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s lo v o s t ar o s t k y
Dobrý den, vážení a milí přátelé…
Hektický konec roku je za námi. Podařilo se
zdárně dokončit projekt, který je spolufinancovaný z EU „Přírodní dětské hřiště při MŠ
Dolní Bojanovice“. Projekt řešil úpravu venkovních prostor školky v přírodním stylu tak,
aby sloužily k environmentálnímu vzdělávání,
výchově a osvětě, podporovaly u dětí pravidelný pobyt a pohyb v přírodním prostředí.
Byly zde umístěny různé přírodní prolézačky,
lanová cesta, houpací sítě, doskočiště, stopy
(poznávání stop zvířat), herní prvky ve tvaru
zvířat – pružinová houpadla, herní sestava
krab, vrbové domečky a další atrakce.
Cílem projektu bylo dostat přírodu do zahrady a děti do přírody. Jednotlivé prvky jsou
voleny tak, aby probudily zájem o pozorování
přírody. Slavnostní otevření přírodního hřiště
proběhne v jarních měsících. Věřím, že se
nově vybavené venkovní prostory budou
dětem a paním učitelkám z MŠ líbit a budou
je hojně využívat. Celkové náklady byly téměř
3 mil. Kč, spoluúčast obce 279 tis. Kč.

Plynule navazujeme na projekty rozpracované v minulosti. Jedním z nich je „Retenční
protipovodňová nádrž“ – jedná se o obnovu
historického rybníku, který v obci v minulosti
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byl – je to patrné v samotném terénu a rovněž
je možné vidět rybník ve vojenské historické
mapě (viz obrázek). Hledáme možnost získání
dotačních prostředků na tento projekt, který
by měl jak funkci zadržení vody v krajině, tak
také protipovodňovou funkci. Situace je komplikovaná především výskytem chráněného
ložiskového území. Opětovně jsme zahájili
jednání na Ministerstvu životního prostředí,
Geofondu a dalších dotčených orgánech.
Zastupitelstvo - Rada obce Dolní Bojanovice rozhodla o zadání studie na objekt „Kulturní centrum obce v Dolních Bojanovicích“.
Ing. Arch. Mléčkovi byly zadány podklady
– studie by měla zapadat do koncepce podpory kultury, tradic a duchovního prostředí
Dolních Bojanovic. Stávající objekty obce
– ZUŠ /včetně okolí/, sál Obecního domu,
restaurace a přiléhající prostory by měly být
na tuto koncepci napojeny. Hlavní pozornost
bude v této studii napřena na samotný objekt
ZUŠ, její bezprostřední okolí a propojení se
stávajícím sálem Obecního domu. Studie
bude projednána s veřejností.
V lednu byla podána žádost o dotaci na
Státní fond dopravní infrastruktury na akci

Zpravodaj

„Cyklostezka T14 Dolní Bojanovice,
búdy – Starý Poddvorov“. V dubnu bychom
se měli dovědět, zda jsme uspěli. Jedná se
o vybudování asfaltové cyklostezky, 3 m šířka,
délka 1560 m. Začátek cyklostezky je plánován u Misijního kříže, konec u naftařského
střediska u Starého Poddvorova.
Na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jsme podali žádost o dotaci na projekt
„Rekonstrukce travní plochy fotbalového hřiště“. V letošním roce mohly být
výjimečně žadatelem o dotaci i obce. Dle
zjištěných informací je ovšem velký přetlak
žádostí vzhledem k rozdělovaným finančním
prostředkům. Další žádost na rekonstrukci
hřiště podávala TJ Dolní Bojanovice, a to na
Jihomoravský kraj.
Na Ministerstvo pro místní rozvoj byla
podána žádost v rámci programu – zapojení
dětí a mládeže do komunitního života v obci
– na projekt „Stavební úpravy objektu
č.p. 383 Dolní Bojanovice – vestavba
klubovny“. Projekt řeší vybudování klubovny
v půdních prostorách na obecním úřadě. Možnost získání dotace v max. výši 400 tis. Kč.
Pro naši jednotku sboru dobrovolných hasičů jsme požádali na Jihomoravský kraj o dotaci na vybavení pro zajištění akceschopnosti
jednotky a dále na výměnu vrat na hasičárně.
Obec má zpracovanou studii na možné
řešení rekonstrukce objektu zdravotního
střediska již z r. 2008 (viz obrázek). Již od
r. 2009 existoval záměr Mgr. Kantkové na
postavení živnostenského domu s lékárnou.
Za tímto účelem koupila Mgr. Kantková od
obce pozemky pro výstavbu. Projekt doposud nebyl realizován. Technický stav objektu
zdravotního střediska se neustále zhoršuje,
na nedostatky jsme upozorňováni lékaři
a ostatními nájemníky. Na základě těchto
skutečností rozhodlo zastupitelstvo obce
o zahájení rekonstrukce objektu. V letošním
roce bude zahájena I. etapa, rekonstrukce

Achitektonická studie budovy Zdravotního střediska z roku 2008

přízemí, zde vzniknou nebytové prostory,
především ordinace lékařů. Předpoklad
trvání rekonstrukce přízemí je do poloviny
roku 2016. V lednu se uskutečnila schůzka
za účasti všech stávajících nájemníků zdravotního střediska. Byly jim poskytnuty informace
o plánované rekonstrukci, rovněž se vyjádřili
k předběžnému dispozičnímu řešení jednotlivých ordinací. Po dobu rekonstrukce zajistí
obec náhradní prostory pro lékaře. Společná
ordinace praktického lékaře a dětské lékařky
bude umístěna v podkrovních prostorách na
ZŠ – je zde bezbariérový přístup vč. výtahu.
(V minulosti zde byl přechodně umístěný
obecní úřad.) Ordinační hodiny budou rozděleny a rovněž bude možnost využít dětskou
ordinaci v Prušánkách a ordinaci praktického
lékaře na Starém Poddvorově. Zubní ordinace
bude umístěna v přízemí na Domě s pečovatelskou službou (doposud tyto prostory
využíval pro masírování p. Vavrys). Náhradní
prostory pro lékárnu nemá obec z důvodu
náročnosti provozu a splnění hygienických
podmínek k dispozici.
V příštím roce bychom chtěli požádat
o dotaci na zahájení II. etapy rekonstrukce –
v 1. poschodí by měly vzniknout byty.
Předem děkuji za vaši toleranci po dobu
rekonstrukce zdravotního střediska.
Na obecním úřadě přibyla nová posila – na
pracovní pozici ekonomky obce nastoupila od
února 2015 Ing. Hanka Půlkrábková. Přeji jí
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hodně chuti do učení, protože tato funkce
je velmi rozsáhlá, náročná a odpovědná.
Agendu jí bude postupně předávat stávající
ekonomka obce paní Štěpánka Pavková. Patří
jí velké poděkování za dosavadní bezvadnou
práci, vysokou odbornost a ochotu.
Na pozadí vnímání vážných společenských
a mezinárodních problémů si uvědomme, že
žijeme v krásné zemi, buďme vděčni za život
v míru (není samozřejmostí – válečné konflikty

se odehrávají kousek od nás – Ukrajina).
Otázka bezpečnosti se skloňuje v médiích
denně, ať už v souvislosti s Islámským státem
nebo nedávnými šokujícími událostmi v Uherském Brodě.
S vděčností tedy přivítejme jaro, probouzející se přírodu. Přeji vám krásné,
radostné prožití největších křesťanských
svátků. Veselé Velikonoce!

obecní úř ad
TAK, A JE TO TADY… Opět máme zásadní omezení rozvoje obce!
Novela zákona o ochraně zemědělského
půdního fondu – 334/1992 – byla vrácena
Senátem ČR k opětovnému projednání
Poslanecké sněmovně. Níže uvádím mé
interpelace, které jsem rozesílal poslancům
i senátorům… Pozměňující návrhy zapracované v senátním návrhu však nebyly dolní
komorou Parlamentu ČR schváleny…
Citace e-mailu poslancům a senátorům:
Dobrý čas z Dolních Bojanovic…
Obracím se k váženému Senátu, zákonodárcům a spoluautorům legislativního
prostředí…
Prosím o pozornost k významným podnětům k nápravě novely zákona o „ochraně
zemědělského půdního fondu“ 334/1992.
Tato novela prošla 12. 12. 2014 třetím
čtením poslanecké sněmovny – sněmovní
tisk č. 339. Navrhované pozměňovací
návrhy hospodářského výboru – obsažené
v usnesení HV č. 102 ze dne 20. 11., tisk
339/3 – nebyly víceméně akceptovány.
1. Jedná se o § 9 odstavec 2, písmeno „a“
– týkající se vyjímání staveb občanské
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vybavenosti, zdravotnických, kulturních
atd. a staveb pro rodinné bydlení v zastavitelném území obcí…
2. Dále se jedná o § 11a, písmeno „j“ - týkající se zpoplatnění vynětí pro výstavbu
cyklostezek.
Ad 1) Násobením koeficientů za bonitu
půdy a ekologickou váhu vlivu – např.
CHLÚ – způsobí v mnoha obcích významné
omezení individuální výstavby rodinných
domků. Příklad Dolní Bojanovice: po téměř
50 letech omezení výstavby způsobené
úhelným pilířem /CHLÚ lignitu, ropy…/ jsme
připravili zastavitelné území pro více než
100 rodinných domků – veřejné investice
několika desítek milionů Kč. Dle uvedené
novely bude vynětí za 1 m2 cca 750 Kč…
Náklady na vynětí budou činit další desítky milionů… a ponesou je z velké části
stavebníci – vynětí za jedno stavební místo
150 – 250 tisíc Kč!!!
Uvádím i příklad odnětí pro cykloodpočívadlo na cyklostezce – 21 m2 za 14 308 Kč!!!
Na násobení koeficientů jsem již mnohokrát apeloval přes SMO ČR, poslance,

Zpravodaj

HV PČR, přes Českou televizi atd. V roce
2011 nám novela znemožnila využití již
zainvestované lokality 3 hektarů pro rozvoj
místní ekonomiky – vynětí cca 23 mil. Kč!!!
Ad 2) Navrhovaná novela ponechává zpoplatnění vynětí i pro cyklostezky – povrchy
cyklostezek jsou víceméně řešeny asfaltobetonem. I zde nám zůstávají násobky
koeficientů – tedy odnětí 1 m2 přijde i více
než 1000 Kč!!!
Do protikladu uvádím – v tom samém
§ 11a, písmeno „d“ se bude moci bez jakéhokoli zpoplatnění za odnětí ze ZPF budovat asfaltobetonové účelové komunikace
k obhospodařování zemědělských a lesních
pozemků!!!
Argument, že pokud budou cyklostezky
v územních plánech, nebude vynětí zpoplatněno, je nesmyslem. Územní plán je
o plochách a jejich využití, nikoli o detailním uspořádání např. cyklostezek. Např.
neprůchodný majetkoprávní vztah by musel
měnit trasu cyklostezky – nejdříve by tedy
předpokládal změnu územního plánu… no
a to časově naprosto koliduje s termíny
čerpání dotací…!!!
Dále si dovolím podotknout – dle mého
názoru – nesprávné zařazení v § 9 bod 2a)
stavby pro bydlení umisťované v „prolukách“
o velikosti do 0,5 ha. Tyto by měly být vyjímány /vazba na katastr atd./, a proto by měly
být v § 11a – uvedeny mezi nezpoplatněné
stavby…
Vážení zákonodárci, 8 let jsem starostoval
pro naši třítisícovou obec, aby přes místní
ekonomiku bylo území naší obce „úživné“.
Aby po desítkách let lidé mohli postavit
své domy a zasadit stromy, a tak vkořenili
svoji budoucnost. Rozvoj místní ekonomiky
nám zablokoval legislativní paskvil v roce
2011 a nyní dílo dokonává další novela
vztahující se na zpoplatnění individuální
výstavby…

Asi nezbude, než podat ústavní stížnost
pro diskriminaci občanů naší obce – a to
naprosto zásadním způsobem…/
Doufám, že zdravý rozum zvítězí a novelu
vrátíte s pozměňovacími návrhy zpět… Zlaté pravidlo nám totiž radí „dvakráte měřiti
a jednou řezati“…
Prosím o seznámení s uvedenou problematikou přípravné výbory, předkladatele
a zpracovatele… A jsem k dispozici pro
podání doplňujících informací…
Děkuje a zdraví
Mgr. Vlastimil Jansa
místostarosta obce Dolní Bojanovice
Po podpisu prezidenta již nic nebude bránit
nabytí účinnosti tohoto „paskvilu“, který v naší
obci způsobí zvýšení odvodů pro stavebníky
i obec o stovky Kč za 1 m2 i pro stavby rodinných domků, nové veřejné cesty v obci
a jiné veřejně-prospěšné stavby. A brzy se
asi dovíme, že je to vlastně dobré i pro obce,
neboť participují na vybírané dani…/
Mám za to, že by obce našeho typu měly
podat ústavní stížnost. Po desítkách let
omezení vyplývající z „uhelného pilíře“ se
nám v uplynulých letech podařilo obnovit
rozvoj bytové výstavby. Nyní touto legislativní
„nádherou“ bude významně prodražen či
zastaven. A přitom v této novele – v paragrafu 11a – se nachází naprosto „zvláštní“
ustanovení, kdy určitá lobby si prosadila bez
zpoplatnění vynětí cest k pozemkům v naprosto nevídané míře… A žasnu, jak jim lidé
„baští“, že „bude líp“… Takže to budou muset
zaplatit stavebníci, kteří za pomoci stavebních
spoření, životních úspor a nezřídka zadlužení
na dlouhá léta investují do rodinného zázemí,
do kořenů i budoucnosti, do svých domovů…
Dobré časy přeje

Dolní Bojanovice 1. 3. L.P. 2015
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
aneb jak jsme si vedli v roce 2014
V naší obci jsme v minulém roce vyprodukovali 1 082,7 t odpadu, což je v porovnání s rokem
2013 přibližně o 55 tun více. Bohužel se také ukázalo, že i méně třídíme. Jak jsme tedy dopadli:

Produkce odpadu v roce 2014
Směsný komunální odpad
Objemný odpad
Stavební odpady nerecyklovatelné
Tříděný odpad:

Papír
Plast (vč. obalů Tetra Pack)
Sklo
BIO
Kovy
Nebezpečné odpady
Pneumatiky

Celková produkce odpadu za rok 2014: *

707,3 t
44,1 t
66,9 t
73,8 t
48,2 t
30,1 t
64,3 t
39,3 t
3,1 t
5,6 t
1 082,7 t

* V tomto množství není počítána stavební suť, kterou obec shromažďuje a následně recykluje.
Produkce takové stavební sutě je přibližně 1 250 t ročně (není přesně sledováno).

6

Výdaje za odvoz a likvidaci odpadů:
Vývoz popelnic
Odvoz kontejnerů s odpady
Uložení odpadů na skládce
Odvoz tříděných odpadů bez nebezpečných
Pytle na tříděné odpady
Odvoz a likvidace nebezpečných odpadů
Provoz sběrného dvora
Celkem

391 031
42 250
842 289
233 049
117 184
54 529
458 422
2 138 754

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Příjmy z poplatků a odměn za odpady:
Poplatky od občanů
Poplatky od komerčních subjektů a jiných plátců
Odměny ze systémů zpětných odběrů odpadů a kovů
Odměna z kolektivního systému EKO-KOM
Celkem

1 263 267
122 313
44 629
388 152
1 818 361

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

ROZDÍL

- 320 393 Kč
Zpravodaj

Obec tedy v roce 2014 doplatila na odvoz
a likvidaci odpadů vzniklých na území obce
Dolní Bojanovice částku 320 393,- Kč z rozpočtu obce roku 2014. Výše místního poplatku za popelnice je již od roku 2011 stanovena
na částku 450,- Kč na občana. Výše poplatku
zůstane i v tomto roce nezměněna.
Odměna z kolektivního systému od společnosti EKO-KOM za třídění odpadů se v porovnání s rokem 2013, kdy jsme dosáhli na odměnu 449.648,- Kč, snížila na 388.152,- Kč
(rozdíl 61.496,- Kč). Tento výsledek bohužel
ukazuje, že máme co zlepšovat, nebo že někteří z nás princip třídění dosud nepochopili.
Nepříjemným překvapením je zjištění, že si
někdo dá tu práci, objíždí obec a do kontejneru na plasty sype stavební suť a cihly. Takové
jednání nepovažuji ani za dobrý vtip a ani za
projev zdravého rozumu. Občan dopouštějící se takového jednání se vystavuje riziku
náhrady škody za poškození vozidel svozové
společnosti.
Nicméně jsem rád, že většina občanů
dobře ví, že u nás v obci máme sběrný dvůr,
který lze k odevzdání odpadů po rozdělení na
jednotlivé druhy nebo složky využít. Je zde
možné odevzdat staré a nefunkční elektrospotřebiče, světelné zdroje, baterie aj. Tyto
zmíněné elektrospotřebiče se smí odevzdávat pouze kompletní, tedy vč. motorů, šňůr,
mřížek apod. V případě, že elektrospotřebič
není kompletní, je nutné o této skutečnosti
provést písemný záznam. Nově jsou na sběrném dvoře umístěny kontejnery pro uložení
nepotřebného oblečení, obuvi a hraček, pro
další využití jako pomoc pro potřebné lidi.
Kontejnery provozuje Oblastní charita Hodonín na smlouvu s obcí.
Na sběrném dvoře je možné odevzdat
mimo jiné:
- Stavební suť k recyklaci (cihly, beton, živočišné směsi a asfaltové povrchy). Do této

kategorie odpadů nepatří keramické dlažby, obklady, glazovaná keramika, sádrokartony aj., jelikož se jedná o směsnou suť.
Recyklovatelné a nerecyklovatelné sutě
je možné odevzdávat pouze v omezeném
množství 1 t suti na jednoho občana ročně.
- Okenní výplně a dveře, je nutné oddělit sklo
od rámu.
- Starý nábytek je vhodné zbavit veškerého
kování, pantů, hřebíků, klik apod.
Není možné odevzdat hlínu a odpady
s obsahem azbestů, např. eternitová krytina,
obklady. Tyto je možné likvidovat za zvláštních
podmínek, které můžeme pomoci v případě
potřeby zajistit.
Provoz sběrného dvora: středa – pátek
(14 – 18 hod.), sobota (8 – 12 hod.). Dosud je
provoz sběrného dvora financován z dotačního programu Evropského společenství. Tento
způsob financování však v roce 2015 končí.
V poslední době se mě lidé často ptají,
kam je možné dávat kuchyňské oleje a jedlé
tuky. Zda-li by nebylo možné pořídit na takové
odpady sběrné kontejnery. I tento odpad lze
odevzdat na sběrném dvoře. Olej můžete
doma skladovat např. v kanystru, po jeho
naplnění přelít do sudu na sběrném dvoře,
vlastní nádobu si zase odnést a dále používat.
Sběrná místa v obci:
Potraviny BOJANKA, Hlavní 406 – nádoby:
sklo bílé, sklo barevné, plasty, elektro
U rodinného domu č.p. 120 – nádoby:
plasty
Potraviny COOP JEDNOTA, Okružní 187
– nádoby: sklo bílé, sklo barevné, plasty,
elektro
Potraviny Veselý, Hlavní 574 – nádoby: sklo
bílé, sklo barevné, plasty
Stolárna Bílík, Cihelny – nádoby: sklo bílé,
sklo barevné
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Dům s pečovatelskou službou, U Penzionu
431 – nádoby: papír, plasty
Bytovka, Na Hrázce 62 – nádoby: sklo bílé,
sklo barevné, papír, plasty
Základní škola a mateřská škola – nádoby:
papír, plasty
Bytovka, U Školky 370 – nádoby: sklo bílé,
sklo barevné, papír, plasty
U potravin COOP a potravin BOJANKA jsou
dva červené kontejnery společnosti ASEKOL.
Do stacionárních kontejnerů patří drobná
elektrozařízení, jako jsou např. kalkulačky,
rádia, drobné počítačové vybavení, telefony
a další. Stacionární kontejnery jsou vybavené
také boxem pro individuální sběr baterií.
Pytlový sběr vytříděných odpadů probíhá
každý poslední týden v měsíci. Pytle na tříděný odpad je možné vyzvednout na obecním
úřadě nebo sběrném dvoře.
Na obecním úřadě je možnost odevzdat do
tzv. E-boxů rovněž drobná elektrozařízení, baterie a akumulátory. 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 zde
najdete nádobu na uložení cartridge a tonerů.
V roce 2014 byly v rámci projektu „Separace biologicky rozložitelného odpadu
v obci Dolní Bojanovice“ pořízeny domácí
kompostéry, které byly dány občanům do
užívání na základě smlouvy o výpůjčce na
5 let (na dobu udržitelnosti projektu). BIO
odpady ze zahrad můžete také odevzdat do
kontejneru na sběrném dvoře, odkud putuje
do kompostárny. Cílem bylo snížit množství
BIO odpadů v popelnicích. Bohužel je pořád
hodně případů lidí, kteří biologicky rozložitelné odpady dávají do popelnic nebo do pytlů,
které pak postaví k popelnici. Tím se však
zbytečně zvyšují náklady na likvidaci směsné8

ho komunálního odpadu, které by obci mohly
poklesnout i o několik desítek tisíc korun
ročně. Věřím, že tyto peníze bychom mohli
využít efektivněji. Obdobné platí i o ostatních
složkách tříděných odpadů. Tříděním odpadů
umožňujeme nejen jejich další využití, ale lze
tím dosáhnout úspory přibližně 70 % z nákladů na likvidaci odpadů končících na skládce.
Je také možnost požádat si o některý ze
zbylých kompostérů, které jsou k vyzvednutí
na sběrném dvoře obce, a to zcela zdarma.
Jak jste možná z médií zaregistrovali, tak
naši zákonodárci odsouhlasili změnu zákona o odpadech číslo 185/2001 Sb. Nově
je povinností obce umožnit občanům třídit
a ukládat BIO odpady a kovy. BIO odpady
máme řešeny výše popsaným způsobem,
tedy kompostéry a kontejner na sběrném
dvoře. Tam najdete i kontejner na kovy. Nově
tedy do popelnic nepatří plechovky, hliníková
víčka, hřebíky a jiné kovové předměty. V souvislosti s touto legislativní změnou obec vydala
místní obecně závaznou vyhlášku, která tyto
povinnosti upravuje na místní poměry.
Poděkování patří všem, kteří svým kladným přístupem ke třídění odpadů přispíváte
k ochraně životního prostředí a šetření „obecní kasy“. Apeluji na ty z vás, kteří jste se do
třídění odpadů ještě stále nezapojili nebo
lepší hospodaření obce záměrně kazíte. Myslete na životní prostředí svých dětí a vnoučat.
Tomáš Makudera

Termíny svozu tříděného odpadu

Zpravodaj

28 .4., 26. 5., 23. 6., 28. 7., 25. 8.,
22. 9., 27. 10., 24. 11., 15.12.

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce ze dne 5. 3. 2015
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Rozpočtové opatření – rozpočtovou změnu
č. 2:
Úprava příjmů:
0
Navýšení výdajů:
+ 234 500,- Kč
Financování:
234 500,- Kč
Rozpočet po úpravě:
Příjmy:
40 275 300,- Kč
Výdaje:
47 650 500,- Kč
Schodek rozpočtu:
7 375 200,- Kč
• Výsledek hospodaření Hlavní činnosti za
obec ve výši 12 089 497,85,- Kč a převod
výsledek hospodaření běžného účetního
období evidovaného na účtu 431 300 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení,
na účet 432 300 – výsledek hospodaření
předcházejícím období.
• Výsledek hospodaření Vedlejší hospodářská
činnost lesy za rok 2014 ve výši 11 223,06,Kč a převod do rozpočtu Hlavní činnosti
a převod z účtu lesů na účet Hlavní činnosti
ve výši 500 000,- Kč.
• Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ
o VH hlavní činnosti za rok 2014:
- 143 209,48,- Kč
o VH vedlejší činnosti za rok 2014:
+ 322 743,01,- Kč
o VH za hlavní a hospodářskou činnost:
+ 179 533,53,- Kč
a schvaluje rozdělení VH do fondů:
o Fond odměn
50 000,- Kč
o Rezervní fond
129 533,53,- Kč
• Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 42 161,- Kč,
Městu Hodonín, Masarykovo nám. 53/1,
zastoupené starostkou Ing. Arch. Milanou
Grauovou, za účelem spolufinancování sociálních služeb sociální prevence a odborného
sociálního poradenství poskytovaných ve
správním obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín v roce 2015.

• Dle majetkoprávního záměru č. 6/2015,
č. j.: OÚDB 364/2015–VB prodej pozemku p. č. 3716/5 o výměře 442 m2 v k. ú.
Dolní Bojanovice p. Michaelu Maláníkovi,
Dolní Bojanovice, U Hřbitova 279 za cenu
650,- Kč za 1 m2, dle schválených pravidel
prodeje stavebních pozemků včetně vratné
kauce 50 000,- Kč
• Dle majetkoprávního záměru č. 5/2015,
č. j.: OÚDB 363/2015-VB prodej pozemku
p. č. 3716/4 o výměře 437 m2 v k. ú. Dolní
Bojanovice Tomáši Pospíšilovi, Dlouhá 226,
Dolní Bojanovice za cenu 650,- Kč za 1 m2,
dle schválených pravidel prodeje stavebních
pozemků včetně vratné kauce 50 000,- Kč
• Dle majetkoprávního záměru č. 7/2015,
č. j.: OÚDB 365/2015-VB prodej pozemku
p. č. 3716/7 o výměře 455 m2 v k. ú. Dolní
Bojanovice Ing. Petře Moučkové, Jižní 9,
Hodonín za cenu 650,- Kč za 1 m2, dle
schválených pravidel prodeje stavebních
pozemků včetně vratné kauce 50 000,- Kč
• Podání nabídky na koupi nemovitosti - pozemku p. č. 750 o výměře 216 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
- Dolní Bojanovice, č. p. 266 - rodinný dům,
stavba stojí na pozemku p. č. 750, vše leží
v k. ú. Dolní Bojanovice, obec Dolní Bojanovice a je zapsáno Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální
pracoviště Hodonín na LV č. 60000, a to
v souladu s podmínkami výběrového řízení
č. BHO/08/2015 vyhlášeného Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových,
Územní pracoviště Brno za cenu 115 001,Kč.
• Uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku p. č. 3716/6 o výměře 448 m2 v k. ú.
Dolní Bojanovice mezi Obcí Dolní Bojanovice, Hlavní 383, 696 17 Dolní Bojanovice
(jako kupující) a Milanem Mrkvou, Cacar-
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dov 172, Dolní Bojanovice a Vladimírou
Bírešovou, Brněnská 666, Mutěnice (jako
prodávající) za cenu 650,- za 1 m2, a vrácení kauce 50 000,- Kč s tím, že náklady
na sepsání smlouvy a návrh na vklad uhradí
prodávající – Milan Mrkva a Vladimíra Bírešová.
• Pořádání sjezdu rodáků při příležitosti 820.
výročí od první písemné zmínky o naší obci
v červnu 2016 s tím, že datum bude ještě
upřesněno.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Rozpočtové opatření – rozpočtovou změnu č. 1/2015 schválené Radou obce dne
19. 2. 2015 usnesením č. 132/2015.
Navýšení příjmů:
195 100,- Kč
Navýšení výdajů:
648 600,- Kč
Financování:
453 500,- Kč
Rozpočet po úpravě:
Příjmy:
40 275 300,- Kč
Výdaje:
47 416 000,- Kč
Schodek rozpočtu:
7 140 700,- Kč
• Zprávu finančního výboru o provedených
kontrolách poskytnutých dotací organizacím
v roce 2014.
• Novelu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve
znění pozdějších předpisů.
• Zprávu o činnosti ZŠ a MŠ za rok 2014.
• Informace o dotacích, které byly schváleny
Radou obce.
• Informace o podaných žádostech o dotace.
• Informace o podané žalobě na soud o určení vlastnictví nemovitostí p. č. 697 a p. č.
708 v k. ú. Dolní Bojanovice.
• Informace o plánované rekonstrukci zdravotního střediska.
• Informace o investiční akci – komunikace
Myslivecká.
• Informace o možnosti obnovy historického
rybníka.
• Informace o plánované realizaci šatny
a vestavby ordinací dětského a praktického
10

lékaře v budově ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice
a vestavbě zubní ordinace na DPS.
• Informaci o zaslání zadání pro zpracování
architektonické studie od Ing. Arch. Mléčky
na kulturní zázemí obce (objekt ZUŠ a bezprostřední okolí).
• Informaci o plánované vestavbě kanceláří,
archívu a podání žádosti o dotaci na vybudování klubovny v půdním prostoru budovy
obecního úřadu.
• Informace o dotačním projektu „Evropa pro
občany“.
• Informace z Regionu Podluží, Mikroregionu
Hodonínsko, MAS a o plánovaných akcích.
• Informace o Parlamentem schválené novele
zákona č. 334/1992 o ochraně zemědělského půdního fondu, která významně omezí
– prodraží investice v naší obci.
Zastupitelstvo obce zrušilo:
• Zásady přidělování příspěvků na činnost
organizací provozujících veřejně prospěšnou činnost, které byly schváleny zastupitelstvem obce Dolní Bojanovice 24. 2.
2011 a Zásady přidělování příspěvků na
činnost organizací provozujících veřejně
prospěšnou činnost schvalovaných Radou
obce Dolní Bojanovice, které byly schválené Radou obce Dolní Bojanovice dne 7. 3.
2011.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
• Dle majetkoprávního záměru č. 2, č. j.:
OÚDB 360/2015-VB prodej pozemku p.
č. 1196 o výměře 194 m2 v k. ú. Dolní Bojanovice firmě Bravenec s.r.o., zastoupené
jednatelem Miroslavem Bravencem.
• Bezúplatný převod pozemku p. č. 382/1 o výměře 241 m2 paní Hedvice Staškové, Cacardov 171, Dolní Bojanovice.
• Prodej pozemků p. č. 1430/1, 1430/2,
1430/3 a část p. č. 1428/1 o výměře cca
150 m2 v k. ú. Dolní Bojanovice p. Heleně
Pazderkové, Josefovská 4, Dolní Bojanovice

Zpravodaj

KRÁTCE Z KNIHOVNY
Obecní knihovna zaznamenala v roce 2014
(jako jedna z mála z hodonínského okresu)
nárust registrovaných čtenářů i výpůjček knih.
Velkému zájmu čtenářů se těší výměnný fond
dovážený z Městské knihovny Hodonín, ale
i náš obnovovaný knižní fond. Do knihovny byl
zakoupen další počítač pro internetové služby
nejen čtenářům, ale poslouží všem občanům.
Webové stránky informují o veškerém dění
v knihovně. Mimo výpůjční činnost, loni proběhlo deset kulturních akcí, tradiční setkání
s dětmi, ale i beseda s pracovníky kanceláře
ombudsmana na téma „Zajímáte nás aneb
nekalé obchodní praktiky“. Naše knihovna
se zařadila do projektu Partnerská knihovna
veřejného ochránce práv.
Celková statistika za rok 2014:
Registrováno: 184 čtenářů, z toho 84 dětí
do 15 let
Výpůjčky: 6 521 svazků, z toho 985 periodik
Internet navštívilo: 382 zájemců
Kulturní akce: 417 návštěvníků
V letošním roce již proběhla úspěšná beseda se spisovatelkou paní Naďou Horákovou

a Noc s Andersenem, kde byla vyhodnocena
soutěž dětí o nejlepšího čtenáře roku 2014.
Na prvních místech se umístnily 1. Anežka
Hanzalíková, 2. Renata Matyášová a na 3.
místě jsou Kamila Macháčková a Terezie
Frolcová.
V letošním roce nás čekají další zajímavé
akce, proto na shledanou v Obecní knihovně Dolní Bojanovice se těší knihovnice
Růžena Kašíková

V Ý ZN A MN Á V Ý ROČÍ V ROCE 2015
V loňském roce jsme si připomínali několik
významných výročí týkajících se také naší
obce. Letos nás čekají významná výročí, která
je vhodné si připomenout.
70 let od osvobození obce (14. dubna
1945)
Na jaře roku 1945 byla již porážka nacistického Německa nevyhnutelná. Na západě

překročili spojenci Rýn a obsadili významnou
průmyslovou oblast Říše. Na východě už
stáli Rusové na polsko-německých hranicích.
Osvobozování Podluží začalo již 26. března
v rámci Bratislavsko–brněnské operace.
Ve směru Brno byla nasazena 1. gardová
jezdecko–mechanizovaná skupina generálporučíka I. A. Plijeva. Za velkých ztrát a po
několikadenním boji byl 11. dubna osvobozen
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Lanžhot – strategicky důležitý přechod
přes řeku Moravu. Naše obec byla
osvobozena 14. dubna. Považujeme za
důležité zmínit odvahu pana Jana Řezáče
a místního faráře otce Josefa Dvořáčka.
Jejich odvážná likvidace telefonického
spojení mezi pozorovatelnou na věži
kostela a dělostřeleckou baterií umístněnou za mlýnem p. Filipoviče přispěla
k hladšímu průběhu osvobození obce.
Přesto v Dolních Bojanovicích padlo pět
sovětských vojáků a nešťastně zemřeli tři
bojanovští občané.
600 let od upálení mistra Jana Husa
(6. července 1415)
Význam 6. července a důvod, proč je
den vyhlášený jako státní svátek, se děti
v Česku učí už od základní školy. Letos
uplyne 600 let od popravy reformátora
a odbojného českého kazatele Jana
Husa. Jeho upálení v Kostnici s nálepkou
„kacíř“ se stalo symbolem české náboženské reformace, způsobilo ještě silnější
napětí v Českém království a odstartovalo
husitskou revoluci. Významné výročí budou připomínat akce během celého roku.
25 let od první návštěvy papeže po
pádu komunismu (20. dubna 1990)
Příjezd papeže Jana Pavla II. do „nového“ Československa byl velkou událostí nejen pro věřící, ale pro celou zemi.
Přítomnost hlavy katolické církve jen
půl roku po Sametové revoluci si tehdy
dokázal představit jen málokdo. Jeho
přílet tak byl důležitým symbolem svobody. Na papežovu mši na Letenské pláni
tehdy dorazilo půl milionu lidí, obrovské
shromáždění věřících se účastnilo i jeho
mše na Velehradě, na které nechyběla ani
spousta bojanovských občanů.
RR
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Fotokroužek a Obec Dolní Bojanovice
vás srdečně zvou na

VELIKONOČNÍ VÝSTAVU
ke 40. výročí založení Fotokroužku

Slavnostní zahájení proběhne
v neděli 5. dubna 2015 v 15 hod.
v Obecním domě.
Vystoupí mužský sbor Vox Vini
pod vedením Mgr. Světlany Přibilové.
Dřevořezby a fotografie ze svého
dosavadního díla představí
pan Ladislav Herka.
Fotografie vystaví člen Fotokroužku
pan Karel Matyáš.
Jedním z hostů výstavy je malíř
pan Alois Sikora, který vystaví
své obrazy a ilustrace.
Paní Jana Staňková představí
malby krajin.
Obdivovat můžete i práce žáků
ZŠ Dolní Bojanovice a dětí
ze ZUŠ Dolní Bojanovice
pod vedením paní učitelky
Bronislavy Halašové a paní učitelky
Zuzany Procházkové.

Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Zpravodaj

Výstava bude otevřena:
5. dubna
14:00 - 18:00 hod.
6. dubna
14:00 - 18:00 hod.
7. dubna
14:00 - 18:00 hod.
8. dubna
8:00 - 13:00 hod.
9. dubna
8:00 - 13:00 hod.
10. dubna
8:00 - 13:00 hod.
11. dubna
14:00 - 18:00 hod.
12. dubna
14:00 - 18:00 hod.

Charitní pečovatelská služba Mutěnice
středisko Dolní Bojanovice, U Penzionu 431, Dolní Bojanovice
Posláním Charitní pečovatelské služby
v Dolních Bojanovicích je poskytování pečovatelských služeb občanům, kteří potřebují
pomoc a podporu při péči o sebe a svou domácnost, a to z důvodu stáří nebo zdravotního
stavu. Jsou to osoby starší 50 let, které potřebují pomoc druhého člověka, a to z důvodu
snížené soběstačnosti na základě zdravotního
stavu, a senioři nad 65 let. Služby poskytujeme také v Mutěnicích, Čejkovicích, Starém
Poddvorově, Josefově a vedoucí služby má
na starosti ještě středisko v Ratíškovicích.
V Dolních Bojanovicích nás najdete v Domě
s pečovatelskou službou, v ulici U Penzionu
431. Chceme umožnit našim uživatelům, aby
co nejdéle setrvali ve vlastní domácnosti, s využitím pečovatelských služeb. Pečovatelky
pomáhají lidem v oblastech, kde si uživatelé
služeb již nedokážou pomoci sami. Zajistíme
i péči u osob upoutaných na invalidní vozík či
na lůžko, avšak mimo zdravotnických úkonů.
Služby jsou poskytovány v terénu. Naše
služby využívají i někteří obyvatelé Domu s pečevatelskou službou. Jejich byty jsou pro nás
také terénem, protože se jedná o obecní byty,
ve kterých mají obyvatelé uzavřené nájemní
smlouvy s Obcí Dolní Bojanovice (jedná se
tedy o obecní budovu, kterou spravuje Obec
Dolní Bojanovice).
Zároveň se snažíme, s pomocí pečovatelské
služby, udržet co nejdéle dovednosti a schopnosti uživatele, které jsou v důsledku stáří nebo
nemoci ohroženy. Pečovatelka motivuje uživatele k úkonům, ve kterých si není klient jistý tak,
aby byl co nejvíce soběstačný. Pečovatelka je
vždy nablízku s připravenou pomocí.
Můžeme zprostředkovat zapůjčení požado-

vaných kompenzačních pomůcek. Dále nabízíme pomoc při vyřizování příspěvku na péči,
který je určen na úhrady sociálních služeb.
V roce 2014 využilo služby Charitní pečovatelské služby v Dolních Bojanovicích celkem
56 klientů, nejvíce se jednalo o dovážku
obědů – v roce 2014 jsme jich rozvezli 6 955.
Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu
- pomoc a podpora při podávání jídla a pití
- pomoc při oblékání a svlékání
- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- pomoc při úkonech osobní hygieny
- pomoc při základní péči o vlasy
- pomoc při základní péči o ruce
- pomoc při základní péči o nohy a nehty
- pomoc při použití WC
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- dovoz nebo donáška jídla
- pomoc při přípravě jídla a pití
- příprava a podání jídla a pití
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
- běžný úklid a údržba domácnosti
- údržba domácích spotřebičů
- pomoc při zajištění velkého úklidu
- běžné nákupy
- pochůzky (lékař, lékárna, pošta apod.)
- praní a žehlení prádla

Dolní Bojanovice
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Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- doprovod dospělých k lékaři, na úřady
Na adrese U Penzionu 431 nás najdete od
pondělí do pátku od 7:00 do 15:30 hod.
Nabízíme možnost využití služeb i večer
a o víkendu.
Pracovní doba vedoucího služby:
Pondělí:
Středisko Mutěnice
7:00 – 15:30
Úterý:
Středisko Ratíškovice
7:00 – 15:30
Středa:
Středisko Dolní Bojanovice 7:00 – 15:30

Čtvrtek:
Středisko Mutěnice
Pátek:
Středisko Ratíškovice

7:00 – 15:30
7:00 – 15:30

Telefon:
518 372 097
Mobil – vedoucí služby:
737 234 090
Mobil – pečovatelky:
731 234 097
E-mail: dps.bojanovice@hodonin.charita.cz
Web: www.hodonin.charita.cz
Kolektiv pracovníků
Charitní pečovatelské služby
Dolní Bojanovice

Z Š a MŠ Dolní Bojanov ice
MALÉ ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
aneb co jsme všechno společně prožili v uplynulém období
Cvičení s maminkou – se konalo v listopadovém odpoledni, kdy si přibližně třicet maminek s dětmi i se sourozenci přišlo společně
protáhnout tělo, zdokonalit koordinaci a hlavně
se společně nevázaně pobavit při odpoledním
pohybovém setkání, které připravily paní učitelky ve školní tělocvičně.
Děkujeme maminkám ze Sluníčka, že nám
na tuto akci uvolnily tělocvičnu.
Naše zahrada – v prosinci probíhal projekt
realizovaný Obcí Dolní Bojanovice – celková
rekonstrukce školní zahrady. Děkujeme. Teď
to chce ještě trošku trpělivosti, než se nám
vše zazelená a hřiště budou děti plně využívat.
Ale až to bude hotovo, tak to bude krásné.
Těšíme se…
Vánoční koledování – bylo nejobsáhlejší
činností v mateřince. Čekání na Štědrý den
jsme si ve školičce krátili vyprávěním a přípravou všeho, co k nejkrásnějším svátkům v roce
14

patří. Ve všech třídách se vyráběla přáníčka,
která děti společně s paními učitelkami a koledou předaly našim blízkým i příznivcům mateřinky. Děti vyráběly adventní a vánoční svícny,
samostatně si nazdobily stromeček, navoněly
školičku přineseným vánočním cukrovím,
které navzájem ochutnávaly. A pak už jen
pro ně nejdůležitější moment… stromeček…
dárečky… a hraní. Moc se nám i dětem líbilo
zapojení rodičů při samotné besídce. Vánoční
dobu jsme ukončili při jesličkách tříkrálovým
povídáním s o. Petrem v místním kostele.
V této kouzelné vánoční atmosféře nás navštívila i SABINKA s maminkou, pro kterou
u nás ve školce probíhá již delší dobu sbírka
vršků od PET lahví. Byla to úžasná zpětná
vazba pro nás a naše děti. Ty samy zažily pocit
radosti ze svého snažení, ale i dávku pokory
a úcty ke zdraví a životu.
Na slovíčko – šťastný a veselý nový rok

Zpravodaj

jsme si společně popřáli s rodiči při individuálních konzultačních chvilkách. Ty jsme zahájili hned první týden v lednu v předškolních
třídách, a to před návštěvou dětí v prvních
třídách ZŠ a samotným zápisem dětí do základní školy, který se konal 15. ledna 2015.
Odměnou pro naše děti z předškolních tříd
byla návštěva sportovního hřiště Wikyland
v Brně.
A co nás čeká?
• Velikonoce ve Skanzenu Strážnice
• Akademie na Obecním domě
• Den dětí
• Loučení s předškoláky s programem
• Táta dneska frčí – sportování s tatínky,
dědečky...
Lenka Kůřilová

NOVÝ WEB ŠKOLY
V polovině února došlo ke změně designu
webových stránek školy. Předchozí stránky
fungovaly od března 2008 a za sedm let
provozu zaznamenaly přes sto tisíc přístupů.
Postupně jsme ale vnímali vlastní připomínky
či podněty rodičů v této oblasti. Některé
uživatele tížila (ne)přehlednost stránek, jiné
grafika, školu zase vkládání všech příspěvků
přes webmastera.
Nový web je vytvořen ve WordPressu, což
je redakční systém s řadou výhod. Asi největší
výhodou je to, že na stránky může povolený
uživatel přispívat sám, a to odkudkoliv, stačí
pouze internetové připojení a internetový
prohlížeč. Systém má automatické zálohování, archiv a postupem času jej lze rozšířit
o další funkce (e-learning, ankety, diskuze).
Rovněž jednotlivé boční panely si škola může
upravovat sama, bez původního dodavatele.
Grafická část je oddělena od obsahové, lze
tedy kdykoliv měnit vzhled stránek.

Adresa webu zůstala stejná, stejně jako
kvantum příspěvků, fotografií, dokumentů,
formulářů či elektronická žákovská knížka.
I nadále tedy dění ve škole sledujte na www.
zsdolboj.cz. Děkuji všem, kdo se na tvorbě
nového webu podíleli, stejně jako těm, co na
něj pravidelně přispívají. A novému webu přeji
co nejvíce příznivých příspěvků a spokojených
uživatelůſ.
Martin Maňas

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ
Ve čtvrtek 15. ledna proběhl ve škole zápis
dětí do první třídy základní školy. K zápisu
přišlo se svými rodiči 54 dětí, až na jedno
dítě všichni z naší obce. Ve třídách čekaly na
děti jednoduché úkoly, které ověřovaly školní
zralost a připravenost na první třídu.
Chtěl bych poděkovat všem rodičům, kteří
naslouchali doporučením našich paní učitelek
z mateřské i základní školy postavených na znalosti dětí či mnohaleté pedagogické zkušenosti.
Prozatím bylo přijato 38 dětí, ostatní rodiče požádali o odklad školní docházky, nebo se svým
rozhodnutím ještě váhají. Žádosti o odklad musí
být doloženy kladnými doporučeními dětského
lékaře a pedagogicko–psychologické poradny,
a to do 31. května.
Počet přijatých dětí znamená, že i v příštím
školním roce budou otevřeny dvě první třídy
s počtem do dvaceti dětí. Učitelky do prvních
tříd budou určeny na konci tohoto školního
roku a rodiče se tuto informaci dozví na informativní schůzce v červnu, stejně jako rozdělení prvňáčků do tříd. To bude konzultováno
s učitelkami mateřské školy a bude v drtivé
většině respektovat stávající rozdělení dětí
v předškolních třídách MŠ.
Na nové prvňáčky se těšíme v úterý 1. září,
kdy bude zahájen nový školní rok.

Dolní Bojanovice
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KRÁTCE ZE ŠKOLY

ŠKOLNÍ PLES

• V lednu a únoru soutěžili
žáci ve školních kolech
o postup do okresních soutěží. Na olympiádu z českého i anglického jazyka
se do Hodonína probojoval
Filip Bimka z 9. A, v anglickém jazyce nás v Hodoníně
reprezentoval ještě Petr
Hosaja ze 7. A. V Rohatci
se zeměpisné olympiády
účastnili Karolína Seďová
z 6. B, Petr Hosaja ze
7. A a Tadeáš Račick ý
z 8. A. Ve školním kole
recitační soutěže zvítězili
tito žáci: Šárka Salajková
(1. třída), Lucie Bartálová (2. třída), Vít Martínek
(5. třída) a Daniela Bartálová (7. třída).
• V měsíci březnu proběhlo
pro zájemce o výtvarné
tvoření malování na sklo.
Zkušenosti z činnosti školních parlamentů si vyměnili
naši žáci se ZŠ Vančurova Hodonín. Uspořádali
jsme besedu s Martinem
Z achem, k ter ý ž á ků m
2. stupně popovídal, jak se
žije „vozíčkářům“. V polovině března se žáci 8. a 9.
ročníku vydali na exkurzi do
jaderné elektrárny v Dukovanech.

7. února 2015 proběhl již tradiční Školní ples, který organizuje SRPDŠ ve spolupráci se ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice.
Ples byl zahájen polonézou vycházejících žáků a s přispěním
žákyň 8. třídy. Nácviku polonézy se letos ujaly paní učitelky
Ludmila Klubusová a Marie Dvořáková. Ke zdárnému průběhu
plesu přispěla také hudební skupina Žízeň a Hlad, klaunské
sólo, bar s míchanými nápoji, bohatá tombola a krásná výzdoba. Za ni patří dík paní Martině Tomšejové. Vtipnou a hojně
využívanou novinkou letošního plesu byl školní „fotokoutek“,
který připravily paní Marta Jašková, Ivana Kramářová a Aneta
Ištvánková. V neposlední řadě je třeba poděkovat třídním
důvěrníkům, sponzorům a všem, kteří jakkoliv pomohli s přípravou a zdárným průběhem plesu.
Marie Dvořáková a Marta Jašková

A stalo se tak 9. ledna roku 2015, že
vrátili se lyžníci ve zdraví na těle i na duchu
do rodné vsi. Vyčerpáni i odpočati, poučeni
a zdokonaleni v umění ovládati své ski. Pobyt
v horách je sice v horaly neproměnil, ale hory
mnohým navždy vzpomínku vtisknuly v pa-

měti. 34 lyžníků provázela zkušená lyžnice,
pan řídící, magistra léčebných postupů znalá
a i sám Krakonoš zavítal do bílé stopy svahů
Beskyd…ſ
Krakonoš a lyžníci

Jménem celé deváté třídy bych chtěla poděkovat paním
učitelkám Klubusové a Dvořákové za jejich námahu, trpělivost
a odvahu s námi nacvičovat polonézu. Víme, že to s námi
nebylo lehké. Ale myslím, že jsme generálku i premiéru polonézy zvládli a doufáme, že se naše taneční vystoupení všem
líbilo. Rovněž bychom chtěli poděkovat holkám z 8. třídy, že
nám pomohly doplnit páry, aby mohli tancovat všichni kluci.
Děkujeme také rodičům za jejich podporu.
Andrea Maděryčová

informace a zprávy ZUŠ
V letošním roce byl festival Mozartovy děti
zahájen již 4. února výchovným koncertem
v Besedním domě v Brně, na kterém reprezentovala naši školu sólovým výkonem Ivana
Mráková. Představila se ve 2. větě koncertu
Es dur pro klarinet a klavír od Jana Václava
Kněžka za klavírního doprovodu p. uč. Světlany Přibilové. Velmi pěkný sólový výkon naší
žákyně byl po zásluze odměněn velkým potleskem zaplněného koncertního sálu.

Miroslava Zmrzlíková
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LVK 2015, BESKYDY – SOLÁŇ, CHATA SOLÁŇKA
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Ve středu 18. února 2015 se konalo v Hodoníně okresní kolo soutěže MŠMT ve hře
na žesťové a dřevěné dechové nástroje všech
věkových kategorií:
Umístění:
Trubka I. kategorie
2. místo – Buchtík Jan (p. uč. P. Skočík)
3. místo – Stanec Michael (p. uč. Š. Esterka)

Dolní Bojanovice
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Trubka II. kategorie
2. místo – Esterka Sebastian (p. řed. S.
Esterka)
Trubka III. kategorie
3. místo – Trn Martin (p. řed. S. Esterka)
Tenor I. kategorie
2. místo – Buš Robert (p. uč. P. Skočík)
Tenor VIII. kategorie
2. místo – Páter Kryštof (p. uč. Š. Esterka)
Pozoun IV. kategorie
1. místo – Škrhák Marek (p. uč. P. Skočík)
Zobcová flétna 0. kategorie
1. místo s postupem – Salajková Šárka
(p. uč. K. Hallová)
2. místo – Tomčalová Pavlína (p. uč. K.
Hallová)
Zobcová flétna II. kategorie
2. místo – Zelinková Terezie (p. uč. K.
Hallová)
Hoboj I. kategorie
1. místo s postupem – Frolcová Terezie
(p. uč. K. Hallová)
Klarinet I. kategorie
1. místo – Prát Martin (p. uč. L. Esterková)
3. místo – Příkazský Pavel (p. uč. L. Esterková)
Klarinet III. kategorie
2. místo – Bílíková Adéla (p. uč. L. Esterková)
Klarinet IV. kategorie
1. místo s postupem – Gertner Josef (p.
uč. J. Zikmund)
Klarinet V. kategorie
1. místo s postupem – Mráková Ivana (p.
uč. J. Zikmund)
Klarinet VI. kategorie
1. místo – Pospíšil Filip (p. uč. J. Zikmund)
Klarinet VII. kategorie
2. místo – Lamáčková Tereza (p. uč. L.
Esterková)
18

Bicí nástroje III. kategorie
1. místo s postupem – Kuchynka Tobiáš
(p. uč. V. Martinkovič)
Ve čtvrtek 19. února 2015 se konalo
okresní kolo soutěže MŠMT v sólovém
a komorním zpěvu na ZUŠ v Kyjově. I zde
dosáhly naše žákyně ze třídy p. uč. D. Podané
pěkných výsledků:
Umístění v sólovém zpěvu:
0. kategorie
2. místo – Martínková Alžběta
2. místo – Tomčalová Karolína
II. kategorie
2. místo – Maděryčová Štěpánka
3. místo – Bohunová Veronika
III. kategorie
1. místo – Rebendová Alžběta
IV. kategorie
3. místo – Bílíková Adéla
3. místo – Podešvová Kristína
Umístění v komorním zpěvu:
II. kategorie
1. místo s postupem – Pěvecké duo –
Bílíková Adéla a Podešvová Kristína
DALŠÍ ČINNOST ŽÁKŮ A SOUBORŮ ZUŠ
10. 3. úterý
Ok resní kolo soutěže
MŠMT – cimbál v Kyjově
11. 3. středa Ok resní kolo soutěže
MŠMT – taneční obor, ZUŠ Hodonín
17. – 18. 3. út., st. Krajské kolo soutěže
MŠMT – zpěv v Kyjově
19. 3. čtvrtek K r a j s ké ko l o s ou tě že
MŠMT – bicí, JAMU Brno
20. 3. pátek K r a j s ké ko l o s ou tě že
MŠMT – zobc. flétny, ZUŠ Ivančice
25. 3. středa K r a j s ké ko l o s ou tě že
MŠMT – cimbál, ZUŠ Veselí nad Moravou
27. 3. pátek K r a j s ké ko l o s ou tě že

Zpravodaj

MŠMT – dechové nástroje dřevěné, ZUŠ
Kaprálova Brno
23. 4. čtvrtek Žákovská besídka v sále
ZUŠ Dolní Bojanovice, zač. 17.00 hod.
29. 4. středa Výchovný koncer t ZUŠ
v 10.00 hod. v Obecním domě pro MŠ a ZŠ
7. 5. čtvrtek A b sol ventsk ý koncer t
v sále ZUŠ, zač. 17.00 hod.
11. 5. pondělí Žákovská besídka – odloučené pracoviště Starý Poddvorov, zač.
17.00 hod.
13. 5. středa Žákovská besídka – odloučené pracoviště Mutěnice, zač. 17.00 hod.
14. 5. čtvrtek Žákovská besídka – odloučené pracoviště Lužice, zač. 17.00 hod.
20. 5. středa Přijímací zkoušky 13.00
– 18.00 hod., hudební, taneční a výtvarný
obor, (žáci ředitelské volno)
3. 6. středa
Postupové zkoušky 13.00
– 17.00 hod. v Dol. Bojanovicích, včetně
odlou-čených pracovišť
4. 6. čtvrtek Postupové zkoušky 13.00

– 17.00 hod. v Dol. Bojanovicích, včetně
odloučených pracovišť
5. 6. pátek
Postupové zkoušky 13.00
– 17.00 hod. v Dol. Bojanovicích, včetně
odloučených pracovišť, postupové zkoušky
se budou konat pouze v hlavní budově ZUŠ
Dolní Bojanovice
7. 6. neděle Společný koncert Filharmonie + Mozartovy děti, Janáčkovo divadlo
Brno
17. 6. středa Závěrečný koncert šk.
r. 2014/2015 v Obecním domě, zač.
17.00 hod. (HO a TO)
19. – 21. 6.
Mozartovy děti v Brně, termín vystoupení dechového souboru a cimbálové muziky 12.10 - 13.15 hod. Nám. Svobody
v Brně
Gratuluji všem žákům a učitelům k dosaženým výsledkům a přeji všem mnoho
dalších úspěchů.
Stanislav Esterka
ředitel ZUŠ Dolní Bojanovice

z a jíma v o s t i
Jak se vám žije v Dolních Bojanovicích?
Takovou a další otázky jsme se rozhodli pokládat občanům, kteří se v naší
obci přímo nenarodili. Chceme prostřednictvím této rubriky ukázat, jaký pohled
mají přistěhované rodiny a jednotlivci na
místní „domorodce“, jak se v Bojanovicích cítí a proč si k životu vybrali právě
naši obec.
Prvními z dotázaných je rodina Fodorových, která v obci žije od roku 1997 a přistěhovala se sem z Moldávie. Na otázky
odpovídal syn Vitali.

Kolik ti bylo let, když jste se s rodiči a sestrou přistěhovali do Dolních Bojanovic?
Bylo mi necelých 6 let.
Co ti nejvíce utkvělo v paměti ze stěhování?
Asi den odjezdu. Vylezl jsem dědovi na
záda a nechtěl se ho pustit. Bylo to totiž
asi naposled, kdy jsem ho viděl zdravého,
jelikož asi půl roku po našem odjezdu vážně
onemocněl a zapomněl nás všechny. Asi za
dva roky, když jsme přijeli na prázdniny, tak
už si ani nepamatoval, kdo jsem.

Dolní Bojanovice
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Co vás vedlo ke změně bydliště?
Důvodů bylo vícero. Ten nejhlavnější byla
asi tehdejší politická situace země, ne každý
sdílel názory tamějších politiků.
Proč zrovna Česká republika?
Byla to náhoda, že zrovna tady se otci
naskytla pracovní příležitost. Myslím, že to
nebyl nějaký dlouhodobě plánovaný výběr.
Jak jste se vyrovnávali s jazykovou bariérou? Uměli jste někdo česky?
Otec sem přijel asi o tři měsíce dřív, a když
jsme přijeli i my, tak už trochu něco uměl.
Ale jinak česky neuměl nikdo z nás. Já jsem
asi po týdnu nastoupil do první třídy na
zdejší základní škole. Musím říct, že přístup
naší třídní paní učitelky byl tenkrát výborný.
Tímto bych paní Baladové chtěl opravdu
moc poděkovat, protože bez ní bych to asi
nezvládl.
Jak vás tu lidé přijali? Byli spíše ochotní
pomoci, nebo se o vás nestarali?
Lidé byli skvělí. Hned od začátku se k nám

chovali přátelsky, byli moc ochotní a pomáhali nám ve všem. Nebudu tu jmenovat
všechny, protože by toho bylo asi moc. Jednoho člověka bych tu rád vzpomněl, jelikož
se nám asi nedostalo větší pomoci než od
něj. Je to pan Jan Jordán.
Jak hodnotíš Dolní Bojanovice jako člověk,
který se tu nenarodil?
Myslím si, že lepší místo jsme si ani vybrat
nemohli. Jelikož pocházím z části Moldávie,
kde byla na prvním místě kultura, tradice
a víra, tak jsme se tu s tím dost ztotožnili.
A jako správný Moldavec se držím motta:
„Kde se víno pije, tam se dobře žije“. ſ
Co bys v Dolních Bojanovicích změnil?
Já bych to tady asi nijak neměnil, protože
by to ztratilo kouzlo, díky kterému jsme si
Dolní Bojanovice oblíbili.
Děkujeme za rozhovor a přejeme rodině
Fodorových, ať se jim u nás líbí stejně jako
doteď.
RR

• Sousedské setkání se konalo den před
Silvestrem na návsi před Obecním domem.
Při tradičních zabijačkových specialitách
a dobré slivovici mohli občané zhodnotit
události uplynulého roku. K poslechu
přišli zahrát bojanovští heligonkáři a ve
foyer Obecního domu hrála kapela JAMA.
Svařené víno, punč a dobrá nálada hřála
návštěvníky až do pozdních odpoledních
hodin. Akci zakončil velkolepý ohňostroj.
• Již patnáctá Tříkrálová sbírka se v naší
obci konala v sobotu 3. ledna 2015. Sbírka
začala jako vždy v 8:00 hod. mší svatou, při
které o. Petr udělil koledníkům požehnání.
Po ní se koledníci přesunuli na obecní úřad.
Děti se staršími vedoucími vytvořily 21 skupinek a během dopoledne „vykoledovaly“
127 396,- Kč. To je o 5 575,- Kč více než
v minulém roce. Za 15 let se v Dolních Bojanovicích vybrala částka 1 525 949,- Kč.
Díky všem štědrým dárcům a také dobrovolníkům, kteří při této akci pomáhají.

krátké i delší zprávy
• Druhý svátek vánoční 26. prosince patří odjakživa krojovaným chlapcům. Po slavnostní
mši svaté totiž následovala volba stárků. Ta
se konala v Obecním domě za přítomnosti
vedení obce, pana faráře o. Petra a široké
veřejnosti. Ze svého středu nakonec chlapci vybrali tyto nástupce:
1. stárek Martin Veselý
2. stárek Jan Netopilík
3. stárek Aleš Esterka
4. stárek Václav Herka
Děvčata si své stárky volila na Nový rok.
Ve volbě uspěly Pavla Burešová a Aneta
Herková.
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• MO KDU - ČSL uspořádala 10. ledna
2015 již tradiční Krojový ples. Za doprovodu DH Šohajka zatančila krojovaná chasa
českou besedu. Je potěšující, že zatančit
přišli již tradičně i „přespolňáci“ z Mutěnic,
a to za doprovodu svých rodičů. Ples byl
velice kladně hodnocen zejména ze strany
významných hostů - senátora Ing. Stanislava Juránka a Ing. Antonína Tesaříka.

• Ples vinařů a přátel vína těšící se velké oblibě a účasti se konal 17. ledna 2015 v sále
Obecního domu. Návštěvníci plesu mohli
ochutnat vína od profesionálních vinařů
nebo si při víně zazpívat s cimbálovou muzikou Grajcar. K tanci a poslechu hrála DH
Túfaranka ze Šakvic.
• Maškarní ples pořádaný Diagonálou Dolní
Bojanovice konaný 24. ledna 2015 se nesl
v duchu maškarní zábavy a masek. O hudbu
s nádechem retra se postaral DJ Boeing.
Dle pořadatelů byla jedinou vadou na kráse
snad jen malá účast.

• MO KDU-ČSL pořádala na fašaňk Dětský
krojový ples 15. února 2015. Zahájen byl
slavnostním nástupem všech malých i větších krojovaných „plesařů“ za doprovodu
DH Vinařinka z Čejkovic. Zhlédnout jsme
mohli předtančení mladších a starších
krojovaných dětí a vystoupil rovněž DFS
Slunéčko. Děti z mateřské školy do svého
vystoupení zapojily většinu tanečníků. Ples
uzavřela nejoblíbenější část programu bohatá tombola. Každý, na koho se nedostalo, získal alespoň cenu útěchy.
• Na náklady Obce Dolní Bojanovice bylo
pořízeno nové ozvučení sálu Obecního
domu, které nahradilo již opotřebovanou

Dolní Bojanovice
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aparaturu. Mimo nové reproduktory byl
pořízen nový mixážní pult a přehrávač, nové
mikrofony a odposlechový reproduktor na
jeviště. Celé ozvučení a instalaci zajistilo
TONSTUDIO Rajchman. Velké díky patří
Františku Šimkovi, který celou výměnu
inicioval a byl i při samotné montáži.
• Známý český herec Miroslav Donutil
navštívil naši obec v sobotu 14. března
s představením Cestou necestou. Umělec
bavil vyprodaný sál historkami z jeho cest
s divadlem, povídal o svých přátelích z branže a zazpíval i několik písniček. Při písni
Pramínek vlasů se k němu ve zpěvu přidali
i diváci. Během přestávky mělo obecenstvo
možnost zakoupit si některé z jeho knih či

CD, které pan Donutil podepsal, a rád se
s návštěvníky představení nechal i vyfotit.
Že se představení líbilo, potvrdil i potlesk
nadšených diváků.

FESTIVAL TOLERANCE
přehlídka zájmové umělecké činnosti zdravotně handicapovaných
XVI. SLOVÁCKÝ HUMANITÁRNÍ PLES
Již šestnáctý ročník přehlídky zájmové
umělecké činnosti zrakově handicapovaných
„Festival Tolerance“ s navazujícím „Slováckým
humanitárním plesem“ byly příležitostí k setkání
handicapovaných lidí z celé České republiky.
Letošní ročník proběhl za podpory Nadačního
fondu Českého rozhlasu „Světluška“, MÚ Hodonín, OÚ Dolní Bojanovice a mnoha sponzorů,
kterým patří srdečné poděkování.
Od čtvrtka se sjížděli do Hodonína lidé, kteří
přes svůj zdravotní handicap vyvíjejí zájmovou
činnost, mají se čím pochlubit a stávají se
inspirací pro druhé. Páteční program začal
dopoledním vystoupením handicapovaných
písničkářů v Zeleném domě pohody pro mentálně postižené občany.
V hlavním pátečním večerním programu se
v Obecním domě v Dolních Bojanovicích prolínala vystoupení zrakově handicapovaných
22

písničkářů a zpěváků, folklórních pěveckých
souborů, country, bluegrassových a folkových
skupin. Bonbonkem večera bylo vystoupení
pianisty Petra Bazaly z Valašského Meziříčí,
který je držitelem titulu mistr světa mladých
klavírních interpretů v celosvětové soutěži
v USA. Zpestřením byla módní přehlídka vo-
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zíčkářů a zrakově handicapovaných, prodejní výstava výrobků
zdravotně handicapovaných
chráněné dílny Lidumila Oblastní charity Uh. Hradiště a výstava fotografií Únie nevidúcich
a slabozrakých Slovenské republiky. Zaplněný sál Obecního domu připravil vystupujícím
nádhernou atmosféru. Na závěr
večera nechybělo již tradiční
posezení s country písničkou.
V sobotu dopoledne po kračoval program Festivalu
Tolerance jednotlivými recitály v bezbariérovém areálu
pro zdravotně handicapované
Oáza Hodonín.
Sobotní odpoledne rozezněly
kostel sv. Vavřince duchovní
písně v podání nevidomých
a slabozrakých umělců a jejich
hostů. S židovskými a hebrejskými písněmi vystoupilo dívčí
trio MAKABARA Praha, s áriemi
a písněmi z muzikálů Radek Žalud Praha, na závěr se spirituály
SDU country bend Kostelec.
V sobotu večer byli účastníci
festivalu hosty na šestnáctém
Slováckém humanitárním plese
zdravotně handicapovaných
a všech lidí dobré vůle, který
proběhl za finanční podpory
společnosti ČEZ a.s.
V neděli dopoledne se uskutečnilo v areálu Oázy Hodonín
společné setkání vystupujících, pořadatelů a diváků.
Děkujeme všem, kteří přispěli finančně, věcným darem
nebo organizačně!

spolk y
LUKOSTŘELECKÝ KLUB
Lukostřelecký klub „Templářští lukostřelci“ v Dolních
Bojanovicích vznikl díky skupině nadšenců v roce 2013 na
svépomocně budované střelnici na pozemku bývalé cihelny.
Pozemek bylo potřeba upravit a vyčistit. Postavili jsme tréninkovou střelnici s pevnými terči a zázemí malé klubovny.
V loňském roce se konečně podařilo dobudovat střelnici tak,
aby na ní mohly začít pravidelné tréninky. 11. října 2014 jsme
uspořádali její slavnostní otevření, na které jsme pozvali veřejnost z Dolních Bojanovic a okolí. Každý návštěvník si mohl
vyzkoušet střelbu z různých typů luku a seznámit se blíže
s tímto zajímavým sportem. Kdo se příliš unavil při získávání
svých prvních lukostřeleckých zkušeností, mohl se posilnit
kouskem pečeného prasátka a domácími koláči. Náš klub
se věnuje hlavně 3D lukostřelbě, relativně mladé disciplíně,
kdy se střílí v terénu na 3D terče zvířat v životní velikosti.
Tato akce k nám přivedla novou skupinu dětí školního
věku. Děti si začaly zdokonalovat své lukostřelecké umění
nejprve na půjčených lucích. Na Vánoce našlo několik z nich
pod stromečkem vysněný dárek – vlastní luk a šípy.
Pilný trénink i přes zimní období začíná přinášet první
výsledky na soutěžích. Od října 2014 jsme se zúčastnili

Kolektiv Oázy Hodonín
Dolní Bojanovice

23

11 závodů v 3D lukostřelbě na Moravě, Slovensku
a v Rakousku. Templářští
lukostřelci se na těchto (většinou mezinárodních) turnajích
rozhodně neztratili a přivezli
celkem 6 zlatých, 8 stříbrných a 6 bronzových medailí.
Na uvedených úspěších mají
velký podíl právě naši malí lučištníci – Karolína Seďová 2x
zlato, 1x bronz, Magdalena
Seďová 2x stříbro a Tadeáš
Stávek 1x bronz. Jednu zlatou, dvě stříbrné a tři bronzové medaile získal i náš
předseda pan Petr Jarošek.
V letošním roce plánujeme pokračovat v budování
a vybavování střelnice a klubu. Pro naše reprezentanty
bychom rádi pořídili klubové
dresy a těm z řad dětí nahrazovali při soutěžích zničené
šípy. Pro nově příchozí začátečníky chceme pořídit
do klubu luky k zapůjčení při
tréninku na střelnici. Rovněž
plánujeme pořídit nové 3D
terče a další vybavení tak,
abychom mohli postavit celý
závodní okruh a uspořádat
první závod i u nás.
Aktuální informace o činnosti klubu můžete sledovat
na našem facebooku: Templářští lukostřelci

Rodičovské
centrum
Jak začal rok u nás ve Sluníčku?
Mimo pravidelných setkávání na Orlovně a v tělocvičně
jsme v lednu dokončili cyklus přednášek Harmonie v práci
a rodině. Byly to zajímavé přednášky s informacemi, které se
nám budou hodit, až nám skončí rodičovská dovolená. Další
přednáška se týkala běžných dětských nemocí.
V únoru jsme ve Sluníčku vyslechli zajímavou přednášku
paní Bendové a pana Šamalíka na téma Jak se nestát obětí.
Dověděli jsme se na ní spoustu užitečných informací, které
nám pomohou předcházet nežádoucím situacím a pokud už
se stanou, tak jak se zachovat a co dělat.
Zpestřením pro maminky bylo odpoledne, kdy si mohly
namalovat hedvábné šátky podle své fantazie. Počáteční
obavy, že to nedokážou, že ho pokazí, se rozplynuly po
prvním tahu štětcem. Každá byla se svým výtvorem nakonec
moc spokojena.
A jako každý rok na jaře, tak i letos jsme pořádali jarní burzu
dětského oblečení. Byla to v pořadí již 13. burza. Třináctka
tentokrát pro nás nebyla nešťastným číslem, spíše naopak.
Stoly se jako obvykle prohýbaly pod oblečením, které chtěly
maminky prodat. Věci, které maminky darovaly na charitu, byly
rozděleny dál. Část šla na dětské oddělení do hodonínské
nemocnice, část rodinám v obci Rusín, část na charitní sbírku.

Jarmila Pleskačová
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Chtěli bychom poz vat
i ostatní maminky na naše
pravidelná setkávání na Orlovně, a to v pondělí a ve
čtvrtek vždy od 9 do 12 hod.,
a také v tělocvičně ve středu
od 16 do 17 hod. Čeká vás
plno zábavy, her, akcí, přednášek, v ýletů a společně
stráveného času v kruhu
dalších maminek a dětí.
Za maminky
Anna Staňová
dobrovolník
Oblastní charity Hodonín

Informace pro vinaře
Pro získávání informací
pro vinaře a sadaře v rámci ochrany proti chorobám
a škůdcům lze využívat následující webové stránky.
Základní informace poskytují:
• www.galati. sk – slovenské
bezplatné stránky, kde jsou
informace i pro ČR
• EKOVIN – Svaz integrované a ekologické produkce
hroznů
Informace z meteostanic:
Pro Dolní Bojanovice lze
zatím využívat meteostanici
Krásná hora – Starý Poddvorov, která slouží soukromému vinařství, ale je volně
přístupná (zatím), za což jim
patří dík. Pouze vyžaduje na
PC instalaci programu JAVA.

Údaje z meteostanice jsou
nutné při využívání systému
GALATI z toho důvodu, aby
systém okamžitě vyhodnotil
tlak chorob, potřebu ošetření, a navrhne i použití přípravků. Z celé řady důležitých
údajů a informací meteostanic se využívá – týdenní úhrn
srážek a průměrná denní
teplota.
Zde se může každý zaregistrovat a systém využívat.
Přístup je po registraci na
heslo a je bezplatný.
Na stránkách GAL ATI je
mimo jiné „Ochranářský kalendář na rok 2015“, kde je
uveden seznam všech povolených přípravků na ochranu
vinic v České republice.

Je zde uvedeno:
• Fenofáze vinice (velikost
letorostů a hroznů)
• Škodlivý činitel
• Doporučené postřiky, název přípravku, dávka na ha,
poznámky
EKOVIN - uvádí týdenní
zprávy o výskytu škodlivých
činitelů a doporučení k ochraně révy. Zprávy jsou smluvním odběratelům zasílány
vždy v pondělí odpoledne,
nebo v úter ý dopoledne.
Obce, vinařství, které mají
uzavřenou smlouvu o zasílání
zpráv, tyto zveřejňují během
úterý. Což je dostačující čas
k provedení ochrany vinic
během celého týdne.
Stanislav Dvořák

Dolní Bojanovice
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spor t
Florbal - Orel
Dne 17. ledna 2015 pořádala Jednota Orel Dolní Bojanovice v tělocvičně základní
školy turnaj florbalových přípravek. Pozvání přijali florbalisté z Lanžhota, Hovoran,
Hodonína, Dubňan a Ždánic.
Po rozlosování do skupin malí
sportovci bojovali o prvenství.
Potěšil nás i zájem veřejnosti.
Fandit přišlo mnoho rodičů,
babiček i dědečků -.
Děti byly za své výkony odměněny krásnými medailemi,
které pro tento turnaj vyrobilo
Stolařství Bílík, a Obec Dolní
Bojanovice dětem věnovala
balíčky s dobrotami, za které
moc děkujeme.
Chtěli bychom poděkovat
trenérům, rozhodčím, po-

mocníkům a všem, kteří se na přípravě turnaje jakýmkoliv
způsobem podíleli, ale hlavně dětem za jejich účast, chuť
trénovat a věnovat se sportu.
trenéři přípravky

Zprávy z TJ Dolní Bojanovice
Naše fotbalisty čeká v letošním roce nová zkušenost.
A mužstvo i dorost budou
v jarní části soutěže útočit
z prvního místa v tabulce na
postup do v yšší soutěže.
Není jednoduché ustát tento
tlak. Je třeba zachovat klid,
pokoru a jít zápas od zápasu
za svým cílem. A jak probíhala
příprava na tento úkol?
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A mužstvo jako lídr tabulky
v tomto časovém období
končí fyzickou část přípravy,
kterou absolvovalo na tartanovém oválu a zakončilo
soustředěním v Boskovicích.
V herní části přípravy se utká
v pěti přípravných zápasech
převážně se soupeři z břeclavského okresu, poslední
pak s rakouským celkem
Zpravodaj

FC Schratenberg. Do klubu
se vrací z Mutěnic Tomáš Závorka, který se momentálně
zotavuje po zranění a dosud
nezahájil přípravu. Z hostování se do Mutěnic vrací Pavel
Hanák a naopak mužstvo
posílí ze stejného klubu Jirka
Zálešák. Partu kolem trenéra
Zdeňka Sklenského nečeká
nijak lehký úkol. Poprvé si

v roli favoritů vyzkouší, jak je
těžké být pronásledovaným
týmem. Ale pokud zúročí své
umění, které proloží potřebnou bojovností, nemusí se
o konečný výsledek obávat.
V podobné situaci se nachází i náš dorost. Po podzimní části je také na prvním
místě, jenom s menším náskokem než A mužstvo. V přípravě
odehrál dorost kvalitně obsazený turnaj v Mutěnicích, kde
se umístnil na 4. místě. Další
část přípravy, včetně soustředění, se uskuteční v domácích
podmínkách. S mužstvem
se rozloučil David Štipčák
a v brance jej zastoupí Viktor
Maděryč, kterému se vydařil
už zimní turnaj a mužstvo
podržel.
Žáci starší i mladší hrají
okresní halovou ligu, která
se hraje v sousedních Lužicích během zimních víkendů.
Starší žáci pod vedením Pavla
Bohuna zúročili své zkušenosti a obsadili 4. místo v silné
konkurenci ostatních celků,
včetně sportovních středisek
Hodonína a Břeclavi. Mladší
žáci naopak zkušenosti v této
soutěži teprve získávají a pod
vedením Jirky Košutka a Gabriely Vítkové se umístnili na 8.
místě z 12 nejlepších celků
našeho regionu.
Zveme všechny své příznivce na tribuny. Přispějme
svou podporou k dobrému
konečnému výsledku.
Karel Turek

Termínová listina TJ Dolní Bojanovice – jaro a léto 2015
28. 3. 2015
29. 3. 2015
4. 4. 2015
5. 4. 2015
5. 4. 2015
5. 4. 2015
11. 4. 2015
11. 4. 2015
12. 4. 2015
15. 4. 2015
18. 4. 2015
19. 4. 2015
25. 4. 2015
25. 4. 2015
26. 4. 2015
26. 4. 2015
2. 5. 2015
3. 5. 2015
3. 5. 2015
7. 5. 2015
9. 5. 2015
10. 5. 2015
10. 5. 2015
10. 5. 2015
16. 5. 2015
17. 5. 2015
17. 5. 2015
23. 5. 2015
23. 5. 2015
23. 5. 2015
24. 5. 2015
30. 5. 2015
30. 5. 2015
31. 5. 2015
6. 6. 2015
6. 6. 2015
6. 6. 2015
7. 6. 2015
14. 8. 2015
14. 8. 2015

15:30
12:45
15:30
15:30
15:00
13:45
15:30
15:00
12:45
16:30
13:00
16:00
13:45
15:30
13:45
16:00
16:00
11:45
10:00
17:00
16:30
16:30
13:00
14:45
14:30
16:30
14:15
16:30
13:00
14:45
16:30
13:00
14:45
16:30
16:30
9:00
10:45
16:30
14:15
16:30
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venku
venku
doma
doma
venku
venku
venku
doma
venku
venku
venku
doma
doma
doma
venku
venku
doma
venku
venku
doma
doma
venku
doma
doma
venku
venku
venku
doma
venku
venku
doma
doma
doma
venku
doma
venku
venku
doma
venku
venku

A mužstvo
dorost
dorost
A mužstvo
žáci st.
žáci ml.
A mužstvo
žáci ml.
dorost
žáci st.
žáci ml.
A mužstvo
žáci st.
žáci ml.
dorost
A mužstvo
dorost
žáci st.
žáci ml.
žáci ml.
dorost
A mužstvo
žáci st.
žáci ml.
žáci ml.
A mužstvo
dorost
dorost
žáci st.
žáci ml.
A mužstvo
žáci st.
žáci ml.
A mužstvo
dorost
žáci st.
žáci ml.
A mužstvo
dorost
A mužstvo

Dubňany
Dambořice
Svatobořice
Násedlovice
Žarošice
Ježov
Milotice
RMS Hodonín
Petrov
FMK Morava
FMK Morava
Mikulčice
Moravský Písek
Prušánky
Vacenovice
Bukovany
Žarošice
Hovorany
Hovorany
Uhřice
Milotice
Čejkovice
Kyjov
Kyjov
Lovčice
Bohuslavice
FMK Morava
Moravský Písek
Dubňany
Dubňany
Sobůlky
Lužice
Lužice
Prušánky
Lipov
Rohatec
Rohatec
Vacenovice
Lužice
Čejč
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ZPRÁVY Z FOTBALU
Máme za sebou část náročné zimní přípravy. Teď nás čekají herní tréninky a pět
přípravných zápasů. V zimní přípravě budeme
absolvovat celkem 37 tréninkových jednotek,
máme za sebou čtyřdenní soustředění v Boskovicích. Do přípravy se zapojilo 19 hráčů.
První část zimní přípravy jsme věnovali silovému a vytrvalostnímu tréninku (intervalovou
metodou). S posilováním nám pomohl Stanislav Bohůn, a protože se mi spolupráce velmi
líbila, chtěl bych mu touto cestou poděkovat.
Máme za sebou první mistrovské utkání
v Dubňanech. Na Velikonoce nás čeká první
domácí utkání s Násedlovicemi. Naším cílem
je postup do okresního přeboru. Byli bychom
alibisté, kdybychom říkali něco jiného. Vím,
že bude velmi těžké potvrzovat v každém
utkání roli favorita, navíc v domácím prostředí
hrajeme pouze čtyři z jedenácti utkání. Přesto

věřím, že se po jedenácti letech vrátíme do
okresního přeboru.
Jak už jsem zmínil, v domácím prostředí
hrajeme jenom čtyři utkání, proto vás chci
na každé utkání pozvat. Čeká vás slosovatelný zpravodaj o zajímavé ceny a doufám, že
i atraktivní a zajímavé fotbalové utkání.
Všem občanům Dolních Bojanovic
přejeme krásné a požehnané velikonoční
svátky.
Zdeněk Sklenský a Zdeněk Osička
trenéři A mužstva
Všechny informace o utkáních, aktuality
a zajímavosti z v FK Dolní Bojanovice najdete
na: www.fkdolnibojanovice.tode.cz
www.facebook.com/fkdolnibojanovice

policejní okénko
JSOU DĚTSKÁ HŘIŠTĚ V OBCI PRO DĚTI?
V tomto krátkém článku se chci zamyslet
nad tím, zda si dokážeme vážit společně vybudovaných hodnot. Konkrétně mám na mysli
hodnoty a objekty vybudované v naší obci,
které často vznikly za nemalé finanční prostředky k tomu, aby nám zpříjemnily náš čas
a pobyt v obci. Jsou to veřejná prostranství
se svým vybavením, veřejná zeleň, ale také
třeba dětská hřiště. Právě o dění na dětském
hřišti za budovou místní ZUŠ a v blízkém okolí
se chci zmínit nejvíce.
Toto prostranství, které bylo původně zamýšleno jako místo pro rodiče a jejich děti,
se postupem času stalo místem schůzek
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dospívající mládeže. Na tom by jistě nebylo
nic špatného, KDYBY… Kdyby se zde mládež nechovala tak, že už tam raději maminky
nechodí a právem se bojí pustit děti na hřiště,
které bylo prioritně budováno právě pro ně.
Pracovníci obecního úřadu opakovaně toto
hřiště uklízejí, i když jsou v místě tři odpadkové
koše, od spousty odpadků, prázdných lahví
od alkoholu, desítek „vajglů“. O pošlapaných
a zablácených lavičkách ani nemluvě. Vrcholem všeho byl nález rozbité skleněné láhve

v písku pod provazovou průlezkou. Jen těžko
domýšlet, co by se stalo, kdyby na střepy ukryté v písku spadlo některé z hrajících si dětí.
Proto chci apelovat na všechny občany, aby
nebyli lhostejní k tomu, co se v naší obci děje.
Zde není na místě nevšímavost a tvrzení, že
se nás to netýká. Všímejte si, co se děje ve
vašem okolí i jinde v obci, a upozorněte na
to. Otázka také pro rodiče: Víte, kde a jakým
způsobem tráví volný čas vaše děti?
Petr Zámečník

VINAŘSKÉ STEZKY, ALKOHOL A CYKLISTÉ
Mohou cyklisté na vinařských stezkách
pít alkohol? Hrozí jim nějaké sankce nebo
tresty? Na tyto otázky právě nyní na počátku
cyklistické sezony odpoví následující článek.
Moravské vinařské cyklostezky se klikatí jižní
Moravou a celkově měří přes 1200 kilometrů.
V posledních letech, kdy jich rapidně přibylo,
lákají každý rok tisícovky fanoušků nejen cyklistiky, ale i dobrého vína. Cyklotrasy vedou
malebnými místy, mezi vinohrady i vinnými
sklípky, a tak málokterý cyklista odolá ochutnávce produkce místních vinařů. Kombinace
těchto dvou zážitků ale naráží na paragrafy tzv.
silničního zákona. Cyklisté totiž nesmí zapomínat na to, že také oni jsou podle zákona řidiči.
Jak to tedy je? Mohou cyklisté na vinařských cyklostezkách pít alkohol, nebo ne?
Nutno podotknout, že zákony platí všude stejně a v tomto případě i na uvedených trasách.
Nelze tedy spoléhat na to, že cyklotrasy vedou
např. po polní cestě a že je tím pádem vše
v pořádku. Jedná se o omyl, a proto i na polní
cestě vás mohou zkontrolovat policisté. Určitě
většina z nás souhlasí, že alkohol za volant nepatří. Ale stejně nepatří ani za řídítka jízdního
kola. Potřebné informace najdeme v zákoně
č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních

komunikacích. Zde se píše, že cyklista je řidič
nemotorového vozidla a jako takovému vznikají povinnosti účastníka silničního provozu. Je
potřeba zmínit to, že také vinařské cyklostezky
jsou pozemní komunikace stejně jako silnice
a provoz na nich podléhá uvedenému zákonu.
Jak již bylo napsáno, cyklista nesmí požít
alkohol během jízdy nebo bezprostředně před
ní. Policisté se mohou při svých kontrolách
zaměřit právě na cyklisty. Každý řidič (cyklista) je povinen se na výzvu policisty podrobit
dechové zkoušce. V případě zjištění alkoholu
u cyklistů řeší věc příslušný správní orgán
a uděluje sankce.
Co tedy cyklistům hrozí:
• Za zjištěný alkohol do 1‰ hrozí pokuta od
2 500 do 20 000 korun.
• Za zjištěný alkohol nad 1‰ hrozí pokuta od
25 000 do 50 000 korun.
• Za odmítnutí dechové zkoušky nebo lékařského vyšetření může být uložena pokuta
až do výše 50 000 korun.
• Na rozdíl od řidičů motorových vozidel
nemůže cyklista přijít o řidičský průkaz, ani
mu nejsou připočteny tzv. trestné body na
konto řidiče.
Petr Zámečník

Dolní Bojanovice
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PUBLIKACE
o Dolních Bojanovicích
V roce 2016 si naše obec bude připomínat 820. výročí od první písemné zmínky
o obci. Celý kulturní rok se ponese v duchu
tohoto výročí. Stejně jako před dvaceti lety
se uskuteční Sjezd bojanovských rodáků
a další doprovodné akce.
K výročí 800 let od první písemné zmínky
o obci byla zpracována publikace o Dolních
Bojanovicích (autoři pan PhDr. Vladimír
Ondruš a Ing. Dr. František Esterka, CSc.),
která byla vydána nákladem 3000 kusů. Tato
kniha je už však k dispozici jen v knihovnách
a v rukou majitelů. Díky změně technologií
tisku není možný její dotisk, bez toho, aby
se kniha musela znovu zpracovat. Proto se
vedení obce rozhodlo vydat novou publikaci,
která bude přepracována a doplněna o aktuální informace a nové historické poznatky.
Redakční tým povede autor mnoha monografií o obcích PhDr. Jiří Pajer.
Proběhla již první informační schůze, kde
byla nastíněna osnova a obsah knihy. Zde
bylo také rozhodnuto poprosit o pomoc
vás občany. Redakční tým bude mít za úkol
posbírat velké množství materiálů, fotografií,
dokumentů i výpovědí z jednotlivých okruhů
– historie, archeologie, příroda, zemědělství,
národopis, školství, kultura, hudební kultura,
významné osobnosti, spolková činnost atd.
Vážení občané Dolních Bojanovic,
pokud vlastníte jakékoli dokumenty nebo
fotografie t ýkající se obce, kontaktujte pracovníka obecního úřadu na tel.:
774 881 994 nebo na e-mailové adrese
kultura@dolnibojanovice.cz. Děkujeme
všem, kteří se takto zapojíte do vzniku monografie o naší obci.
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Obec Dolní Bojanovice se zapojila
do programu Zdravý kraj
Jihomoravský kraj a občanské sdružení
Větvení vás srdečně zvou na konferenci s názvem Aleje života, která se uskuteční
ve dnech 10. -11. 4. 2015.
Začátek konference je plánován
na 10. duben v 12:30 hod.
v Obecním domě v Dolních Bojanovicích.
Cílem konference je poskytnout účastníkům
informace o vysazování stromů v obcích
i mimo ně a tvorbě krajinné zeleně. Během
páteční (10. 4) přednáškové části zazní
příspěvky k tématice územního plánování
a zakládání alejí. Budou představeny důležité
druhy dřevin, včetně starých odrůd.
Zdůrazníme rovněž jednotlivé funkce krajiny
a zeleně v ní. Přednášejícími budou osobnosti
z akademické sféry, z místních samospráv
i z aktivní občanské společnosti. Bude také
představena idea „Aleje života“.
Páteční program bude zakončen společným
posezením u cimbálové muziky.
Sobotní program bude zaměřen především
na založení „Aleje života“ v Dolních
Bojanovicích za účasti místních, společně
s praktickou instruktáží k výsadbám.
Alej v rámci programu požehná
P. Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
Pro zabavení dětí budou v sobotu
dopoledne připraveny tvořivé dílničky.
Program a bližší informace o přihlášení
naleznete na stránkách:
www.vetveni.cz v sekci naše projekty
a na stránkách Jihomoravského kraje v sekci
aktuality
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ma tr ik a
nar o z ení
Andrea Salajková
Matěj Pech
Adéla Staňová
Veronika Blahová
Bronislav Glos
Vojtěch Opavský
Lenka Zouharová
Maxim Hordiyenko
Zuzana Blahová

15. 9. 2014
2. 10. 2014
5. 10. 2014
5. 11. 2014
28. 11. 2014
30. 11. 2014
7. 12. 2014
26. 12. 2014
12. 1. 2015

U Parku 478
Záhumenice 923
Za Humny 311
Cihelny 443
Vídeňská 82
Vrchní Pustá 747
Záhumenice 910
Za Humny 613
Dlouhá 495

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

úmr tí
Lucie Vymyslická
Jan Herka
Marie Košťálová
Ludmila Sasínková
Božena Surmanová
Josef Červenka
Marie Tomašovičová
Františka Esterková

85 let
82 let
88 let
94 let
59 let
92 let
78 let
82 let

Dolní Bojanovice

Krátká 693
Nová 779
U Penzionu 431
U Školky 247
Hlavní 151
Sadová 667
Hlavní 399
Hlavní 261
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Marie Zahradníková
Anna Polínková
Jozefína Hubáčková
Marie Šťavíková

blahopř ejeme
V roce 2015 se dožili nebo dožívají životního jubilea tito naši spoluobčané.
80 let

82 let

Miroslav Čurda
č.p. 243
Hedvika Formánková 444
Marie Mrázová
854
Věra Hromková
485
Michael Komosný
486
Růžena Turková
599
Cyril Bílek
306
Petr Vymyslický
541
Josef Hromek
485
Marie Esterková
312
Jan Čech
431
František Blaha
529
Marie Blahová
439
Jaroslav Vavřík
594

Růžena Ištvánková
Helena Červenková
Anna Hubáčková
Božena Mizerová
Miloslava Bravencová
Ludmila Pitlachová

81 let
Josefa Komosná
Marie Polášková
Marie Kučerová
Bohumila Kmentová
František Krša
Marie Bušková
Jan Blaha
Jenovefa Veselá
Antonie Holečková
Josefa Plecáková
Anežka Bílková
Štěpán Šindar
Anežka Bílíková
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712
431
224
431
372
363
551
431
370
757
746
573
431

85 let
659
724
756
431
228
136

Václav Sládek
Ludmila Chromá
Marie Chmelařová
Naděžda Čížková
Ladislav Bača
Petr Pospíšil
Blažena Komosná

638
809
59
431
350
234
695

83 let
František Kučera
Stanislav Hubáček
Zdeňka Veselá
František Bílek
Marie Rajchmanová
Anna Makuderová
Jaromír Herka
Jan Komosný
Hedvika Sládková

368
584
742
319
556
680
429
627
638

86 let

448
607
439
431
597
476
209
666
739
397
136
698

87 let

Anna Vančíková
Vlasta Polešáková
František Komosný
Jaroslav Nešpor
Marie Pospíšilová
Anna Vymyslická
Anna Lelková
Marie Kuběnová
Marie Vymyslická

670
351
138
220
651
517
86
489
721

84 let
Marie Ježová
Stanislav Bílík
František Blaha
Marie Bortlíková
Hedvika Tomšejová
Růžena Červenková
Anna Kučerová
Anna Polínková
Žofie Klembarová
Anna Košutková
Josef Pitlach
Anna Bílková

Zpravodaj

Josef Drápela
Marie Kučerová
Jan Lekavý
Adéla Pulkrábková
Hedvika Vymyslická
Květoslav Bravenec
Mária Hubačková
Anežka Pospíšilová

371
484
676
431
740
228
214
396

88 let
Marie Lekavá
Vladimír Esterka

739
449
690
80

89 let
Stanislav Polínek
Anežka Kučerová
Marie Janečková
Miloslav Formánek
Ladislav Tomáštík

666
500
184
444
317

90 let
Libuše Turková
Marie Poláchová
Anna Esterková
Pavel Hubačka
Marie Tomanová

458
39
87
161
668

91 let
Marie Jordánová
Božena Vyktorinová
Matěj Komosný
Božena Hubáčková

105
669
692
531

92 let
Josefa Mráková
Anděla Herková

112
738

38

95 let
Růžena Komosná

Dne 18. května 2015 se dožívá významného životního jubilea 90 let bojanovský občan pan PAVEL HUBAČKA.
Rodák z Dolních
Bojanovic se do historie obce zapsal především svou odhodlaností v boji proti
komunismu, za což si
vysloužil trest 15 let
v nejhorších věznicích totalitního Československa, včetně
nechvalně proslulé
uherskohradišťské věznice či uranových dolů na Příbramsku.
I ve svém vysokém věku se stále účastní setkání Konfederace politických vězňů či navštěvuje školy, kde žákům
a studentům vypráví o svých zkušenostech a o zločinech
komunismu.

Jménem Obce Dolní Bojanovice přejeme panu Pavlu
Hubačkovi nadále pevné zdraví a bystrou mysl.

Co nás čeká
5. – 12. dubna Velikonoční výstava
24. – 26. dubna Oblastní výstava vín
30. dubna Pálení čarodějnic

94 let
Vlasta Esterková

BL A HOPŘ Á N Í

536

19. května Akademie MŠ Dolní Bojanovice
Pestrý svět broučků
30. května Koncert skupiny Kamelot
17. června Závěrečný koncert žáků ZUŠ

676
261

22. - 26. července Letní kino
Dolní Bojanovice
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V

H UDBA O VELIKONOČNÍCH SVÁTCÍCH
CHRÁMU SV . V ÁCLAVA V D OLNÍCH B OJANOVICÍCH

29. 3. 2015 Květná neděle v 10.00
3. 4. 2015 Velký pátek v 18.00

Pašije podle sv. Marka
Pašije podle sv. Jana
J. G. Handl: Ecce quomodo moritur iustus
G. P. Palestrina: Improperia

www.elektrowin.cz

5. 4. 2015 Hod Boží velikonoční v 10.00 P. Staněk: Missa lyrica
G. F. Händel: Alleluja z oratoria Mesiáš

Účinkuje: Svatováclavský sbor a orchestr se svými sólisty
Diriguje: BcA. Lucie Škrháková

Diagonála z.s.
Dolní Bojanovice
zve všechny děti
a dospělé bez rozdílu věku na

PÁLENÍ
ČARODĚJNIC

ODKLÁDEJTE
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!
• Můžete je odevzdat prodejci
při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních
úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

30. 4. 2015
od 17.00 hod. na „cvičáku“
Hraje country kapela
POPOJEDEM.
Program:
- soutěže pro děti
- ukázky pro všechny
- spálení té, která neuletěla
Občerstvení zajištěno!

?
Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do
přírody nedostává velké množství nebezpečných
látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty
a jiné mate riály (sklo či beton), které se díky
recyklaci dají znovu využít?
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BOTEKO
VINAŘSKÉ
POTŘEBY

přejí příjemné
prožití
velikonočních
svátků

KOLA JE MOŽNÉ VYZKOUŠET V PRODEJN

ŘIDIČI POZOR !
NEPLAŤTE VÍC, KDYŽ NEMUSÍTE
POVINNÉ RUČENÍ

ROČNÍ POJISTNÉ
s max. bonusem

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

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

3501 - 12 000 kg
nad 12 000 kg
tahač návěsů

5.590,8.585,30.589,-

do 50 ccm
51 - 350 ccm
nad 350 ccm

106,318,775,-

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

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Základní školy a mateřské školy
Dolní Bojanovice
nabízí obědy
za cenu 52,- Kč.
Rozvoz zajišťuje Charita.
Oběd si můžete objednat

na tel.: 518 372 189

Dolní
Bojanovice
poslouchají

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

PO: 9:00 - 17.00, Út: 9:00 - 15.00, ST: 9.00 - 17.00, ČT: 9.00 - 12:00, PÁ: 9.00 - 15.00 (polední přestávka 12.00-13.00)
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a
n
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Cu
výroba zákusků
k hodům
a jiným příležitostem
Prodejní doba
Pondělí
zavřeno
Úterý
10:00 - 17:30 hod.
Středa
10:00 - 17:30 hod.
Čtvrtek
10:00 - 17:30 hod.
Pátek
10:00 - 17:30 hod.
Sobota
12:30 - 18:00 hod.
Neděle
12:30 - 18:00 hod.
Jitka Čulenová, Hlavní 1035
Dolní Bojanovice 696 17
tel.: +420 731 563 308
e-mail: jitkaculenova@seznam.cz

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

Tel.: 518 372 098

Přejeme všem veselé Velikonoce.

Koupím dům
se zahrádkou,
sklep a garáž
výhodou.

a daĖové evidence
k DPH, DPFO, DPPO

Neoveská 1029, Dolní Bojanovice



        
    
  




Opravy nevadí.

Zpravodaj












Nabídněte. Děkuji.














  

Telefon



739 823 546

tel.: 608 641 141, email: kareltom@email.cz
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Zpracování mezd

Ing. Karel Tomþala

 




Vedení úþetnictví
Zpracování pĜiznání

nabízí svým zákazníkům
široký sortiment
potravinářského
a drogistického zboží.

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
Krojový ples KDÚ-ČSL, 10. 1. 2015

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
Vinařský ples, 17. 1. 2015

Zpravodaj Obecního úřadu Dolní Bojanovice vychází čtyřikrát do roka.
Vydavatel: Obec Dolní Bojanovice, Hlavní 383, Dolní Bojanovice, IČO 00284858
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Členové rady: Zdislava Michnová, Jaroslav Skočík, Petr Zámečník
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Grafická úprava a tisk: Tiskárna LELKA, Dolní Bojanovice
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Zpravodaj

Ples SRPDŠ - polonéza žáků osmých
a devátých tříd, 7. 2. 2015

„Hle, stránka, která, když je obrácena, osvěcuje všechno
jako velký ilustrovaný list misálu na počátku kánonu.
Hle, zářivá, červeně zbarvená velká stránka,
oddělující dva Zákony.
Všechny brány se zároveň otvírají,
všechny protiklady mizí, všechny rozpory jsou vyřešeny.“
Paul Claudel, Le poète et la Bible

