu. Při objednání konzumace
je nájem prostor zdarma.
Těšíme se na shledání s vámi v našem penzionu.

Informace obdržíte na recepci penzionu nebo na tel.: 775 225 584
e-mail: ubytovani@penzion-vaclav.cz • www.penzion-vaclav.cz
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Slavnost Božího Těla, 2. 6. 2013

Slavnost Božského Srdce Ježíšova, 9. 6. 2013

Výstava o včelařství
7. - 9. 6. 2013
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Včela je obrazem lsti,
protože má med v ústech
a jed v zadku.
Leonardo da Vinci

