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SAMSON
Jedna vánoční legenda vypráví o tom,
že mezi betlémskými pastýři byl nesmírně
statný muž, který dostal přezdívku podle
starozákonního siláka Samsona.
Všechny spory dokázal vyřešit velmi rychle: jeho zaťaté pěsti byly těžké jako olovo
a každý jim raději uhnul. Ostatní pastýři se
ho obávali. Samson byl na svoji sílu hrdý,
ale když se ocitl sám, leckdy se v jeho očích
objevily slzy. Dobře věděl, že ostatní se jeho
síle obdivují, ale nemají ho rádi. A co víc: byl
tak zvyklý stále zatínat ruce v pěst, že časem
ztratil schopnost je rozevřít. Dokázal svou
pěstí omráčit člověka, prorazit dveře…, ale
nedokázal podat ruku, pohladit, nakreslit
květinu. Jeho pěsti byly zaťaté a ztvrdlé
jako kámen.
Jednou v noci někdo pastýře probudil:
„Pojďte honem! Poběžte! Nesu vám dobrou
zprávu: narodil se Kníže pokoje – ten, který
je na celém světě nejmocnější!“
Zamířili k slabě osvětlené chatrči. Samson si snadno udělal místo, každý mu raději
uhnul z cesty. Ocitl se přímo před dítětem
v jeslích. „Tohle mrně má být mocným
panovníkem? Nedělejte si ze mě legraci.
Nejsilnější a nejmocnější jsem tu já!“ V té
chvíli si ale vzpomněl na své zaťaté pěsti
a zalil ho veliký smutek. Dítě se na něj
podívalo a dotklo se jeho ruky. Z ničeho
nic se Samsonovy dlaně začaly pomaličku

otevírat. Obr se zadíval na své nové, teplé
ruce. Byly to ruce, kterými mohl obejmout,
darovat dárek, podržet otevřené dveře…,
ruce, jimiž mohl vyjádřit lásku. Samson si
uvědomil, že je před ním opravdu Kníže
pokoje. A že se změna stala nejen s jeho
dlaněmi, ale i s jeho srdcem.
Snad nám, dospělým, připadá tato pohádka
jako příliš dětinská. Ale třeba v ní nacházíme
i něco pro sebe. Dlaně většina z nás rozevřít
umí, ale v srdci nosíme leccos sevřeného
a zaťatého. Může to být svazující strach,
neodpuštění, bolest, zklamání, tíha života,
který postrádá smysl a naplnění… Dovolme
Ježíši, aby se nás dotkl právě tam, kde to potřebujeme. Můžeme mu to v duchu říci třeba
ve chvíli, kdy budeme stát před betlémem
v kostele. Anebo jindy a jinde. Čas Vánoc je
k tomu zvlášť vhodný. Věřím, že skrze své
narození každému z nás Ježíš chce říci: Přišel
jsem i kvůli tobě. Tvé radosti ani tvá trápení
mi nejsou lhostejná. Chceš mě pozvat do
svého života?
Záleží jen na nás, zda a jak odpovíme.
Ať je pro vás všechny čas Vánoc pokojný
a požehnaný.
Petr Karas
farář

s lo v o s t ar o s t k y
Vážení přátelé,
přiblížil se konec roku a je čas na ohlédnutí,
bilancování roku 2015.
Co se podařilo? Co je za námi?
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Koncem roku 2014 jsme realizovali dětské hřiště v areálu školy a během letních
prázdnin v letošním roce byla provedena
1. etapa rekonstrukce vnitřní elektroinstalace,

Zpravodaj

v 1. podlaží pavilonu tělocvičny byly vybudovány šatny (150 tis. Kč přispěl JMK), dělicí opona
do tělocvičny, nové oplocení víceúčelového
hřiště s umělým povrchem. V jarních měsících bylo zhotoveno propojení komunikace
Hlavní – Dlouhá. Na Obecním domě byla
provedena renovace parket, pořízena nová
opona (modrá plachta) a nové ozvučení. Zbývá
dořešit osvětlení pódia a problematiku světel
v sále – kryty osvětlení jsou ve špatném stavu.
Z kulturních akcí byla uspořádána mimořádná Výstava vín Podluží – velké poděkování Vinařskému spolku, Českému svazu zahrádkářů.
Výjimečnou akcí byla primice O. Josefa Cyrila
Komosného. V říjnu jsme poprvé uspořádali
Den seniorů a velmi nás potěšily kladné ohlasy – věřím, že se z toho stane pěkná tradice.
V současné době probíhají a jsou dokončovány některé akce:
Cyklostezka Dolní Bojanovice – Starý
Poddvorov – práce byly po vinobraní opět
obnoveny, došlo k posunutí vinic, které zasahovaly do cyklostezky, jsou připraveny podkladní
vrstvy v celé délce trasy. Na jaře nás čeká
položení finálního asfaltového povrchu – objem
10,5 mil. Kč, více než 90 % dotací (SFDI, JMK).
Komunikace v ul. Myslivecká – v polovině
prosince byla dokončena, řešili jsme podněty
občanů, kteří zde mají postavené garáže, po
projednání s dotčenými orgány došlo k posunutí komunikace o 0,5 m a jejím zúžením na 5 m.
Zdravotní středisko – stavební práce v přízemí pokračují, jsou provedeny veškeré demolice, řešili jsme nutnost podřezání některých
stěn. Dle časového harmonogramu by ordinace
lékařů mohly být předané už k 31. 5. 2016.
Klubovna v podkroví OÚ – Jihomoravský
kraj podpořil tento projekt 200 tis. Kč, bude
sloužit jako zázemí např. pro dětský folklórní
soubor Slunéčko, stavbu realizuje Rohatecká
stavební, s.r.o. V příštím roce plánujeme dořešit
i zbývající prostory – měl by se sem přesunout
archiv (sklepní prostory jsou vlhké, nevyhovující) a dobudovat sociální zázemí pro podkroví.

Firma VEOS Pospíšil, spol. s r.o. vybudovala
veřejného osvětlení v nových uličkách – Rýnská, Tramínová, V Zahradách, v ul. Cacardov
bylo posíleno veřejné osvětlení.
Rohatecká stavební, s.r.o. dokončila prodloužení chodníku u tiskárny (v r. 2014 nebyly
dořešeny majetkoprávní vztahy, nebylo možno
zhotovit chodník v celé délce). Byly dokončeny
opravy chodníků v ul. Hodonínská od kapličky
po a.s. Kratina. Od občanů máme podněty na
další řešení chodníků v obci. Určitě je na tuto
záležitost pamatováno v rozpočtu příštího roku,
ale nelze všechno řešit najednou.
Firma Swietelsky provedla v prosinci opravu části místních komunikací, rovněž jste
upozorňovali na další místa v obci. Na jaře
plánujeme v opravách pokračovat.
Z plánovaných investic na rok 2015 se
nepodařilo realizovat travnaté hřiště pro TJ,
obci se nepodařilo získat dotaci z MŠMT. TJ
Dolní Bojanovice dotaci získalo, ale pouze ve
výši 200 tis. Kč (z rozpočtu JMK). Tato dotace
byla nakonec využita na pořízení vřetenové sekačky pro údržbu hřiště. Pokud bude vypsaný
dotační titul, opět budeme žádat, případně
bude dle rozhodnutí zastupitelstva investice
provedena z vlastních prostředků. Hřiště má
nerovný povrch, hlavní problém je s vysokou
hladinou spodní vody, hřiště je podmáčené
a nedá se využívat.
V současné době probíhá příprava rozpočtu na r. 2016, v listopadu schválilo ZO plán
investic (viz tabulka str. 5), přidělení dotací
organizacím v hodnotě nad 50 tis. Kč a rozpočet ZŠ a MŠ. Objem investic je opravdu
velkorysý, uvidíme, co se podaří zvládnout.
V prosinci budeme schvalovat celý rozpočet
obce na r. 2016.
Pravidelně se schází kulturní komise, připravuje program Srazu rodáků plánovaného
na dny 3. – 5. 6. 2016 a publikace o obci
při příležitosti 820 let od 1. písemné zmínky
o Dolních Bojanovicích.
26. 10. 2015 se uskutečnilo veřejné pro-
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jednání studie řešení kulturního zázemí v obci
(ZUŠ).
Na webových stránkách budete mít možnost
sledovat krátké obrazové záznamy nejen z kulturních, ale i investičních akcí – zkrátka z toho,
co se u nás děje. Uzavřeli jsme spolupráci
s Regionální televizí JIH.
Koncem listopadu odešla do důchodu naše
ekonomka paní Štěpánka Pavková. Patří jí velké
poděkování za vysokou profesionalitu, vždy
vzorně odvedenou práci a ochotu předat své
vědomosti dál. Paní Růžena Kašíková půjde
do důchodu od 1. 1. 2016, měla v náplni práce knihovnu (celou převedla do elektronické
verze), dále vedení obecní kroniky a ve správě
rovněž Slováckou chalupu. Děkuji za dobrou
spolupráci, ochotu dělat víc a zapálení pro věc.
Oběma přeji především hodně zdraví a pohody. Na místo knihovnice nastoupila paní Jitka
Makuderová. Přeji jí, ať se jí práce daří a líbí.
Děkuji rovněž všem kolegům, zaměstnancům obce i těm, kteří pracovali na veřejně

prospěšné práce, za dobře odvedenou práci
pro veřejné blaho i za podporu.
Máme za sebou rok velkých světových změn
– v letních měsících propukla naplno uprchlická
krize a ukázala se zranitelnost EU a Schöngenského prostoru. Pod tlakem těchto negativních
zpráv není jednoduché se ztišit a využít dobu
adventní k přípravě příchodu lásky a spásy,
vánočních svátků.
Přeji vám, aby byly prožité v bezpečí rodinného kruhu, abyste se radovali i z malých dárků
v podobě úsměvu, setkání s dobrými lidmi.
Srdečně zvu všechny „bojanovské“ - přijďte
v úterý 29. 12. 2015 na Sousedské setkání
(ale přijďte včas, ať se na vás dostanou dobroty), vyhrávat bude CM Stupava.

Eva Rajchmanová
starostka obce

Autovrak u Myslivny – přispěním Policie
ČR se podařilo vypátrat majitele autovraku,
který dlouhou dobu „krášlil“ vjezd do obce od
Mutěnic. Je jen stěží pochopitelné, že majitel
o tomto vozidle, resp. o jeho zbytku, dobře
věděl, ale odstranění neřešil. Obcí Dolní
Bojanovice byl ihned vyzván k okamžité nápravě. Nutno podotknout, že tímto jednáním
se dopoustil přestupku a může být pokutován
až do výše 1 000 000 Kč, ostatně jako každý
jiný zakladatel černé skládky. O výskytu podobných vraků na území obce nás informujte.
Sběrná místa na separované odpady – na
většinu sběrných míst v obci byly znovu umístěny nádoby pro sběr papíru. S tímto krokem
se také opětovně objevil problém s kartony
hozenými vedle těchto nádob, které „zdobí“
okolí někdy i 14 dnů do dalšího vývozu. Na
sběrném dvoře je přitom k dispozici kontejner.
Nejen že takto odložený papír poletuje pak
volně po okolí, ale také nedělá dobrou vizitku
lidem žijícím v obci. Tento nešvar je běžný

spíše ve městech u lidí, kteří k prostředí, ve
kterém žijí, nemají žádný vztah. Záleží tedy
na každém z nás, v jakém prostředí chceme žít, co jsme ochotni pro to udělat a co
respektovat.
Podomní prodejci – v měsíci listopadu se
v naší obci pohybovali podomní prodejci, kteří
nabízeli služby v podobě dodávky elektrické
energie a plynu. Za přispění aktivních občanů
se podařilo prodejce kontaktovat a zabránit
jejich dalšímu protiprávnímu jednání. Tento
způsob prodeje služeb je v naší obci od podzimu letošního roku zakázán, pokud nebyla
schůzka předem domluvena a objednána.
Slouží hlavně pro ochranu seniorů. Přesto
několik seniorů na svoji důvěřivost doplatilo.
Pokud se s podobným způsobem nabízení
zboží nebo služeb setkáte, aniž byste o něj
předem požádali, tak můžete požádat o pomoc obecní úřad.
Tomáš Makudera

NÁVRH INVESTIČNÍCH AKCÍ NA ROK 2016

obecní úř ad

Název akce

Předpoklad

Kr át ké zpr áv y z obecního úř adu
Uhynulé hrušně na cyklostezce – v minulém čísle Zpravodaje jsem uváděl, že hrušně,
nově vysazené v rámci projektu Aleje života
podél cyklostezky na Hodonín, uhynuly vlivem
extrémního sucha. Při kontrole provedené
dodavatelem stromků se ukázalo, že se jedná
o virovou chorobu, kterou trpí hlavně tento
druh hrušní a k nákaze došlo pravděpodobně již při jejich pěstování. Uhynulé stromy
byly v listopadu nahrazeny novými stromy
stejného druhu, které byly dodavatelem dále
poskytnuty zdarma.
Biologicky rozložitelný odpad na místním
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hřbitově – v listopadu byl na místní hřbitov
umístěn nov ý zelený kontejner v rámci
dotačního projektu „Separace a svoz bioodpadu v obci Dolní Bojanovice“. Kontejner
určen převážně pro ukládání BIO odpadu
ze hřbitova (kytky bez stuh, věnce bez stuh
a plastových součástí). Nově byly na hřbitov
přidány dva černé kontejnery pro ukládání
všech ostatních, tzv. nezelených odpadů.
Prosím všechny návštěvníky našeho hřbitova,
aby zavedený systém dodržovali. Věřím, že
společnými silami se nám bude dařit odpad
třídit a podaří se nám ušetřit zajímavou částku
z našeho obecního rozpočtu.

Zpravodaj

Dotace

vlastní prostředky
Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ II. etapa

1 500 000,00

Komunikace Myslivecká (dofinancování)

1 800 000,00

Přechod pro chodce – Kyjovská-Cacardov

200 000,00

Veřejné osvětlení – Myslivecká

400 000,00

Zdravot. středisko – I. etapa

4 600 000,00

Zdravot. středisko – II. etapa zahájení – byty

1 900 000,00

Obecní dům – nástavba – rovná střecha

1 000 000,00

Obecní dům – kotelna, vzduchotechnika

1 000 000,00

dotace EU

500 000,00

3,5 mil. EU

1 000 000,00

2 etapy

Obecní dům – zateplení a výměna oken
Komunikace – podnikatelská zóna Záhumenice
Dolní Bojanovice

4,2 mil.
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Rekonstrukce hrací plochy – kopaná

1 500 000,00

Výkupy pozemků

1,5 mil.

400 000,00

OÚ Klubovna + archiv

1 000 000,00

Protipovodňová nádrž Rybníčky

200 000,00

Revitalizace vodního toku Prušánka

100 000,00

Cyklostezka Dolní Bojanovice – Starý Poddvorov

2 100 000,00

ZUŠ – okna, dispoziční řešení (přízemí)

2 000 000,00

Celkem:

9,5 mil.

21 200 000,00

Opravy + neinvestiční akce
Vinařské uličky – opr. komunikace I. etapa

1 000 000,00

Hřbitov – oprava chodníků

1 000 000,00

Oprava chodníků v obci

500 000,00

Opravy komunikací v obci

500 000,00

Změna ÚP obce

200 000,00

Celkem:

3 200 000,00

Komplexní pozemkové úpravy
Komplexní pozemkové úpravy jsou docela
složitá problematika, se kterou bych vás rád
alespoň ve stručnosti seznámil. V době minulé
byly mnohým vlastníkům odebrány pozemky
za účelem kolektivního hospodaření. Scelováním do velkých bloků byly tyto pozemky
rozorány a hraniční kameny zničeny. Zrušeno
bylo mnoho remízků, mokřadů a biotopů,
což také přispělo ke zmizení některých živočišných druhů i k celkové degradaci půdy
a krajiny, jejíž schopnost zadržet vodu se velmi
snížila. Drancováním přírody a půdy ztratili lidé
hodnotový vztah ke krajině, ale hlavně k půdě
jako zdroji obživy, což trvá dodnes.
Když po roce 1989 původní vlastníci zemědělské půdy požádali o navrácení svého
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majetku, vznikly z mohutných lánů pozemky
různých tvarů, k nimž mnohdy nemá současný
vlastník žádný přístup. Původní pozemky nebyly vytýčeny a hranice převážně zemědělské
půdy nejsou dodnes přesně známy. Je také
mnoho pozemků s nevyjasněným vlastnictvím nebo tzv. americké pozemky, což velmi
komplikuje jakýkoliv rozvoj nebo záměry obcí,
ale také hospodaření vlastníků půdy. Toto se
u nás podařilo částečně vyřešit digitalizací
katastrálních map, ale ne zcela.
Komplexní pozemkové úpravy jsou velmi
významné pro rozvoj venkova. Díky nim lze
v obecném zájmu prostorově a funkčně
uspořádat pozemky každého vlastníka do
logických celků, provádět jejich scelování,

Zpravodaj

Stav půdní držby před pozemkovou úpravou

Stav půdní držby po pozemkové úpravě

narovnání hranic. Dále také umožňují zpřístupnění pozemků (vlastnický zájem). Provedením pozemkových úprav dojde ke zlepšení funkčních vlastností a zúrodnění půdy.
Zahrnují také zapracování opatření snižujících
erozi půdy, splavování při přívalových deštích,
retence a zadržování vody v krajině, budování
přístupu k zemědělským pozemkům, biokoridorů, potřebné infrastruktury, apod.
Veškeré pozemkové úpravy provádí a hradí
stát prostřednictvím pozemkových úřadů.
Při tomto procesu jsou dána přísná pravidla,
aby nedošlo k poškození vlastnických práv.
Posuzuje se i cena pozemků. Ke zdárnému
dokončení pozemkových úprav je zapotřebí
především vzájemná spolupráce vlastníků
s projektantem, který jim návrh nového uspořádání pozemků předkládá k odsouhlasení.

• jednorázové bezplatné vytyčení a stabilizace hranic nově navržených pozemků
Pozemkové úpravy se neprování na zalesněných pozemcích, které lze ale nechat v rámci KPÚ vytýčit a také na vinicích vysázených
na vlastních pozemcích.
Pozemkové úpravy nejsou něčím novým.
První pozemkové úpravy na Moravě prováděl pan František Skopalík z obce Záhlinice
už v 60. letech 19. století. Šlo o scelování
pozemků, jak to v praxi viděl při studiích v Německu. Nejedná se tedy o nějaký pokus, ale
o předem promyšlenou úpravu s konečným
efektem pro každého vlastníka.
Náš katastr prošel místy tzv. jednoduchými
pozemkovými úpravami. Provedení komplexních pozemkových úprav, kterým bude muset
projít dříve nebo později každé katastrální
území v ČR, je tedy logickým krokem k narovnání starý křivd a také historického dluhu vůči
krajině. Ke spuštění KPÚ je třeba souhlasu
většiny vlastníků orné půdy. Koncem tohoto
roku plánujeme uspořádat seminář k této
problematice.
Podrobnější informace k pozemkovým úpravám najdete v materiálu Ministerstva zemědělství, který je ke stažení na stránkách obce.
Tomáš Makudera

Význam pozemkových úprav pro vlastníky
a nájemce půdy
• přehledné a jasné vlastnické vztahy
• lepší organizace půdní držby
• lepší tvar pozemků vhodných pro zemědělské hospodaření
• zajištěný přístup na pozemky
• možnost reálného vypořádání spoluvlastnických podílů
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Tříděním baterií a akumulátorů chráníme především sami sebe
Ročně se v České republice vytřídí přes
1 000 tun použitých baterií a akumulátorů,
což odpovídá hmotnosti přibližně 366 sloních
samcům. Zdá se vám to hodně? Toto množství
však představuje pouze třetinu všech baterií
dodaných na trh.

Vybité baterie a akumulátory obsahují škodlivé látky, zejména těžké kovy, a i přes své malé
rozměry mohou napáchat v přírodě výrazné
škody. Když vyhodíme baterie do odpadkového koše, nejčastěji skončí na skládce, kde
mohou po čase znečistit půdu a spodní nebo
povrchové vody. Pokud se dostanou s dalším
odpadem do spalovny, znečišťují zase ovzduší.
Bylo dokázáno, že těžké kovy obsažené v bateriích mají přímý škodlivý vliv také na lidské
zdraví. Máte-li doma malé děti, zpozorněte.
Zdravotnická zařízení v posledních letech
evidují strmý nárůst případů, kdy si dítě splete
drobnou lithiovou baterii s bonbónem a spolkne ji. To může mít fatální následky. Lithiové
knoflíkové baterie totiž dokáží rozleptat sliznici
jícnu už do jedné hodiny od požití, navíc hrozí
riziko nízkovoltového poranění stejnosměrným
proudem.
Tříděním baterií napomáháme k jejich recyklaci a chráníme i sebe. Čím více vybitých
baterií se dostane do recyklačního procesu,
tím méně přírodních zdrojů je nutno vytěžit
k výrobě nových a také nebezpečné materiály, které mnohé baterie obsahují, se podaří
prostřednictvím recyklace zachytit. Z jedné
tuny baterií lze přitom recyklací znovu získat až
167 kg oceli, 210 kg zinku, 205 kg manganu
a přibližně 15 kg niklu a mědi. Věděli jste,
že zinek z deseti kilogramů baterií poslouží
k výrobě mosazi pro jeden saxofon?
8

Třiďte z pohodlí svého domova
Z průzkumů vyšlo najevo, že průměrná
česká rodina má doma 49 baterií, z toho
8 použitých.
Třídění baterií je přitom snadné. Stačí je
pravidelně odkládat a čas od času odnést na
jedno ze sběrných míst. Dobrým pomocníkem
může být sběrná krabička ECOCHEESE,
kterou si můžete zdarma objednat na webové
stránce www.ecocheese.cz nebo vyzvednout
na Obecním úřadě. V rámci České republiky
vám bude doručena přímo do schránky.

DOTACE POSK Y T NU T É N AŠÍ OBCI V ROCE 2015
Státní fond dopravní infrastruktury,
Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Poskytovatel dotace:
Název akce:

Cyklostezka T 14 Dolní Bojanovice, búdy – Starý Poddvorov

Účel:

SFDI poskytl ze svého rozpočtu prostředky na výstavbu cyklostezky T 14 z Dolních Bojanovic od Misijního kříže, na Starý
Poddvorov ke středisku MND

Termín realizace:

2015 – 2016

Částka:

8 453 000 Kč (84,99 % uznatelných nákladů)

Státní fond životního prostředí,
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
a Evropský fond regionálního rozvoje

Poskytovatel dotace:

Název akce:

CZ.1.02/4.1.00/15.27883 Separace a svoz bioodpadů
v obci Dolní Bojanovice

Účel:

Pořízení traktorového vleku s jednoramenným nosičem kontejnerů
včetně 4 ks kontejnerů na separaci a odvoz bioodpadu

Termín realizace:

2015

Částka:

43 513,99 Kč a 739 749,05 Kč

Asekol, a.s., Československého
exilu 2062/8, 143 00 Praha 4

Poskytovatel dotace:

Sběrná místa v naší obci
Použité baterie lze bezplatně odevzdat
v prodejnách Bojanka, COOP, Elektro Kvart,
které v rámci svého sortimentu prodávají přenosné baterie a jsou povinni baterie zdarma
sbírat. Baterie lze odevzdat také na sběrném
dvoře a na Obecním úřadě. Aktuální seznam
všech sběrných míst a další informace naleznete na www.ecobat.cz.
Tomáš Makudera

Zpravodaj

Název akce:

Zabezpečení sběrného dvora – automatická brána

Účel:

Nákup a montáž elektrického pohonu brány sběrného dvora,
zabezpečení přístupu na sběrný dvůr

Termín realizace:

2015

Částka:

28 058 Kč

Poskytovatel dotace:
Název akce:

Jihomoravský kraj,
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
Výměna 2 ks garážových vrat na budově hasičské zbrojnice
Dolní Bojanovice
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Účel:

Poskytnutí investiční dotace z DP JSDH měst a obcí JMK 2015
na pořízení a výměnu 2 ks elektricky poháněných vrat na budově
hasičské zbrojnice

Účel:

 zachování, zlepšení nebo obnova lesního ekosystému
 zachování, zlepšení nebo obnova biologické rozmanitosti
 zachování, zlepšení nebo obnova tradiční krajiny

Termín realizace:

2015

Termín realizace:

2015

Částka:

80 000 Kč

Částka:

132 000 Kč

Název akce:

Stavební úpravy objektu č.p. 383 v obci Dolní Bojanovice
– vestavba klubovny

Poskytovatel dotace:

Účel:

Získáním dotace z prostředků Jihomoravského kraje 2015 budou
uhrazeny stavební práce na zbudování klubovny (společenské
místnosti) v podkroví budovy Obecního úřadu Dolní Bojanovice

Název akce:

Sousedské setkání s doprovodným programem

Termín realizace:

2015

Účel:

Pořízení prodejních stánků na sousedského setkání z dotačního
programu Zdravé obce, města, mikroregiony JMK 2015.

Částka:

200 000 Kč

Termín realizace:

2015

Částka:

15 000 Kč

Název akce:

Cyklostezka T 14 Dolní Bojanovice, búdy – Starý Poddvorov

Účel:

Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2015, na výstavbu cyklostezky T 14 Dolní
Bojanovice – Starý Poddvorov

Termín realizace:

2015

Částka:

1 031 000 Kč

Název akce:

Vestavba šaten ZŠ, Dolní Bojanovice

Účel:

Z dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 2015 byly zbudovány
dvě nové šatny v tělocvičně ZŠ. Vzniklo tak nové zázemí pro sportovce během různých sportovních soutěží, ale také žáky školy

Termín realizace:

2015

Částka:

150 000 Kč

Název akce:

Hospodaření v lesích

Účel:

Jihomoravský kraj přispěl ze svého rozpočtu na umělou obnovu sadbou první a zřizování nových oplocenek 160+ v lesích
obce Dolní Bojanovice s cílem:
 zachování, zlepšení nebo obnova ekologické, ochranné
a rekreační funkce lesa
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Zdravé obce, města,
mikroregiony JMK, Žerotínovo
náměstí 3, 601 82 Brno

Tomáš Makudera

Výměna vrat hasičské zbrojnice
I hasičská zbrojnice letos změnila svoji tvář.
Díky podpoře z rozpočtu Jihomoravského kraje (ve výši 80 000 Kč) se podařilo na budově
místní hasičské zbrojnice vyměnit stávající
železná vrata pro výjezd hasičské techniky,
za elektricky poháněná sekční garážová vrata.
V poptávkovém řízení na dodávku a montáž
uspěla firma G-mont, s.r.o. Hodonín.

Věřím, že i taková drobnost ulehčí našim
dobrovolným hasičům rychleji vyjet na pomoc
lidem, kteří ji potřebují tak, jako tomu bylo letos
v devíti případech. Přeji jim, ať vrata slouží a ať
se jim v jejich dobrovolnické práci daří.
Tomáš Makudera

Zápis ze 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce ze dne 8. 9. 2015

Zpravodaj

Zastupitelstvo obce rozhodlo:
• Spolufinancovat registrované sociální
služby zařazené v Okresní minimální síti
sociálních služeb okresu Hodonín na
rok 2016 uvedené v příloze č. 1 ve výši
326 072 Kč.
Zastupitelstvo schválilo:
• Úhradu mimořádného členského příspěvku ve výši 16 600 Kč na zajištění činnosti

svazku obcí Regionu Podluží v roce
2015, Region Podluží, Náměstí 177/2,
691 51 Lanžhot.
• Úhradu investičního příspěvku jako podílu
naší obce na financování nákupu osobního
vozidla Škoda Fabia Active 1,0 MPI 44KW,
který činí pro naši obec 17 000 Kč, Region Podluží, Náměstí 177/2, 691 51 Lanžhot.

Dolní Bojanovice
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• V návaznosti na realizaci projektu „Podpora
udržování čistoty cyklistických komunikací
v JMK – údržba cyklistických stezek v mikroregionu 2015“ úhradu mimořádného
členského příspěvku ve výši 6 258 Kč pro
Mikroregion Hodonínsko - dobrovolný svazek obcí, Masarykovo nám. 53/1, 695 35.
• Rozpočtové opatření č. 8:
Navýšení příjmů:
330 600 Kč
Navýšení výdajů:
- 1 435 400 Kč
Financování:
- 1 766 000 Kč
Rozpočet po úpravě:
Příjmy:
44 342 600 Kč
Výdaje:
52 360 000 Kč
Schodek rozpočtu:
- 8 017 400 Kč
Schodek rozpočtu je dostatečně krytý
finančními prostředky na běžných účtech
obce.
• Výkup pozemku p.č. 2950/120 orná půda
o výměře 1286 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice
za cenu 12 Kč/1 m2 od xxx, 695 01 Hodonín s tím, že obec vyhotoví smlouvu a uhradí
návrh na vklad a daň z nabytí nemovitostí.
• Přihlásit se do výběrového řízení vyhlášeného ÚZSVM, územním pracovištěm Brno,
Příkop 11, 604 47 Brno na koupi pozemku
p.č. 1166 o výměře 95 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice, nabídková cena činí 29 201 Kč.
• Prodej pozemku p.č. 3716/7 o výměře
455 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice za cenu
650 Kč/1 m2, dle schválených pravidel prodeje stavebních pozemků vč. vratné kauce
50 000 Kč do podílového spoluvlastnictví
xxx, Dolní Bojanovice a xxx, Milotice, kde
každý z nich kupuje ideální 1/2 pozemku
p.č. 3716/7 o výměře 455 m2 v k.ú. Dolní
Bojanovice.
•P r o d e j
p o z e m k u
p.č.
3716/11 o výměře 478 m2 v k.ú. Dolní
Bojanovice xxx, 696 17 Dolní Bojanovice
za cenu 650 Kč/1 m2, dle schválených
pravidel prodeje stavebních pozemků
včetně vratné kauce 50 000 Kč.
12

• P r o d e j p o z e m k u p .č . 3716/6
o výměře 448 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice
xxx, 696 17 Dolní Bojanovice za cenu
650 Kč/1 m2 dle schválených pravidel
prodeje stavebních pozemků včetně vratné
kauce 50 000 Kč.
• Směnu pozemků ve vlastnictví Obce Dolní
Bojanovice p.č. 3103 o výměře 100 m2, p.č.
3104 o výměře 406 m2, p.č. 3114 o výměře
5224 m2, vše v k.ú. Lužice u Hodonína za
pozemek p.č. 4011/33 o vým. 10913 m2 ve
vlastnictví Obce Lužice u Hodonína, v k.ú.
Dolní Bojanovice, bez doplatku.
• Vyhlášení majetkoprávního záměru na
prodej pozemku p.č. 4040/8 o výměře
2390 m2, p.č. 4040/3 o výměře 7610 m2,
p.č. 4040/4 o výměře 3200 m2 a p.č.
4040/5 o výměře 5679 m2 vše v k.ú. Dolní
Bojanovice.
• Realizaci projektu „Stavební úpravy objektu
č.p. 383 Dolní Bojanovice - vestavba klubovny“.
• Přijetí obce Terezín jako člena Mikroregionu
Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí
a uzavření dodatku č. 5 k zakladatelské
listině, jehož předmětem bude přijetí obce
Terezín jako člena Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí (v přiloženém znění).
• Návrh nového znění stanov Mikroregionu
Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí
(v přiloženém znění).
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• Informace o rozpočtovém opatření č.
6, schváleném Radou obce dne 29. 7.
2015 usnesením č. 425/15 a rozpočtovém
opatření č. 7, schváleném Radou obce
26. 8. 2015 usnesením č. 493/15.
• Informace o dotacích z JMK, jejichž přijetí
bylo schváleno Radou obce.
• Nařízení Obce Dolní Bojanovice č. 1/2015,
kterým se vydává Tržní řád, schválené Ra-

Zpravodaj

dou obce Dolní Bojanovice usnesením č.
402/15, dne 1. 7. 2015.
• Informaci o žádosti o koupi ideální 1/4 pozemku p.č. 1760/1 o výměře 97 m2 – druh
pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití zbořeniště v k.ú. Dolní Bojanovice.
• Odložení projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – ELING
CZ – výstavba vedení; propoj vedení VN
2 – VN 35 na příští zasedání ZO.
• Informace o odstoupení ZP Mikulčice a.s.,
696 19 Mikulčice 164 od žádosti o směnu
pozemků ve vlastnictví Obce Dolní Bojanovice p.č. 3103 o vým. 100 m2, p.č.
3104 o vým. 406 m2, p.č. 3114 o vým.
5224 m2, vše v k.ú. Lužice u Hodonína a pozemky p.č. 2122/39 o vým. 8048 m2 a p.č.
2122/40 o vým. 4553 m2 ve vlastnictví ZP
Mikulčice, a.s. v k.ú. Lužice u Hodonína.
• Informace o projednávání směny pozemku
p.č. 750 včetně RD 266 ve vlastnictví xxx,
625 00 Brno za pozemek p.č. 735 včetně
RD 272 nebo pozemky p.č. 789 a p.č.
790 ve vlastnictví Obce Dolní Bojanovice,
Hlavní 383, Dolní Bojanovice, vše v k.ú.
Dolní Bojanovice.
• Informace o přípravě komplexní pozemkové
úpravy v naší obci.
• Informace o nabídce areálu a.s. KRATINA
k prodeji.
• Informace o investiční akci Cyklostezka T 14
Dolní Bojanovice, búdy – Starý Poddvorov.
• Informace o přípravách akce „Rekonstrukce zdravotního střediska Dolní Bojanovice“
včetně informací o výběrovém řízení na zhotovitele a informací o bezdůvodném užívání
nebytových prostor Mgr. Kantkovou.
• Informace o projektu „Obnova historického
rybníku a revitalizace Prušánky“.
• Informace o investiční akci „Rekonstrukce
elektroinstalace ZŠ Dolní Bojanovice – I.
etapa“.

• Informace o investiční akci „Veřejné osvětlení – ul. Rýnská, Tramínová, Pod Čaganovem, V Zahradách“.
• Informace o dokončených investičních
akcích na ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice.
• Informace o dokončené vestavbě zubní
ordinace na DPS.
• Informace o architektonické studii na budovu ZUŠ s tím, že bude připraveno veřejné
projednání s občany.
• Informace o dokončení investiční akce
„Propojení Hlavní – Dlouhá – komunikace“.
• Informace o investiční akci „DOLNÍ BOJANOVICE – lokalita Myslivecká – SO01 Komunikace“ .
• Informace o investiční akci prodloužení
chodníku v ulici Hodonínská (u Tiskárny
Lelka).
• Informace o dokončení investiční akce
„Prodloužení opravy chodníku v ulici Hodonínská“.
• Informace o plánované akci „Rekonstrukce
hrací plochy travnatého hřiště“ – o neobdržení dotace MŠMT, o žádosti TJ o změnu
využití dotace na JMK a schvaluje přesun
investiční akce „Rekonstrukce hrací plochy
travnatého hřiště“ do roku 2016.
• Informace o „Skladování stavebních odpadů před jejich zpracováním – sběr, výkup
a využití odpadů“.
• Informace o akci „Tradiční místo odpočinku
našich předků – populární cykloodpočívka
při obecní studni“.
• Informace o problematice rodinného domu
č. 170 v ulici Cacardov.
• Informace o opravě balkonů na bytovém
domě Na Hrázce č. 62, Dolní Bojanovice
s tím, že realizaci provede Karel Tychler,
Tramínová 1062, 696 17 Dolní Bojanovice, za nabídkovou cenu 144 839 Kč bez
DPH.
• Informace o opravě štítových zdí na bytovém domě Na Hrázce č. 32, Dolní Bojanovi-
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ce s tím, že realizaci provede Karel Tychler,
Tramínová 1062, 696 17 Dolní Bojanovice,
za nabídkovou cenu 92.511 Kč bez DPH.
• I n f o r m a c e o u s n e s e n í č . j . 13 C
64/2015-46 zaslaném Okresním soudem
v Hodoníně ve věci žaloby o určení vlastnictví nemovitostí p.č. 697/6 a p.č. 708.
• Informace o přípravách k vydání publikace
při příležitosti výročí 820 let obce a sjezdu
rodáků dne 5. 6. 2016.

Zastupitelstvo obce zrušilo:
• Usnesení č. 64/2015 ze dne 17. 6. 2015,
kterým Zastupitelstvo Obce Dolní Bojanovice schválilo dle majetkoprávního záměru
č. 11/2015, č.j.: OÚDB 925/2015-VB
prodej pozemku p.č. 3716/7 o výměře
455 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice xxx, Dolní
Bojanovice za cenu 650 Kč/1 m2, dle
schválených pravidel prodeje stavebních
pozemků včetně vratné kauce 50 000 Kč.

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce ze dne 8. 10. 2015
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Uzavření smlouvy mezi ČR - Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
128 00 Praha 2, zastoupeným Ing. Václavem Sklenářem, ředitelem odboru Odloučené pracoviště Hodonín a Obcí Dolní
Bojanovice, Hlavní 383, 696 17 Dolní
Bojanovice, zastoupené Ing. Evou Rajchmanovou, starostkou, jejímž předmětem
je odkup pozemku p.č. 1166, ostatní plocha
o výměře 95 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice za
cenu 29 201 Kč v přiloženém znění.
• Účast obce Dolní Bojanovice v elektronické dražbě týkající se odkupu spoluvlastnického podílu – 1/3 pozemku p.č.
1833/212 o výměře 8593 m2 orná půda
v k.ú. Dolní Bojanovice s tím, že hraniční
cena bude 43 000 Kč.
• Rozpočtové opatření č. 9:
Úprava rozpočtu:
Navýšení příjmů:
2 756 600 Kč
Navýšení výdajů:
2 473 500 Kč
Financování:
281 100 Kč
Rozpočet po úpravě:
Příjmy:
47 099 200 Kč
Výdaje:
54 835 500 Kč
Schodek rozpočtu:
- 7 736 300 Kč
Schodek rozpočtu je dostatečně krytý finanč14

ními prostředky na běžných účtech obce.
• Finanční příspěvek na financování systému
IDS JMK pro rok 2016 ve výši 148 850 Kč
do fondu IDS pro společnost KORDIS JMK,
a.s. Nové sady 946/30, 602 00 Brno.
• Nové úplné znění stanov spolku Místní akční
skupina Dolní Morava, z.s., IČ: 26667401,
se sídlem Náměstí 177, 691 51 Lanžhot
v přiloženém znění.
• Zveřejnění záměru prodeje pozemků
p.č. 4040/8 o v ýměře 2390 m 2, p.č.
4040/3 o výměře 7610 m2, p.č. 4040/4 o výměře 3200 m2 a p.č. 4040/5 o výměře
5679 m2 vše v k.ú. Dolní Bojanovice za
cenu 370 Kč/1 m2 dle následujících podmínek:
Lhůta pro získání stavebního povolení je do
3 let, kolaudace do 6 let od podpisu smlouvy. V případě, že kupující nezíská stavební
povolení do 3 let od podpisu smlouvy, má
obec právo od smlouvy odstoupit. V případě, že kupující kolaudaci objektu na základě
stavebního rozhodnutí neuskuteční do 6 let
od uzavření kupní smlouvy, má prodávající
právo po uplynutí této doby účtovat za každý
započatý měsíc prodlení smluvní pokutu ve
výši 50 000 Kč, pokud se smluvní strany
nedohodnout jinak. Obec bude mít ve
smlouvě zřízeno předkupní právo.

Zpravodaj

Dále žadatel předloží podnikatelský záměr
a vizualizaci objektu s tím, že se dostaví na
zastupitelstvo tento záměr objasnit.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• Informaci o probíhajících investičních akcích v naší obci.

Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce ze dne 19. 11. 2015
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Prodej pozemku p.č. 4040/5 o výměře
5679 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice za cenu
370,- Kč/1 m2 Ing. Marcele Blažkové, Záhumenice 897, 696 17 Dolní Bojanovice
za podmínek uvedených v předložené
kupní smlouvě. Podmínky budou: lhůta
pro získání stavebního povolení je do 3 let,
kolaudace do 6 let od podpisu smlouvy.
V případě, že kupující nezíská stavební
povolení do 3 let od podpisu smlouvy, má
obec právo od smlouvy odstoupit. V případě, že kupující kolaudaci objektu na základě
stavebního rozhodnutí neuskuteční do 6 let
od uzavření kupní smlouvy, má prodávající
právo po uplynutí této doby účtovat za každý
započatý měsíc prodlení smluvní pokutu ve
výši 50 000 Kč, pokud se smluvní strany
nedohodnout jinak. Obec bude mít ve
smlouvě zřízeno předkupní právo.
• Majetkoprávní záměr - směna pozemku
p.č. 750 o výměře 216 m2 - zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba rodinný dům č.p. 266 v k.ú. Dolní
Bojanovice ve vlastnictví xxx za pozemky
p.č. 789 o vým. 112 m2, zahrada a p.č.
790 o výměře 150 m2 (dříve RD č. 294)
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Dolní Bojanovice ve vlastnictví obce Dolní Bojanovice s tím, že bude vyhotovený geometrický
plán na určení stavební čáry na pozemku
p.č. 790.
• Rozpočtové opatření č. 10:
Navýšení příjmů:
738 800 Kč
Snížení výdajů:
- 6 278 100 Kč
Financování:
- 7 016 900 Kč
Rozpočet po úpravě:

Příjmy:
47 838 000 Kč
Výdaje:
47 526 400 Kč
Přebytek rozpočtu:
311 600 Kč
• „Směrnici pro inventarizace majetku, závazku“ v předloženém znění s účinností od 19.
11. 2015.
• Plán inventur na rok 2015 platný od 10. 11.
2015 a příkaz starostky obce k provedení
inventarizace majetku a závazků v souladu
se zákonem o účetnictví za rok 2015.
• Poskytnutí individuální investiční dotace
organizaci Mikroregion Hodonínsko – dobrovolný svazek obcí IČ: 71248633, Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín na
rok 2015 ve výši 201 875 Kč dle přiložené
žádosti a uzavření veřejnoprávní smlouvy
v předloženém znění.
• Poskytnutí individuální investiční dotace
organizaci Mikroregion Hodonínsko – dobrovolný svazek obcí IČ: 71248633, Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín na
rok 2015 ve výši 21.117 Kč dle přiložené
žádosti a uzavření veřejnoprávní smlouvy
v předloženém znění.
• Příspěvek na provoz školy ZŠ a MŠ Dolní
Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace na rok 2016 ve v ýši
3 400 000 Kč, z toho 200 000 Kč jako
závazný ukazatel na odměny provozních
zaměstnanců a 200 000 Kč na výměnu
potrubí nebo na opravy.
• Poskytnutí individuální neinvestiční dotace
organizaci Jednota Orel Dolní Bojanovice,
Prostřední 523, IČ: 63455285 zastoupené starostou Janem Salajkou, Prostřední
523, 696 17 Dolní Bojanovice z rozpočtu
obce na rok 2016 ve výši 333 000 Kč,

Dolní Bojanovice
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z toho 287 000 Kč na florbalovou ligu,
10 000 Kč na badminton, 6 000 Kč na
výtvarný kroužek a 30 000 Kč na podporu
tábora dle přiložené žádosti s tím, že nebude poskytnuta dotace ve výši 160 000 Kč
na badmintonové hřiště.
• Poskytnutí individuální neinvestiční dotace
organizaci TJ Dolní Bojanovice, Sportovní
954, Dolní Bojanovice, IČ: 46937048 v zastoupení předsedy Karla Turka, Cihelny
458, Dolní Bojanovice z rozpočtu obce
na rok 2016 ve výši 360 000 Kč, z toho
částku 330 000 Kč na sportovní činnost
na rok 2016 (nelze hradit výdaje na elektrickou energii, vodu a plyn) a částku ve výši
30 000 Kč na projekt „Žijeme hrou“.
• Poskytnutí individuální investiční dotace ve
výši 100 000 Kč jako spoluúčast na koupi
vřetenové sekačky trávy pro TJ Dolní Bojanovice, Sportovní 954, Dolní Bojanovice,
IČ: 46937048 v zastoupení předsedy Karla
Turka, Cihelny 458, Dolní Bojanovice dle
přiložené žádosti.
• Poskytnutí individuální neinvestiční dotace
organizaci Diecézní Charita Brno, Oblastní
charita Hodonín, Charitní pečovatelská
služba Mutěnice, středisko Dolní Bojanovice, Wilsonova 4242/7, 695 05 Hodonín, IČ:
44990260 v zastoupení ředitele Diecézní
Charity Brno Ing. Oldřicha Haičmana, Koláčkova 7, Brno Řečkovice z rozpočtu obce
na rok 2016 ve výši 331 292 Kč, z toho
částku 291 292 Kč pro Oblastní charitu
Hodonín, Charitní pečovatelská služba Mutěnice, středisko Dolní Bojanovice a částku
40 000 Kč pro Oblastní charitu Hodonín,
Rodičovské centrum Sluníčko dle přiložené
žádosti.
• Poskytnutí individuální investiční dotace
Nemocnici TGM, příspěvkové organizaci,
Purkyňova 11, 695 26 Hodonín, zastoupené ředitelkou MUDr. Věrou Dostálovou
na rok 2016 ve výši 50 000 Kč na podporu
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veřejné sbírky na pořízení sanitního vozu dle
přiložené žádosti.
• Plán investic na rok 2016.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• Žádost o odložení projednání prodeje pozemku p.č. 4040/3 o vým. 7610 m2, p.č.
4040/8 o vým. 2390 m2 vše v k.ú. Dolní
Bojanovice VEOS Pospíšil, s.r.o., Dlouhá
226, 696 17 Dolní Bojanovice.
• Informaci o účasti v elektronické dražbě nemovité věci – podíl 1/3 xxx, p.č.
1833/212 o výměře 8593 m2, orná půda
s tím, že z důvodu vysoké ceny jsme nemovitost nezískali.
• Informaci o přihlášení naší obce k elektronické dražbě týkající se podílu 11/72 pozemku
p.č. 1819/141 o výměře 4264 m2 v k.ú.
Dolní Bojanovice, který je ve vlastnictví xxx,
vyhlášené Exekutorským úřadem Brno –
město, soudním exekutorem JUDr. Vítem
Novozámským.
• Přijetí dotace od JMK Žerotínovo nám.
449/3, 601 82 Brno, IČ: 708883337 zastoupeným JUDr. Michalem Haškem ve
výši 132 200 Kč na hospodaření v lesích.
• Informace o individuálních neinvestičních
dotacích z rozpočtu obce na rok 2016,
které byly schváleny Radou obce.
• Informace o probíhajících investičních akcích v naší obci.
• Informace z MAS Dolní Morava, včetně
informace o vyplňování dotazníků.
• Informace o nepřijetí obce Terezín do
Mikroregionu Hodonínsko.
• Informace o ukončení činnosti Komise
pro projednání přestupků v naší obci ke
dni 29. 9. 2015 a uzavření Veřejnoprávní
smlouvy s městem Hodonín na výkon přenesené působnosti dle § 53 odst. 1 zák.
č. 200/1190 Sb., o přestupcích ve znění
pozdějších předpisů.

Zpravodaj

VÝZNAMNÁ NÁVŠTĚVA

Bojanovský Svatováclavský sbor a orchestr
již několik let pravidelně účinkuje v adventní
a vánoční době na významných koncertech,
především na Slovensku. Jeden takov ý
koncert, který již několik let hraje v dómu sv.
Martina v Bratislavě, pravidelně navštěvuje
velvyslankyně pro Českou republiku na Slovensku a bývalá první dáma paní Livia Klausová, která – dle svých vlastních slov – si neumí
Vánoce bez našeho vystoupení představit
Letos z náročných organizačních důvodů
musel orchestr toto vystoupení v Bratislavě
odmítnout. A protože nejedeme do Bratislavy,
paní velvyslankyně přijela za námi do Dolních
Bojanovic. Paní Livia Klausová navštívila zá-

stupce orchestru a obce přímo na Obecním
úřadě. Místo běžné oficiální návštěvy se
jednalo o milé, téměř přátelské posezení.
Paní velvyslankyně se zajímala o dění v obci,
o tradice a o náš bohatý kulturní život. Líbí se
jí, že u nás na Moravě lze najít tu obyčejnou
krásu a lidskou pospolitost jako v její rodné
Bratislavě.
O paní Livii se ví, že ve svém věku je velice
pracovně činná. Mimo svou práci je čestnou
patronkou Registru dárců kostní dřeně, pomáhala dětem z Ústavu sociální péče v Bystřici
nad Úhlavou a nadaci Život 90 a funguje v dalších dobročinných organizacích. Na otázku,
zda se již nechystá na odpočinek, odpověděla, že celý život má být naplněný prací, což
vnímá jako velice důležité v každém věku. A to
ať je to funkce první dámy, velvyslankyně,
nebo jakákoli jiná funkce či činnost.
Kvůli pracovním povinnostem se paní Livia
zdržela se zástupci Svatováclavského sboru
paní Evou Rajchmanovou, panem Milanem
Salajkou a několika dalšími členy jen asi
hodinu. Za její milou návštěvu jí moc děkujeme a jsme rádi, že náš Svatováclavský sbor
a orchestr imponuje tak významné osobnosti,
jakou paní velvyslankyně je.
R.R.

Dolní Bojanovice
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že někdo z jejich rodu má svůj
původ ve Starém Poddvorově
a mohou tedy po svém původu zapátrat.
Údaje o staropoddvorovských rodech dokumentují
kus společné historie generací občanů obou obcí – určitě by stálo za to tuto společnou historii blíže zmapovat.
Knížku v ydalo nakladatelst ví Ivo Sperát v Brně

Z ČINNOSTI NAŠÍ KNIHOVNY
Týden knihoven
Ve d n e c h 5.–9. ř í j n a
2015 navštívily naši knihovnu
děti z mateřské školky v rámci
programu „Hurá do knihovny
– budeme si číst“. S babičkou
Růženkou četly pohádk y
a hrály různé hry, za které
dostaly sladkou odměnu.
V rámci programu SKIP
naše knihovna pozvala vzácné hosty – spisovatele z našeho regionu. V první besedě
7. října 2015 paní Vladimíra
Klimecká, úspěšná spisovatelka z nedalekých Vacenovic, příblížila posluchačům
své dvě knihy. Za první knihu
„Poturčenec“ získala po chvalný list a román „Druhý
život Marýny G.“ vyhrál v roce
2013 Cenu knižního klubu.
Dne 19. října 2015 velmi
poutavě vyprávěl nejen o „Žitkovém čarování“, ale o celé
sérii publikací o Chřibech,
o hledání hrobu svatého Metoděje a zvycích Slovácka
pan PaeDr. Jiří Jilík. Vše bylo
doplněno obrazovou projekcí.
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R.R.

Z Š a MŠ Dolní Bojanov ice
Je někdy těžké (pro velkou
vytíženost a zájem o tvorbu
spisovatelů v celé republice)
získat je a připravit tyto krásné večery. Je škoda, že naši
čtenáři asi nemají zájem.
Od 1. listopadu nastoupila
jako nová knihovnice, kronikářka a správce Slovácké
chalupy paní Jitka Makuderová. Přeji jí, aby její práci
ocenili čtenáři i obyvatelé
naší obce. I když se to mnohým nezdá, je to krásná, ale
velmi náročná práce, protože
skloubit vše nebylo někdy
lehké. Já jsem tuto práci

dělala ráda a doufám, že byla
přínosem dění v obci.
Přeji všem čtenářům vždy
dobrou ruku při výběru knihy,
radost z návštěvy Slovácké
chalupy a paní Jitce Makuderové trpělivost a elán při
zápisech do kroniky obce
Dolní Bojanovice.
Do roku 2016 pak všem
hodně zdraví, lásky a rodinné
i pracovní pohody přeje
Růžena Kašíková
knihovnice, kronikářka
a správce Slovácké
chalupy

Historie staropoddvorovských rodù
To je název nedávno vydané knížky, kterou napsal prof.
MUDr. Augustin Svoboda, rodák ze Starého Poddvorova.

v r. 2014, v září 2015 vyšlo
opravené vydání. Knížka má
226 stran a stojí 220 Kč.
Je k dostání na podatelně
Obecního úřadu ve Starém
Poddvorově. Zájemci si mohou knihu prohlédnout na
Obecním úřadě v Dolních
Bojanovicích.

Kniha by mohla zaujmout
i bojanovské čtenáře, neboť
řada rodů má buď svůj původ
v Dolních Bojanovicích (BlaZpravodaj

ha, Kučera, Řezáč, Bílek,
Bortlík), nebo se k staropoddvorovským rodům „přidali“.
Někteří bojanovičtí zase vědí,

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Jak barevný a krásný je letošní podzim, tak stejně pestrý
je i program v naší mateřince.
Projděte se spolu s námi uplynulým obdobím a seznamte se
s tím, co nás ještě čeká.
Každodenní programy ve
školičce jsme zpestřili o tyto
akce:
J Podzimníčci ve školičce
se objevili již v září na naší
zahradě. Společně je,
podle své fantazie, doma
připravili rodiče se svými
dětmi a pak je přinesli do
mateřské školy, aby nám
připomněli, že léto se
s námi nenávratně loučí
a nastávají podzimní dny.
J Hody v MŠ jsou kolektivní
záležitostí. Příprava pantlí

na školkovou májku, volenek a občerstvení pro
hodovou chasu i nácvik
lidov ých tanců a písniček je nedílnou součástí čtrnáctidenní přípravy
před hodama. Děkujeme
bojanovským ,,šohajom“
za dovezení a postavení
Dolní Bojanovice

májky a také za společné
hodování a veselení s muzikou na zahradě školy.
J Týden knihoven je již
tradičně spojen s paní
knihovnicí Kašíkovou, která poutavým vyprávěním
dokázala opět zaujmout
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i ty naše nejmenší. Všech
pět tříd se v průběhu týdne
vystřídalo v knihovně, odkud jsme si také zapůjčili
knihy k projektu „Čteme
dětem“. Přijďte do mateřinky číst i vy! Stačí jen
zatelefonovat nebo se
spojit s učitelkami školky.
Těšíme se na vás.
J Školáček je nový kurz
pro rodiče předškolních
dětí, má 10 lekcí a je založen na prvcích správného
uvolnění ruky a dobrého,
klidného startu do školy. Tento kurz navštěvuje
v odpoledních hodinách
jednou za týden 29 dětí se
svými rodiči. Jsou rozděleny do tří skupin, a tak se
pečlivě připravují na vstup
do ZŠ.
J Uspávání broučků tentokrát připravovaly děti

s učitelkami při ranních
činnostech, kdy si děti
vytvořily lampičky a každá
třída vyrobila svého broučka i postýlku k přezimování. V podvečer 27. října
se sešlo kolem 100 dětí
s rodiči i prarodiči. Písničkou jsme broučky uspali
a vydali se hledat poklad.
Sladká odměna byla tečkou za krásným podzimním večerem.
J Cvičí celá rodina – tímto
odpoledním setk áním
jsme dokázali, že se rodina nemusí scházet jen
u rodinného stolu, ale
také při společně strávených chvilkách v celém společenství stejně
zapálených lidí. Využili
jsme tělocvičnu školy
a děkujeme centru Sluníčko, že nám jejich čas
v tělocvičně propůjčili

a také se k našemu cvičení přidali.
Od září nás již dvakrát navštívili umělci se svým divadélkem a také pojízdné planetárium. Opět jsme také
rodičům pro jejich děti nabídli
a uskutečnili logopedickou
depistáž a screening zraku
ve spolupráci s odborníky ve
svém oboru.
Prosinec se nese s velkou
dávkou očekávání Vánoc
a my tyto svátky prožíváme
s Předvánočními dílničkami, ve vánočním skanzenu,
s Mikulášem, při vánoční besídce, která je i pro veřejnost
na Obecním domě a vystoupením k Vánocům na Domě
s pečovatelskou službou.
Přijměte upřímné přání
k prožití klidného vánočního času. V novém roce
pevné zdraví přejí
Děti a kolektiv z MŠ

PŘEDVÁNOČNÍ DÍLNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
V sobotu 28. listopadu
2015 se na naší škole konaly
Předvánoční dílny. Prvňáci
měli opět připraveno krátké
pásmo s koledami, které se
dětem velmi povedlo. V jídelně bylo možné se občerstvit,
v žákovské kuchyni něco
upéct a ve třídách 1. stupně
i v mateřské škole si mohly
děti vyrobit nějaký vánoční
20

Zpravodaj

výrobek. Celý prostor školy
i školky byl vyzdoben výrobky
našich dětí. Atmosféra byla
velmi hezká i díky koledám,

které zněly celou školou.
Děkujeme všem za návštěvu
a těšíme se v příštím roce
naviděnou.

S přáním krásných a pohodových vánočních svátků
Aneta Ištvánková

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ NAŠÍ ZŠ
• Přespolní běh
1. místo v okrese a postup
do kraje, starší žáci družstvo: Vojtěch Maděryč
(1. místo v okrese a 2. místo
v kraji v jednotlivcích), Patrik Ďurina (cena fair-play),
Dominik Šimek, Jakub Kubík (9. A), Antonín Havlík
a Adam Cupal (8. A)
2. místo v okrese Michal
Fatěna (7. A)
3. místo v okrese Štěpán
Rebenda (6. B)
• Nohejbal
1. místo v okrese, mladší
žáci: Michal Fatěna, Tomáš
Vítek, David Baláš (všichni 7.

A) a Štěpán Rebenda (6. B)
• Velký florbal
1. místo v okrese a postup
do kraje, starší žákyně:
Petra Tychlerová, Šárka
Trechová, Tereza Kopečková, Sabina Siwiecová,
Adéla Bílíková (9. A), Petra
Bílková, Karolína Cupalová, Alžběta Rebendová,
Kateřina Bohunová (8. A)
• Soutěž „Bible a my“
2. místo v okrese a postup
do republikového kola Vít
Martínek (6. B)
• Výtvarná a literární soutěž
„Moje babička“
1. místo v okrese Lukáš

Moravanský (loňská 9. A)
a Daniela Bartálová (8. A),
2. místo Ludmila Selucká
(7. A) a Karolína Šaňková
(loňská 7. A), 3. místo Matěj
Prát (8. A)
• Sběr starého papíru
Celkem 8 000 kg, nejlepší
třídy 5. A a 7. A, nejlepší
žáci Šimon Kovařík a Daniel
Červenka (5. A), Veronika
Konečná (3. B)
Všem úspěšným žákům
blahopřejeme a děkujeme za
reprezentaci školy.
Mirka Zmrzlíková

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLNÍM PSYCHOLOGEM
V rámci prevence sociálně-patologických jevů jsme
letos využili nabídky pedagogicko-psychologické poradny a přizvali do pátého
a sedmého ročníku Mgr. Hilčera s programem prevence
šikany. Žáky čekalo povídání
o vztazích, pravidlech a šikaně, které bylo zakončeno
aktivitami na bližší poznávání
a spolupráci ve třídě.

Také naše šesťáky čekal
na začátku nového školního
roku adaptační program,
jehož cílem bylo seznámení
s novými žáky a také pomoc
třídním učitelům diagnostikovat vztahy ve třídě a pracovat
na stmelování kolektivu.
Celý učitelský sbor absolvoval na konci října školení
„Klima třídy“ s Mgr. Ježkovou,
které bylo zaměřeno právě na
Dolní Bojanovice

problematiku šikany v třídním
kolektivu.
Pomoc školních psychologů považujeme kvůli narůstajícím problémům za
velmi důležitou a věříme, že
pomůže našim žákům mít oči
otevřené a nebát se bránit při
jednání, které se jim nelíbí.

Ivana Kramářová
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ZÁJEZD DO LONDÝNA

Nejen za památkami Londýna a jeho okolí,
ale i za jazykovou výukou se vydalo padesát
žáků naší školy na přelomu září a října. Uspěli
jsme totiž v žádosti o grant v rámci ministerské
Výzvy č. 56. Díky této dotaci si žáci nemuseli
platit jak bohatý program a výuku v odpoledních hodinách, tak ani ubytování s plnou penzí
v místních rodinách. Stejně jako v květnu,
i tentokrát nám program zajistila CK Zuzany
Smoradové z Hodonína, která vyhrála výběrové řízení na tuto akci. Myslím, že se všichni
zúčastnění shodneme, že dlouhotrvající potlesk, kterým ji obdařili nejen žáci na konci
naší cesty, si rozhodně zasloužila.
Ale postupně – na začátku cesty už někteří
naši žáci věděli, co je čeká, a tak se pokoušeli
v noci spát, aby první den v Londýně byli plní
sil. Ale cestovní horečka byla veliká a naše
děti tak nadšené, že spánek nepřicházel.
Když jsme ve francouzském Calais procházeli
brzy ráno pasovou kontrolou a nalodili se na
trajekt, tak už nikdo ani oko nezamhouřil.
Zvláště pak, když jsme měli na horních palubách krásný výhled na Krvavý měsíc, který
v tu dobu kulminoval.
První den v Londýně byl díky spánkovému
deficitu malinko náročnější, ale krásně nám
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svítilo sluníčko, a tak jsme si památky a procházku tímto krásným městem mohli dosyta
užít. Naše cesta ten den začala v Greenwich,
kde jsme nechali autobus a metrem jsme
se dopravili do Westminstru. Tam jsme si
prohlédli Buckinghamský palác, zhlédli
nacvičování střídání stráží a vyfotili si velmi
přátelské veverky v St. James´s Park. Pak
jsme pokračovali ke královským stájím a ulici
Whitehall, která je spojována s vládními budovami a administrativou. Další naší zastávkou
bylo Westminster Abbey, opatství, kde se
ženil princ William, a poté jsme zamířili kolem
budov Parlamentu, přes Westminsterský most
k London Eye. V květnu jsme kolem tohoto
obřího kola pouze prošli, ale tentokrát jsme
4D kino a let nad Londýnem s nadšením absolvovali. Odpoledne jsme se potom prošli
po náměstích Trafalgar Square, Piccadilly
Circus a Leicester Square. Naše procházka
pak pokračovala do Covent Garden, kde jsme
měli štěstí na sochy oveček Shaun, které
zde byly vystaveny a následně vydraženy.
Pak už nás čekala jen cesta na parkoviště,
kde si nás unavené, ale nadšené vyzvedly
hostitelské rodiny.
Následující tři dny jsme dopoledne trávili návštěvou muzeí a pamětihodností a odpoledne
patřilo výuce. Dopolední zábava zahrnovala
návštěvu muzea voskových figurín Madame
Tussaud, kde jsme se vyfotili se slavnými
herci, zpěváky, sportovci, ale i spisovateli,
malíři, politiky a členy královské rodiny. Další
dopolední program jsme absolvovali ve Warner Bros. Studio Tour – The Making of Harry
Potter, kdy jsme si prošli dvě obrovská studia, kde se natáčely oblíbené filmy o malém
kouzelníkovi. Ochutnali jsme máslový ležák,
prošli si Příčnou ulicí, zalétali na Nimbusu,
vyfotili se ve Velké síni a před třípatrovým
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autobusem a obdivovali všechny ty nádherné
místnosti a rekvizity. Třetí dopoledne jsme
cestovali nejdál, a to do přímořského letoviska
Brighton, kde jsme si užili procházku po oblázkové pláži, navštívili jsme Sea Life Centre,
prošli se úzkými rybářskými uličkami The
Lanes a obdivovali jsme palác Royal Pavilion.
Odpolední výuka byla pod vedením zkušených učitelů, rodilých mluvčích, v jazykové
škole v Bexleyheath na jihovýchodě Londýna. Děti byly rozděleny do čtyř skupin podle
stupně pokročilosti. Před první hodinou měly
strach, zda budou učitelům rozumět, ale tato
obava byla úplně zbytečná. Vyučující naše
děti každý den chválili, že nejen dokáží komunikovat, ale mají na věci svůj názor, který
dokáží říct a obhájit. Děti byly také nadšené,
a tak není divu, že při závěrečném předávání
certifikátů došlo i na objetí a slzičky smutku
nad tím, že to vše končí.

Poslední den začal tam, kde začal i den
první – v Greenwich. Prošli jsme se nádherným parkem až ke královské observatoři, kde
jsme si vyfotili nultý poledník. Naše další kroky
vedly ke Cutty Sark, nejrychlejšímu čajovému
klipru své doby, pak tunelem pod Temží na
metro, které nás dovezlo do centra Londýna.
Tam jsme viděli slavný Tower Bridge a navštívili
jsme pevnost Tower of London, jehož historie
sahá až do 11. století, a kde jsme obdivovali
královské korunovační klenoty. Poté jsme
zamířili do The City – finančního centra
Londýna. Tam jsme si poseděli na schodech
u Katedrály sv. Pavla – sídla londýnského arcibiskupa – a navštívili jsme Muzeum Londýna.
Metro nás pak zavezlo zpátky do Greenwich
k autobusu a my se vydali do přístavu v Doveru
a pak zpátky domů.
Ivana Dokoupilová

i n f or m a c e a z p r á v y Z U Š
Letošní XXII. ročník hudebních slavností sv.
Cecílie, které se konaly v Obecním domě, byl
obzvláště výjimečný. Ve čtvrtek 19. listopadu
měli diváci možnost vidět a poslechnout si
1. ročník přehlídky „Mladých cimbálových
muzik ZUŠ“, který zahájila úvodním slovem
paní starostka Ing. Eva Rajchmanová a mluveným slovem pak provázela paní učitelka
Mgr. Veronika Stašová. Atmosféra přehlídky
cimbálových muzik byla podtržena nejen
pestrostí krojů a rozmanitostí písní jednotlivých regionů, ale i úžasnými výkony. V pátek
20. listopadu se v rámci těchto hudebních
slavností konal 5. ročník „Taneční mládí
ZUŠ“, které mluveným slovem provázela paní
učitelka Darina Podaná. I zde byla atmosféra
vynikající díky choreografiím a kostýmům.
Obě přehlídky, během nichž se představilo

celkem 262 účinkujících žáků ze ZUŠ Dolní
Bojanovice, Hodonín, Dubňany, Veselí nad
Moravou, Kyjov, Mikulov, Břeclav, Brno-Smetanova a Brno-Veveří, obecenstvo ocenilo
velkým potleskem.
Poděkování za podporu a přípravu tak velké
akce patří vedení Obce Dolní Bojanovice, SRPDŠ při ZUŠ Dolní Bojanovice, ale také všem
pedagogům. Zvláště bych chtěl poděkovat za
ozvučení panu Františku Šimkovi.
Další činnost žáků a souborů ZUŠ:
• neděle 29. 11. Rozsvěcení vánočního
stromku v Lužicích, zač. 17.00 hod. (HO).
• čtvrtek 3. 12. Mikulášská besídka v sále
ZUŠ, zač. 17.00 hod.
• úterý 8. 12.
Mikulášská besídka ve
Starém Poddvorově, 17.00 hod.

Dolní Bojanovice
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• čtvrtek 10. 12. Adventní besídka v Lužicích, 17.00 hod.
• čtvrtek 17. 12. Vánoční koncert (hudební
a taneční obor) zač. 17.00 hod. v Obecním
domě.
• pátek 18. 12. Vánoční besídka v Mutěnicích, 17.00 hod.
• pondělí 21. 12. Třídní přehrávka - p. uč.
Světlana Přibilová, zač. 16.45 hod.

• st 23. 12. – ne 3. 1. Vánoční prázdniny
– vyučování začne v pondělí 4. 1. 2016.
Vážení spoluobčané, rodiče a přátelé,
jménem kolektivu zaměstnanců ZUŠ vám
přeji požehnané Vánoce v kruhu vašich nejbližších a v novém roce 2016 spokojenost,
pokoj a klid.
Stanislav Esterka
ředitel ZUŠ Dolní Bojanovice

Jak tě podporují rodiče?
Rodiče mě podporují hodně. Chodí se
dívat na zápasy, a to když hrajeme doma
i venku.

Kolikrát týdně trénuješ?
Trénink máme čtyřikrát týdně. Přímo po
škole jdu rovnou trénovat. O víkendu míváme zápasy.

Jak Petra hodnotí trenér Mario Rossi:
Petra jsme během podzimní části „postaršili“ a posunuli ho do sedmnáctky. Měli
jsme zraněné hráče, a tak jsme potřebovali
doplnit tým. Petr je bojovník a fotbal má rád.
Absolutně si zasloužil dostat se dál. Věřím,
že určitě půjde fotbalově nahoru a má před
sebou fotbalovou budoucnost.

Jaký je váš trenér Mario Rossi?
Trenér je přísný. Ale hodně nás naučí.
Myslím, že tréninky jsou náročné a kvalitní.

z a jíma v o s t i
PRÁCE S MLÁDEŽÍ JE NAŠÍ PRIORITOU, ŘÍKÁ ŠÉF
HODONÍNSKÉHO FOTBALU

Hodonínský fotbal, to není jen A mužstvo,
které se pod taktovkou zkušeného trenéra
Františka Komňackého v divizi pere o postup
do třetí ligy. Jak totiž zdůrazňuje předseda
slováckého celku a generální ředitel MND
Zbyněk Parma, prioritou klubu je také práce
s dětmi. „Na všech trenérských postech
máme osoby vzdělané a fotbalu oddané,
a každý tým má velmi slušnou základnu hráčů,“ říká Parma.

studuje na Základní škole Červené domky
v Hodoníně.

O tom svědčí i čísla. Hodonínský klub
navštěvuje aktuálně skoro dvě stě osmdesát
mladých fotbalistů, což je obrovský nárůst
oproti roku 2012, kdy MND do hodonínského
klubu vstoupily.
Mladým fotbalistům jsou v klubu dveře
otevřené. „Kluci, kteří by si chtěli vyzkoušet
zahrát s některým z našich týmů, se mohou
přijet podívat,“ zve zájemce Marian Vasilko,
výkonný ředitel Fotbalového klubu Hodonín.
Dnes představujeme fotbalistu Petra
Bohuna, patnáctiletého sportovce z Dolních Bojanovic, který v současné době
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Od kolika let hraješ fotbal?
Hraju fotbal od pěti let. Začínal jsem v přípravce v Dolních Bojanovicích. V Hodoníně
hraju asi čtyři roky.
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Jak se dá trénink skloubit s učením?
Zvládáš obojí?
Se školou se to dá zvládnout v pohodě.
Škola je navíc zaměřená na atletiku a fotbal,
takže je to velká výhoda.
Vedle sportování máš čas i na jiné koníčky?
Na jiné koníčky moc času nemám. Občas
jdu s kamarády ven, ale je to spíš výjimečné.
Kdo je tvým fotbalovým vzorem?
Můj fotbalový vzor je Javier Hernández.

Pozvánka do fotbalového klubu
Aktivity dětí jsou v dnešní době plné počítačových her a televize je důležitější než dříve,
kdy mladí lidé trávili většinu svého volného
času na čerstvém vzduchu. Proč tedy raději
nenajít dítěti vhodnou volnočasovou aktivitu,
a udělat tak něco i pro jeho zdraví?
Vyzkoušet to můžete třeba v našem fotbalovém klubu. Trénovat mohou děti jakéhokoliv
věku. Zkuste se podívat na www.fkhodonin.
com nebo přijměte pozvání mezi nás a přijďte
se podívat na některý z našich tréninků.

Kam bys to chtěl ve fotbale dosáhnout?
Chtěl bych hrát za první ligu. Uvidíme,
jestli se mi to podaří.

Andrea Červenková

DAROVÁNÍM KOSTNÍ DŘENĚ MŮŽETE ZACHRÁNIT ŽIVOT
Nejeden z občanů Dolních Bojanovic je zapsán v Českém národním registru dárců kostní dřeně. V naší zemi onemocní každoročně
stovky lidí (včetně mladých lidí i malých dětí)
chorobami krvetvorby, které vážně ohrožují
jejich život. Nejznámější a nejčastější z těchto nemocí je leukémie. Následují ji zhoubné
nádory krvetvorby, těžké útlumy krvetvorby
nebo imunity.

Naději na úplné uzdravení a návrat do plnohodnotného života přináší v momentě, když
ostatní metody nestačí, transplantace krvetvorných buněk od zdravého dárce. Rozšířen
je pro ni termín transplantace kostní dřeně.
Aby mohla být transplantace provedena,
je třeba pro pacienta najít vhodného dárce
dřeně, tedy zcela jedinečnou osobu, jež se
s nemocným shoduje v mimořádně složitém

Dolní Bojanovice

25

systému transplantačních (tzv. HLA) znaků.
Tyto transplantační znaky jsou dědičné,
a proto se pro pacienta hledá vhodný dárce
krvetvorných buněk nejprve mezi pokrevními
příbuznými, v prvé řadě u sourozenců.
Bohužel pro většinu nemocných vhodný
dárce mezi příbuznými neexistuje… Poslední
nadějí pro těžce nemocného je cizí člověk,
který se jako dobrovolník nechal zapsat do
registru dárců kostní dřeně, a jehož transplantační znaky jsou zcela náhodně podobné HLA
znakům pacienta. A jedním takovým dárcem
je i Jakub Bílek, kterému jsme položili pár
otázek.
Jakube, daroval jsi kostní dřeň. Jak tě
napadlo zapsat se do Registru dárců
kostní dřeně?
Od mých osmnácti let jsem pravidelným
dárcem krve. Tehdy jsme s klukama jezdili
na transfůzní stanici do břeclavské nemocnice. Tam jsem na nástěnce viděl nějaký
leták s informacemi právě o dárcovství
kostní dřeně, a tak jsem si řekl, proč bych to
nemohl být někdy třeba já, kdo někomu pomůže. Následně jsem kontaktoval transfůzní
oddělení brněnské fakultní nemocnice, kde
probíhala registrace lidí ochotných darovat
dřeň.
Co jsi musel absolvovat nebo splňovat,
abys mohl kostní dřeň darovat?
Abych se mohl vůbec dostat do registru,
musel jsem splňovat základní kritéria: věk
18-35 let a žádné závažné onemocnění
v minulosti. Pro samotný vstup do registru
je pak nezbytná zkumavka krve, ze které se
porovnávají transplantační znaky.
Před samotným darováním bylo nutné
předoperační vyšetření, které probíhalo
čtrnáct dnů před samotným odběrem,
na který jsem musel až do Plzně, kde se
odběry kostní dřeně provádějí. A protože
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jsem si zvolil odběr kostní dřeně odsátím
z pánevních kostí, musel jsem absolvovat
odběr krve pro autologní transfuzi (transfuze
vlastní krve), kterou by mi po odběru nahrazovali krevní ztráty.

listopadu. Mě samotného velmi dojala, paní
mi děkovala i se svým manželem a dvěma
dcerami, a podle zpráv od ní se transplantace povedla, i přes nějaké komplikace,
které bývají obvyklé, ale doba léčení je běh
na dlouhou trať.
Co bys doporučil všem, kteří váhají, zda
se do registru zapsat?
Hlavně ať nevěří tomu, co jsem někde četl
a i slyšel, například, že budu po odběru ne-

ustále nemocný a nebo, že to „hrozně“ bolí.
Člověk musí trochu obětovat své pohodlí,
jít si na pár dnů lehnout do nemocnice, ale
ten pocit, že někomu, komu zbývaly měsíce
života, pomůže nepatrný kousek ze sebe
samého k návratu do běžného života, je
nepopsatelný. Více informací můžete nalézt
na www.kostnidren.cz

R.R.

z his t or ie obce
ANEB 30 LET Z DEVATENÁCTÉHO STOLETÍ

Jak dlouho jsi v registru byl, než tě vybrali
jako vhodného dárce?
Telefon z brněnské fakultní nemocnice mi
zazvonil asi po necelých pěti letech.
Bylo samotné odebrání bolestivé?
Celý odběr jsem prospal, po probuzení
místa vpichu trochu bolela, ale určitě to
nebylo nic hrozného, co by se nedalo přežít,
takový zubař je kolikrát mnohem horší ☺
Zjistil jsi po operaci, komu jsi kostní dřeň
daroval?
Při první návštěvě hematoonkologického
oddělení v Plzni mi paní doktorka řekla, že
jde o dospělou ženu ze zahraničí.
Jsi teď s člověkem, kterému jsi daroval
kostní dřeň, v kontaktu? Jaký je to pocit?
Já jsem přes registr dárců nechal poslat
paní vzkaz. Odpověď mi přišla ke konci
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Vážení čtenáři,
s blížícím se výročím první písemné zmínky o obci jsme se rozhodli publikovat ve Zpravodajích články týkající se historie obce, které již byly zveřejněny v předešlých ročnících
Zpravodaje. Články budou redakčně upraveny pouze tak, aby mohly být použity v současné době.
R.R.
Velmi zajímavé jsou zápisy
lidí, které se najdou po mnoha letech, a tak vám přiblíží
dobu minulou. Dovídáme se
jak žili, čím se trápili a co je těšilo. A že to byla doba těžká,
přiblížím vám ji z nalezeného
zápisu, se kterým vás chci
seznámit. Byl napsán pro nás
již nezvyklou češtinou, a proto jsme jej byli nuceni upravit.
Dne 25. čer vence roku
1049 zničil velký požár asi
300 stavení v Dolních Bojanovicích. Deště téhož roku,
krátce po požáru, dne 10.
srpna vypukla v obci cholera.

Tato epidemie se vyžádala
během tří týdnů 260 obětí.
Rok 1863 byl kritickým
rokem pro všechny obyvatele. Panovalo totiž velké
sucho, od května do srpna
vůbec nepršelo. Navíc dne
4. července toho roku byl
tak krutý mráz, že se na vodě
utvořil led silný na dva palce.
Katastrofám však ještě nebyl
konec. 9. srpna téhož roku ve
13 hodin vypukl požár stodoly čtvrtníka Jana Topenčíka
z č. 706. Oheň, podporován
silným větrem se přenesl na
celou obec a téměř celou ji
obrátil v popel. Shořel i kostel
Dolní Bojanovice

s věží, ze čtyř zvonů zůstaly
jen dva menší, věžní hodiny
se roztříštily. Bez újmy zůstala
jen škola. V roce 1865 se
roznesla zpráva, že do obce
přijede sám císař František
Josef I.
Obec připravovala velkolepé přijetí, hajní zase posedy
a altány pro občerstvení.
Skutečná návštěva se udála až v roce 1866, kdy už
2. ledna přijela vzácná to návštěva,císař s doprovodem.
Doprovod činil arcivévoda
Ludvík Viktor a František Karel. Přijeli zvláštním vlakem
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do Lužic a pak na saních do
Dolních Bojanovic. Cestu
obcí lemovali občané a provolávali slávu.
Silné mrazy v roce 1866
(23. a 24. května) způsobily
velké škody zvláště na vinicích. Pohromám však nemělo
být ještě konec. 5. srpna téhož roku vypukla opět cholera, která trvala až do 9. října.

Rokem 1879 končí pisatel
své zápisky údajem o počtu
členů obecního výboru, kdy
došlo k povýšení z 18 na
24 členy.
Uvedené údaje byly nalezeny při demolici jednoho
domu. Možná, že obdobný
zápis se najde i u některých
z vás. Žádáme vás o nabídnutí
zápisků, rádi je zveřejníme.

Červenkové za doprovodu Petra Zlomka na
cimbál a po přivítání a úvodním slovu paní
starostky hrála k tanci a poslechu kapela Melody Gentlemen z Lednice a program doplnilo
i taneční číslo country skupiny Lednický ranč.
Programem provázel pan Karel Hegner. Bylo
připraveno drobné občerstvení, košt vína
a tombola. Při slavnostním přípitku přijala
gratulaci k 95. narozeninám paní Růžena
Komosná, která svým dobrý slovem všechny
v sále potěšila, motivovala i pobavila. Celý
slavnostní večer byl zakončen zábavnou scénkou paní Marie Maršálkové a Marie Šťastné.
Děkujeme všem, kteří se jakkoli podíleli na
uspořádání této akce.

vinohrady, který již po 39. pořádá Klub
českých turistů ve spolupráci s Regionem
Podluží a městem Hodonín. Asi tři tisícovky
turistů prošly přes naši obec směrem na Poddvorov až do Prušánek – Nechor. Možností
zastávek v naší obci bylo mnoho. Místní vinaři
nabízeli burčák, víno, ale i domácí speciality
či zákusky.

Hudební slavnosti sv. Cecílie se konaly
v sále Obecního domu již po dvaadvacáté pod
pořadatelským dohledem vedení ZUŠ Dolní
Bojanovice, Obecním úřadem a Spolkem rodičů dětí a přátel školy při ZUŠ. Hlavními aktéry
slavností byli studenti základních uměleckých
škol v regionu. Ve čtvrtek 19. listopadu se
představily cimbálové muziky a v pátek 20.

Zemřelo 134 osob.
Dalšího roku se návštěva
opět konala, na níž mimo
císaře Františka Josefa I.
byl i korunní princ Hannoveranský.
Nové hodiny na kostelní
věži byly instalovány v listopadu roku 1875. Cena činila
682 zlatých.

krátké i delší zprávy
Svatováclavské krojované hody byly letos
opět zahájeny doprovodnými akcemi a to
Předhodovou zábavou se skupinou Žízeň &
Hlad v pátek 25. září v sále Obecního domu
a Předhodovou retro diskotékou, která se
uskutečnila v sobotu 26. září v areálu TJ Dolní
Bojanovice.
Slavnostní neděle 27. září se pak nesla
v duchu tradičním. Průvod pro stárky a následující taneční zábava za doprovodu hudby DH
Legrúti pokračovala až do pozdních nočních
hodin. Příznivci cimbálové muziky si mohli přijít
na své při poslechu CM sourozenců Osičkových. Pondělní veselí pod taktovkou „ženáčů“
proběhlo při hudbě DH Lanžhočanka a úterní
večerní zábava s vtipnými scénkami zakončila
několikadenní maraton, k tanci a poslechu
vyhrávala DH Lácaranka.
Následující neděli 4. října prostor „Pod zeleným“ znovu ožil. Konaly se tradiční Hodky
s vinobraním. Byla slavnostně otevřena „hora“
a symbolicky tak páni radní, obecní „polecajt“
a „hotaři“ zahájili vinobraní. K tanci a poslechu
hrála DH Lanžhočanka.
Mezi velkými folklorními akcemi se našel
volný den na tradiční Pochod slováckými
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listopadu taneční obory. Oba slavnostní večery byly hojně navštíveny především rodiči
účinkujících, ale i místními a také přespolními
diváky.
Poslední listopadový víkend a zároveň první
neděle adventní patřila v naší obci umění.
Další ročník Vánoční výstavy pořádané Fotokroužkem a obcí Dolní Bojanovice představil
návštěvníkům širokou škálu uměleckých děl
od několika autorů. Obrazy vystavil pan Jan
Hladký a paní Hana Olivová. Na své si přišli
také milovníci fotografie, kteří mohli zhlédnout
expozici hodonínského fotografa p. Antonína
Pánka nebo fotografie členů Fotokroužku
Jana Šimka a Radima Kubiny. Naši nejmenší
pak mohli obdivovat ilustrace do dětských
knížek pana Aloise Sikory nebo práce svých
kamarádů z naší Základní školy. Tématickými
expozicemi pak byly výstavy betlémů pana
Josefa Kříže a dřevěných výrobků pana Jaroslava Jordána nebo vitrážové dekorace paní
Evy Cetkovské.
R.R.

spolk y
Podzimní čteníčko z RC

Ve středu 21. října se uskutečnil první
ročník Dne seniorů. Pořadatelem byl kolektiv
Obecního úřadu a pozvání na něj přijalo více
než 130 návštěvníků z řad našich babiček
a dědečků. Po zahájení zpěvem Marcely

Zpravodaj

Po parných letních vedrech jsme se začátkem září opět sešly s maminkami z RC Sluníčko a připravily jsme Den otevřených dveří
pro širokou veřejnost. Nejdříve bylo možné
zhlédnout divadelní představení O princezně
s dlouhým nosem a komu se nechtělo domů,
mohl si vytvořit památeční přívěšek z barev na
sklo nebo vyrobit krásného motýlka. Nedílnou
součástí „poprázdninových“ aktivit je i burza
dětského oblečení, které se rok od roku
účastní víc a víc maminek jak z Bojanovic, tak
i z širokého okolí. Podzimní vítr donutil i naše
Dolní Bojanovice
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tatínky k výrobě draků, které děti využily při
Drakiádě v neděli 11. října. S nástupem dětí
zpět do školních lavic se i maminky pustily do
dalšího vzdělávání. Začaly jsme přednáškou
s p. Marcelou Blažkovou na téma Jak vyjadřovat lásku dětem, při které jsme se snažily
zjistit, jakým „jazykem lásky“ mluví naše děti.
Následovala přednáška pana psychologa
Mgr. Matěje Černého, který nám řekl něco
o emocích, o tom, jak naše emoce zvládat
a projevovat. Maminky nesmí mezi všemi povinnostmi zapomínat i na sebe, a tak jsme se
mohly sejít na přednášce s paní Ing. Dagmar
Kožinovou na téma Cykličností k lepšímu
životu. S odbornicí na alternativní medicínu
jsme si povídaly jak léčit běžné dětské nemoci
jinak než léky z lékárny. Podzimní radosti pomalu vystřídala adventní doba, proto jsme si
vyrobily krásné lucerničky a adventní věnce.

A na co se můžeme těšit v příštím roce?
Kromě pravidelného setkávání v pondělí
a ve čtvrtek (vždy od 9 do 12 hod na Orlovně)
se věnujeme i pořádnému pohybu vždy ve
čtvrtek v 15 hod. v tělocvičně. Dále připravujeme řadu zajímavých přednášek v rámci
nadregionálního vzdělávání na téma Harmonie v rodině, dále navazující kurz efektivního
rodičovství, přednášku genderové stereotypy a samozřejmě nesmí chybět ani jarní
burza dětského oblečení (březen). Všechny
maminky, které by se k nám chtěly připojit,
srdečně zveme.
OBLASTNÍ CHARITA
HODONÍN

Za maminky z RC Sluníčko
Jaroslava Salajková, dobrovolnice
Oblastní charity Hodonín

Úspěchy Klubu střelců z praku
přinášíme konečné výsledky umístnění jednotlivých střelců za rok 2015 v rámci Mistrovství České republiky.

Jedním ze spolků, které reprezentují naši
obec i v zahraničí, jsou naši „prakyádníci“.
V letošním roce se zúčastnili Evropského
poháru v Itálii, kde se všichni umístnili v první
třetině soutěžících.
V celkových výsledcích domácích závodů
také nezůstávají pozadu a obsadili 3 místa
mezi nejlepšími 20 střelci v republice. Zde
30

Mrkva Radek – 8. místo
Mrkva Jaromír – 15. místo
Kučera František – 16. místo
Mrkva Pavel – 23. místo
Pospíšil Tomáš – 32. místo
Komosný Jan – 33. místo
Vymyslický Vojtěch – 61. místo
Pulkrábek Michal – 69. místo
Špaček Olin – 75. místo
Příští rok se naše výprava chystá na další
kolo Evropského poháru do Belgie. Přejeme, aby v tomto závodě nasbírali co nejvíce
cenných bodů a také hodně zdaru v domácí
soutěži.
R.R.

Zpravodaj

spor t
TJ Dolní Bojanovice
TJ Dolní Bojanovice prožila
velmi vzrušující sportovní rok,
rok plný úspěchů, radosti, ale
i neúspěchů a sportovních
pádů. Po dobře rozehrané
podzimní části roku 2014 se
podařilo navázat na dobré výsledky i v jarní části fotbalové
sezóny. O postupové naděje
bojovala všechna naše družstva. Nakonec postupové
ambice potvrdilo suverénním
způsobem naše A mužstvo
a navázalo na úspěšný podzim. Více se A mužstvu věnuje
ve svém příspěvku trenér Zdeněk Sklenský.
Náš dorost kraloval okresní
soutěži, ale na paty mu neustále šlapalo družstvo Žarošic,
které nakonec využilo klopýtnutí našeho družstva v rozhodujícím nepřímém souboji v Lužicích a sesadilo nás z prvního
místa. Naštěstí měli naši hráči
nahráno nejvíce bodů všech
okresních soutěží, a tak využili
možnosti postupu do krajské
soutěže z druhého místa.
Naši kluci se z lužické lekce
poučili a do krajské soutěže
vstoupili s velkým očekáváním
i jistými obavami - uvádí ve
své zprávě jejich trenér Pavel
Prčík. Vedou soutěž bez porážky s 10 bodovým náskokem
a poradili si i s týmy z Mutěnic,
Ratíškovic nebo Dubňan. Kluci
ukázali, že jsou skvělá parta
a jejich přístup k tréninkům

a zápasům všechny potěšil.
Kolektiv dorostenců chce zároveň poděkovat Jirkovi Košutkovi za příspěvek na pořízení
tréninkové výbavy a divákům
za podporu při sobotních podvečerních zápasech.
O prvenství ve své kategorii
se až do posledního kola prali
také naši žáci, kteří nakonec
v závěrečném kole podlehli na
hřišti postupujícího Rohatce.
Tomuto rozhodujícímu zápasu měli naši hráči přistoupit
zodpovědnějším způsobem
a určitě bylo v jejich silách
okresní přebor vyhrát. Přestože nám krajský fotbalový svaz
nabídl postup i v této kategorii,
museli jsme tuto možnost
z důvodů méně početného
kádru odmítnout. Poměrně
dobře si vedli i mladší žáci,
kteří rozšířili svůj kádr a v soutěži se pohybovali převážně
ve středu tabulky. Určitě velké
rezervy jsou zejména ve zlepšení tréninkové morálky hráčů
a jejich docházky k zápasům.
Usnadní se tím práce trenérů
a určitě se zlepší i výkonnost
jednotlivců i mužstva.
Paradoxně, jak bravurně
jsme zvládli první polovinu
roku, tak pak bohužel sledovala celá okresní fotbalová
veřejnost výkonnostní propad
našeho A mužstva uprostřed
podzimní části. Po dobrém
výsledkovém začátku soutěže
Dolní Bojanovice

se v polovině podzimní části
vlastní vinou dostali do hluboké
krize, kterou jsme těžko, ale
nakonec přece jenom slušným
bodov ým ziskem v závěru
soutěže zažehnali. Nicméně
pokud se chceme podobným
problémům vyhnout, je třeba,
aby všichni v klubu, ať už hráči, trenéři i funkcionáři tvořili
jeden celek. I když se jedná
o dobrovolnou a neplacenou
činnost, je potřeba, aby si
každý co možná nejlépe plnil
své úkoly. Nemůžeme dělat
rozdíly mezi hráčem v základní
sestavě, nebo na lavičce mezi
trenéry jednotlivých kategorií,
nebo mezi postavením funkcionářů. V každém klubu je
dána určitá hierarchie, kterou
je třeba dodržovat a společně
táhnout za jeden provaz. Tak
to má být jak na hřišti, tak
i v zákulisí klubu.
Domnívám se, že jsme prožili krásný fotbalový rok a nebylo
by spravedlivé vyzdvihovat
jednotlivce. Poděkování patří
zejména hráčům, trenérům,
funkcionářům, divákům
i všem, kteří nás během
roku jakkoliv podporovali.
Do nového roku všem přeji
všechno nejlepší, hodně
zdraví a také sportovní úspěchy.
Karel Turek
předseda TJ
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„A“ muži
První víkend v listopadu
nám skončila podzimní část
soutěže a s ní jsem skončil
i já jako trenér A mužstva. To
bylo veřejné tajemství již během podzimu. Tři roky je dost
dlouhá doba a já si potřebuji
odpočinout. Navíc stále vedu
děti, což je práce úžasná, ale
velmi náročná.
Máme za sebou půlrok ve
vyšší soutěži. Jak jsme si
vedli a co nám nová soutěž
ukázala? Je tu spousta nových vjemů. Především chci
říct, že vyhrát tuto soutěž je
možné. Jenom to chce tým
trochu v yladit. My máme
největší přednosti především
v participaci hry. Schopnost
spolupracovat a tím vytvářet
tlak na soupeře a nutit ho
k chybám. Pokud jsme to
předváděli, neměli jsme konkurenci. Bohužel je to také
naše největší slabina. Když
tato spolupráce přestane
fungovat, jsme v podstatě
neškodní. Dokumentovat
se to dá na statistice vstřelených branek. Dali jsme
28 branek, na kterých se
podílelo 12 hráčů. To je svým
způsobem v ýhoda, každý
hráč umí dát branku. Jenže
když se nedaří, nedá ji nikdo
a my přicházíme o body. Na
druhou stranu je pro trenéra
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krásné, když si to uvědomují
sami hráči. A to se v tomto
týmu, který si prošel velkou
krizí, děje. Něco jsem je přece jenom naučil. ☺
Podzim bych rozdělil na
čtyři části. Kdybych psal
román, názvy kapitol by vypadaly následovně: „Nádhera“, „Favorit“, „Katastrofa“,
„To mužstvo na to má“. Po
čt yřech kolech jsme byli
na pr vním místě a noviny
psaly oslavné články, že se
vezeme na vlně nadšení. To
si nemyslím. My jsme byli
pouze velmi dobře připraveni
díky letní přípravě. Pak přišly
dva zápasy (Nenkovice, Starý
Poddvorov), kde jsme byli
jednoznačnými favority, jenže
jsme to nezvládli. Dvě remízy
v utkáních, která jsme měli
vyhrát. A začaly pochybnosti.
Navíc se k tomu přidal rozkol
v mužstvu, z jiných důvodů
než výsledkových. Poté přišla
čtyři utkání (čtyři naprosto
zasloužené porážky), která
jsme absolutně nezvládli.
Když se mě ptali novináři po
čtvrté porážce v řadě, jestli
ještě něco vyhrajeme, tak
jsem na to neuměl odpovědět. Do konce zbývaly čtyři
zápasy a já si v duchu přál, ať
už je konec. Měl jsem obavy,
že budeme na sestupových
Zpravodaj

příčkách. V tomto rozpoložení
jsme jeli na utkání do Bzence,
které kdy ž postaví hráče
z A mužstva (vedoucí tým krajského přeboru), tak porazí
v naší soutěži každého. Pro
nás zápas podzimu. V dresu
soupeře nastoupilo z A mužstva 6 hráčů, tedy víc jak
polovina. My nejenže jsme
ten zápas zvládli výsledkově
(výhra 1:0), ale hlavně jsme
byli lepším týmem i po herní
stránce. Do konce podzimu
jsme již neprohráli a na sestupové pozice máme 11 bodů
náskok. Celkový výsledek
podzimní části je 7. místo,
14 utkání – 5 výher, 5 remíz,
4 prohry, 20 bodů, skóre
28:27. Všechny podrobnosti
a statistiky najdete na webových stránkách www.fkdolnibojanovice.tode.cz.
„Tým je velmi dobře poskládaný, chce jenom vyladit.“
Tato věta v jednom podzimním rozhovoru změnila moje
rozhodnutí. Jsou dva dny po
uzávěrce Zpravodaje (omlouvám se Michalovi Purmenskému, má to se mnou těžké ☺)
a já se rozhoduji, jestli mám
pokračovat. Ta podpora mě
trochu překvapila. Dokonce
i na místech, kde bych to
nečekal, třeba na radnici. ☺
Nejvíc mě překvapilo muž-

stvo, já myslel, že budou rádi,
když toho nechám. Tak nějak
mi bylo naznačeno, že opak
je pravdou. To znamená, že
22. ledna 2016 nám to zase
začíná a já se kupodivu těším.

Chtěl bych jménem celého kolektivu A mužstva
popřát všem v Dolních
Bojanovicích požehnané
a klidné svátky vánoční, co
nejlepší vstup do nového

roku 2016 a zároveň vás
pozvat na jarní utkání našeho týmu.
Trenéři A mužstva
Zdeněk Sklenský, Zdeněk
Osička a Stanislav Bohůn

Fotbalová a sportovní školička
Dětí přibývá a trenérů ubývá. Je nás stále víc (což je
dobře), jenže pokud má být
sportovní výchova účinná, na
jednoho trenéra je optimální
počet 8 - 10 dětí, což bohužel
už dávno neplatí. Pokud by
se někdo našel, kdo by měl
zájem mně osobně pomoc,
byl bych rád. Můžu slíbit
zajímavou a náročnou práci.
Určitou formu osobního vzdělávání. Také velké a vřelé díky
zastupitelů obce, kteří vám
řeknou, jak si vaší práce váží
a obratem vám sníží dotaci
téměř o polovinu. (Prosím

nestěžuji si, jenom konstatuji
a oznamuji případným uchazečům o práci trenéra. ☺) To
všechno nabízím.
Když jsem začínal před rokem a půl, tak jsem chtěl vyvrátit tvrzení, že děti nechtějí
sportovat, že je to nebaví a že
sedí jenom u počítače. Není
to pravda a já jsem za to rád.
Samozřejmě už to nebude
nikdy tak, jak to bylo za mých
mladých let. Na druhou stranu, já bych si jako dítě také
rád zahrál FIFU 2016. Jenže
jaksi nebyla. ☺

O jarních prázdninách pořádáme (podle zájmu) příměstský tábor zde v Dolních
Bojanovicích (v tělocvičně
i venku), zaměřený na sportovní a osobní rozvoj dítěte.
Za všechny děti přeji
všem dospělým krásné
svátky vánoční. Užijte si
vánoční pohodu a vstupte
s novým elánem do roku
2016.
Zdeněk Sklenský a kolektiv
dětí zapojených do projektu
Žijeme hrou

policejní okénko
NOVELIZACE A ZMĚNY V PŘESTUPKOVÉM ZÁKONĚ
Od 1. října 2015 jsou účinné některé změny
Zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb., ve
znění pozdějších předpisů. Některé z nich
jsou spíše dílčí, jiné však poměrně zásadní.
Protože se jedná o změny v jinak léta nezměněném zákoně a mnohé ze čtenářů by mohly
zajímat nebo se jich nějak dotýkat, připravil
jsem stručnou verzi těchto úprav, kterou si
můžete přečíst v tomto článku.

Kromě prodloužení lhůty k projednání přestupků, která se prodloužila až na dva roky,
došlo i ke změnám v sankcích. To znamená,
že byly zvýšeny pokuty, vč. těch v blokovém
řízení. Novela přestupkového zákona zvyšuje
výši horní sazby pro uložení pokut ve zkráceném řízení:
• v případě blokového řízení z původní
částky 1 000 Kč na 5 000 Kč

Dolní Bojanovice
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• v případě příkazního řízení z původní
částky 4 000 Kč na 10 000 Kč
Zvýšení pokut se tak dotýká například přestupků proti:
• veřejnému pořádku (vč. porušení obecně
závazných vyhlášek obce, např. podomní
prodej, volné pobíhání psů, apod.),
• občanskému soužití (fyzické napadení,
urážky, apod.),
• majetku (drobné krádeže, poničení majetku, apod.).
Jde však pouze o přestupky vyjmenované
v přestupkovém zákoně. Oddechnout si tak
mohou účastníci silničního provozu, protože
dopravních přestupků, které jsou stanoveny
v jiném zákoně, se zvýšení sankcí netýká.
V novele přestupkového zákona se rovněž
zavádí institut přerušení běhu promlčecí
doby pro projednání spáchaného přestupku
– běh lhůty se tedy přerušuje:
• zahájením řízení o přestupku
• vydáním rozhodnutí o vině z přestupku
• doručením příkazu o uložení pokuty
Přestupek však musí být projednán maximálně do 2 let od jeho spáchání (původně
tomu bylo do jednoho roku od spáchání). Důvodem této změny je skutečnost, že stávající
prekluzivní jednoroční lhůta je příliš krátká
a často docházelo k tomu, že po jejím uplynutí
zůstal spáchaný přestupek nepotrestán.
Ještě citelnější změny přestupkového zákona nastaly u přestupků proti občanskému

soužití a proti majetku, přičemž současně za
spáchání těchto přestupků budou zvýšeny
horní sazby pro uložení pokuty např. za urážku
na cti z 5 000 Kč na 20 000 Kč, při recidivě
(opakování) pak až do 30 000 Kč. Rovněž
u majetkových přestupků dojde k navýšení horních sazeb a to z původních 15 000 Kč až na
20 000 Kč, při recidivě opět až na 30 000 Kč.
V rámci přestupkového zákona se za
RECIDIVU považuje opakované spáchání
přestupku. Tedy došlo-li ke spáchání přestupku, přičemž za tentýž byl v posledních
12 měsících pravomocně uznán vinným.
Velkou změnou bude rovněž zavedení
REJSTŘÍKU PŘESTUPKŮ, ve kterém se
budou evidovat pravomocná rozhodnutí (tj.
rovněž i uložení blokových pokut) o přestupcích na úseku ochrany před alkoholismem
a jinými toxikomaniemi, na úseku zemědělství
a myslivosti, na úseku obrany České republiky, přestupky proti veřejnému pořádku,
občanskému soužití a proti majetku. Taková
evidence přestupků doposud chyběla a státním orgánům často ztěžovala případné rozhodování o postihu nebo bezúhonnosti občanů.
V případě vašeho zájmu o zpracování
některého ožehavého nebo chybějícího
tématu do dalších vydání Zpravodaje mě
kontaktujte osobně nebo na e-mailové adrese
petr.zamecnik@pcr.cz.
Petr Zámečník

ze s v ě t a in terne t u
Věděli jste, že celý internet váží asi 50 gramů? Je totiž tvořen elektrony, které jsou hmotné. Z hlediska hmotnosti tedy internet příliš
zajímavý není. Mnohem zajímavější je však
z pohledu možností, které nabízí. A protože
váš zájem roste, připravil jsem pro vás článek
o dalších čtyřech stránkách, který vám, jak
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alespoň doufám, přinese nové užitečné informace ze světa internetu.
1. drive.google.com
V minulém článku jsem vám představil
emailový účet Gmail a nastínil jeho výhody.
Vracím se k němu proto, že je nutné tento

Zpravodaj

účet mít, pokud chce využívat služeb Google
Drive. Rozhodně to stojí za to. Jedná se
o kompletní kancelářský balík. To znamená,
že zde bez jakékoli instalace můžete pracovat s textem, tabulkami či prezentacemi. To
však není nic až tak výjimečného. Obrovská
výhoda Google Drive spočívá v tom, že tyto
nástroje obohacuje o možnosti vyplývající
z internetové povahy služby. Zcela zásadní
je, že umožňuje, aby dokumenty sdílelo více
kolegů najednou. Tím se dá zcela vyhnout
přeposílávání různých verzí souborů, všichni
mají přístup k jedné, kterou mohou upravovat,
či k ní psát poznámky. Pro všechny, co pracují
v týmu, je Google Drive nutností. Vyplatí se
však také jednotlivcům, protože získáte velké
množství úložného prostoru a přístup k vašim
dokumentům odkudkoli, kde se připojíte k internetu. Ještě dodám, že při užívání je nutné
pamatovat také na bezpečnost, proto si dobře
promyslete to, jakou povahu mají informace,
které přes Google Drive sdílíte.
2. ted.com
TED (akronym pro Technology, Entertainment, Design) je v podstatě konferencí, která
je tvořena přednáškami „TED Talks“. Každá
z přednášek je od některé skutečně významné osobnosti, napříč všemi možnými obory,
kteří mají krátkou přednášku (v naprosté
většině do 20 minut) o nějakém zajímavém
problému. TED konference se pořádají po
celém světě a dostat se na ně není vůbec jednoduché, ani levné. V duchu hlavního sloganu,
který ve volném překladu zní: „myšlenky, které
stojí za rozšíření“, jsou však všechna videa
dostupná na jejich internetových stránkách.
Pro velkou část z nich jsou vytvořeny české
titulky. TED představuje velkou možnost, jak
si rozšířit obzory při sledování elit z různých
oborů. Sledovat můžete například přednášky
lékařů, ekonomů, matematiků, biologů, duchovních… Jen málo profesí není v TED talks

zastoupeno. Při sledování přednášek se sice
nestanete odborníkem v daných oblastech,
ale zcela jistě vám přinesou mnoho inspirace
a zajímavých myšlenek.
3. liteera.cz
Litéra je praktický nástroj pro práci s textem.
Jedná se o typografický korektor pro české
elektronické texty. To znamená, že stačí na
stránky jednoduše vložit jakýkoli text a ten
bude po formální stránce automatizovaně
opravený. Nástroj je zcela zdarma a funguje
velmi dobře.
4. wikipedia.org
Wikipedia bude pravděpodobně velké
části uživatelů internetu známá jako online
encyklopedie, která představuje rychlý zdroj
informací. Mnohem méně z nich však ví, jak
vlastně funguje.
Je založena na prinicpu toho, že kdokoli na
světě může editovat nebo vytvořit libovolný
článek. Klidně bych tedy nyní mohl jít a založit předmětové heslo, které by se týkalo
například tohoto článku či upravit životopis
Tomáše G. Masaryka. Kvůli tomuto principu
je často Wikipedia brána jako méně důvěryhodný zdroj informací. Pravdou je, že díky
existenci rozsáhlých wikikomunit, které pečlivě monitorují provedené změny, je jen velmi
malá šance, že byste někdy narazili na přímo
nepravdivé informace. Nicméně pravdou je,
že se nejedná o text, který by měl odborné
kvality. Wikipedii proto můžete využít pro své
rychlé informování a dohledání dalších zdrojů,
využití ve školních či odborných pracích se
všakk rozhodně vyhněte.
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Z INTERNETU
Jak jsme se mohli dovědět v předchozím
článku, na internetu je toho mnoho. Najdeme zde jak humorné články a vtipy, tak věci
k zamyšlení. Jeden takový článek jsme se
rozhodli otisknout.
Existuje zlo?
Pan profesor na univerzitě položil svým
studentům otázku: „Je všechno, co existuje,
stvořené Bohem?“
Jeden ze studentů nesměle odpověděl:
„Ano, všechno je stvořené Bohem.“
„Stvořil Bůh všechno?“ ptal se dál profesor.
„Ano, pane,“ odpověděl student.
Profesor pak pokračoval: „Jestli Bůh stvořil
všechno, tak to znamená, že Bůh stvořil i zlo,
které existuje. A díky principu, že naše činnost
určuje nás samotné, by tedy mělo platit, že
Bůh je zlo.“
Když toto student vyslechl, ztichl. Profesor
byl sám se sebou spokojený. Najednou zvedl
ruku jiný student.
„Pane profesore, mohu vám položit otázku?“
„Samozřejmě,“ odpověděl profesor.
Student se postavil a zeptal se: „Existuje
chlad?“
„Co je to za otázku, samozřejmě že ano,
tobě nikdy nebylo chladno?“
Studenti se zasmáli otázce spolužáka, ale
ten pokračoval: „Ve skutečnosti, pane, chlad
neexistuje, v souladu se zákony fyziky je chlad
pouze nepřítomností tepla. Člověka a předměty můžeme popsat a určit jejich energii na
základě přítomnosti anebo vytvoření tepla, ale
nikdy ne na základě přítomnosti či vytvoření
chladu. Chlad nemá svoji jednotku, kterou ho
můžeme měřit. Slovo chlad jsme si vytvořili
my lidé, abychom mohli popsat to, co cítíme
v nepřítomnosti tepla.“
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Student pokračoval: „Pane profesore,
existuje tma?“
„Samozřejmě že existuje,“ odpověděl
profesor.
„Znovu nemáte pravdu, tma stejně tak
neexistuje. Ve skutečnosti je tma díky tomu,
že není přítomno světlo. Můžeme zkoumat
světlo, ale ne tmu. Světlo se dá rozložit.
Můžeme zkoumat paprsek za paprskem, ale
tma se změřit nedá. Tma nemá svoji jednotku,
ve které bychom ji mohli měřit. Tma je jen
pojem, který si vytvořili lidé, aby pojmenovali
nepřítomnost světla.“
Následně se mladík zeptal: „Pane, existuje
zlo?“
Tentokrát profesor nejistě odpověděl:
„Samozřejmě, vidíme to každý den, brutalita
ve vztazích mezi lidmi, trestné činy, násilí,
všechno toto není nic jiného než projev zla.“
Na to student odpověděl: „Zlo neexistuje,
pane. Zlo je jen nepřítomnost dobra, tedy
nepřítomnost Boha. Zlo je výsledek nepřítomnosti lásky v srdci člověka. Zlo přichází
tak, jako když přichází tma, nebo chlad – tedy
v nepřítomnosti světla, tepla a lásky.“

bojanovská kuchyně, rady
Rady
 Aby se zelené pokojové rostliny krásně
leskly, potřete jejich listy občas pivem.
 Vaječné roztlučené skořápky zalijte vodou
a nechte je několik dnů louhovat. Získaný
roztok obsahuje nerostné látky vhodné pro
zalévání pokojových i venkovních rostlin.
 Kávová sedlina dobře čistí mastné plechy,
pekáče, sklenice, výlevky umyvadel a vany.
 Citron pomůže vyčistit i silně znečištěnou
mikrovlnku. Zbytky citronu i se slupkou dejte
do nádobky s vodou a vložte do trouby. Zapněte na 5 minut na nejvyšší výkon. Nános
pak lehce setřete.
 Citronovou kůru dejte na talířek, položte
na misku s vodou a vše umístěte ke zdroji
mírného tepla.
Kůra místnost provoní a neutralizuje různé
pachy. Citronová vůně je neutrální a je zdravotně nezávadná.
 Vysypte na koberec trochu vanilkového
cukru, který následně vysajte. Vanilka provoní
byt při každém vysávání.

Vánoční houbová polévka

Profesor si sedl. Ten student se jmenoval
Albert Einstein.
R.R.
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1 l zeleninového vývaru
2 středně velké brambory
mrkev, petržel, celer, cibule
špetka kmínu
sušené houby
česnek
petrželová nať (i sušená)
sůl

Do vývaru dáme nakrájenou kořenovou
zeleninu, přidáme brambory, kmín a uvaříme doměkka. Vše rozmixujeme, přidáme
houby a ještě krátce povaříme. Dochutíme
rozetřeným česnekem a drobně nakrájenou
petrželkou.

Voňavé hvězdičky
250 g
140 g
140 g
2
1
1
/2
1
/2

hladké mouky
másla nebo rostlinného tuku
cukru moučka
vejce
lžíce rumu
lžičky skořice
lžičky prášku do pečiva
na špičku nože soli a hřebíčku
kůra z poloviny citronu

Na potření a posypání
1 žloutek nebo bílek
40 g loupaných nadrobno nasekaných
mandlí nebo ořechů
40 g krystalového cukru
Vypracované těsto dáme do chladu odpočinout. Vyválíme a vykrajujeme hvězdičky, které
potřeme žloutkem nebo bílkem a posypeme
sekanými mandlemi nebo ořechy. Pečeme ve
vyhřáté troubě na 200 °C.
Recept dodala paní Alžběta Janečková.

Dolní Bojanovice

Zdislava Michnová

37

Vánoční hudba
v chrámu sv. Václava
v Dolních Bojanovicích
24. 12. 2015 23.00
Jan Jakub Ryba – Česká vánoční
mše „HEJ MISTŘE“
25. 12. 2015 10.00
Fr. Xaver Brixi – MISSA PASTORALIS
Účinkuje Svatováclavský sbor
a orchestr se svými sólisty
Diriguje BcA. Lucie Škrháková
26. 12.2015 10:00
MUSICA MAGNIFICA
Dětský sbor ZUŠ
Diriguje Mgr. Světlana Přibilová
27. 12. 2015 10.00
VOX VINI – mužský sbor
Diriguje Mgr. Světlana Přibilová
10. 1. 2016 10.00
Fr. Xaver Brixi – MISSA PASTORALIS

III. SJEZD RODÁKŮ
PŘI PŘÍLEŽITOSTI
820 LET OD PRVNÍ
PÍSEMNÉ ZMÍNKY
O OBCI
Vážení čtenáři,
jak již bylo naznačeno v minulých číslech
Zpravodaje, chystá se v roce 2016 velká událost. Tak jako v letech 1971 a 1996 si budeme
připomínat 820 let od první písemné zmínky
o naší obci z darovací listiny z roku 1196.
Oslavy to v minulých letech byly velkolepé
a jinak tomu nebude ani v příštím roce.
III. Sjezd rodáků se bude konat o víkendu
3.–5. června 2016. Na programu budou
výstavy, koncerty, slavnostní mše a jiné
doprovodné akce. Vyzýváme proto občany,
kteří by chtěli nějakou formou přispět průběhu této akce, aby kontaktovali Obecní úřad.
Zároveň chceme poprosit občany, kteří mají
kontakty na své příbuzné bojanovské rodáky,
aby je poskytli Obecnímu úřadu za účelem
informování rodáků o tomto sjezdu.
Rok 2016 bude rokem Dolních Bojanovic.
Bude rokem nás všech a všech, kteří mají
k naší obci nějaký vztah. Zapojit se může
každý už jen tím, že si v tomto termínu udělá
čas, aby si s námi všemi připomněl, čím pro
nás naše obec je.
R.R.

Účinkuje Svatováclavský sbor
a orchestr se svými sólisty
Diriguje BcA. Lucie Škrháková
Zdislava Michnová
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ma tr ik a
Vážení čtenáři,
na základě upozornění, že se tato rubrika rozchází s ustanovením §11 zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se redakční rada rozhodla zde uveřejňovat pouze
jména občanů, kteří podepíší souhlas s použitím těchto údajů. Žádáme tímto občany, kteří
by si přáli, aby bylo v této rubrice zveřejněno narození jejich dítěte nebo datum svatby, aby
se chodili nahlašovat na obecní úřad. Děkujeme za pochopení.

nar o z ení
Bronislav Kocián
Vojtěch Tlach
Veronika Červenková

18. 9. 2015
23. 9. 2015
24. 10. 2015

Hlavní 353
Žabácká 33
Hodonínská 412

10. 10. 2015
Dolní Bojanovice

Růžena Esterková
Michal Kučera

Dolní Bojanovice
Hodonín

17. 10. 2015
Dolní Bojanovice

Kristýna Komosná
Michal Mrva

Hodonín
Dolní Bojanovice

14. 11. 2015
Dolní Bojanovice

Kristina Pazderková
Jakub Bartoník

Dolní Bojanovice
Mikulčice

sňatky

úmr t í
František Bohun
Vojtěch Šindar
Josefa Bařinová
Vlasta Polešáková
Karel Bílek
Helena Veselá
Miloslav Formánek
Pavel Trešek
Jaroslav Ištvánek

73 let
78 let
78 let
86 let
72 let
55 let
89 let
63 let
59 let

Dolní Bojanovice

Za Humny 219
Josefovská 582
Hlavní 586
Hlavní 351
Na Dílech 649
Záhumenice 904
Cihelny 444
Prostřední 130
Na Dílech 659
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Co nás čeká

po z v ánk y

29. 12.
Sousedské setkání

17. Slovácký
humanitární ples

2. 1
Martin Novák Band
a štěpánští koledníci

Sobota 9. dubna 2016

9. 1.
Ples vinařů a přátel vína

Zveme na cvičení vedené paní
Hanou Holečkovou každé úterý
v 19.00 hod. v budově MŠ a ZŠ
(vchod do mateřské školky).

hrají: legendární dechová
hudba – Bojané, cimbálová
muzika Morava, country scéna
Popojedem a diskotéka

Cvičení je sestaveno z prvků jógy,
rehabilitačních cviků, cviků
Čchi-kung, relaxace pro ozdravení
těla, hlavně pohybového aparátu.

Pátek 8. dubna 2016
festival Tolerance

Na cvičení si sebou vezměte
podložku nebo deku.

23. 1.
Orelský ples
30. 1.
Retro ples
6. 2.
Společenský ples SRPDŠ

LEVNÌJŠÍ

DENNÍ PROGRAM:
8.45 – 9.00

Příměstský
sportovní kemp
Jarní prázdniny

PŘÍCHOD DĚTÍ NA KEMP

9.00 – 10.00
TRÉNINKOVÁ JEDNOTKA (sportovní rozvoj)

10.00 – 10.15

V Dolních Bojanovicích
29. 2. 2016 – 4. 3. 2016

SVAČINA

10.15 – 11.15

Cena 1300 Kč/týden

TRÉNINKOVÁ JEDNOTKA (hry malých forem)

11.45 – 12.30

Přihlášky na fkdolnibojanovice@seznam.cz,
777 569 621 nebo osobně
u trenéra Zdeňka Sklenského.
Kemp je určen dětem ve věku 5–9 let
a naučí se na něm:

OBĚD

12.45 – 14.00
KOUČINK

RETRO
PLES 2016
30. 1. 2016
VE 20.00

14.00 – 15.00
TRÉNINKOVÁ JEDNOTKA (dovednostní soutěže)

• Jak při sportu (i v osobním životě) neztrácet
odvahu a sebedůvěru
• Jak být samostatnější
• Jak co nejčastěji ukazovat vše, co v nich je
• Jak vytěžit z jakéhokoliv výkonu maximum
• Jak se rychleji
a efektivněji sportovně rozvíjet
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16. 1.
Krojový ples

Zpravodaj

15.00 – 15.15
SVAČINA
15.15 – 16.00
TRÉNINKOVÁ JEDNOTKA
(tréninková náplň podle dětí)

16.15

V SÁLE
OBECNÍHO DOMU

PLYN a ELEKTØINA
snííme Vaše výdaje za plyn a elektøinu
vyøídíme za Vás pøepis energií na jinou osobu
pomùeme Vám se smlouvou podepsanou
podomnímu prodejci
zákaznické kontaktní místo - Centrum úspor

Štefánikova 10, Hodonín
Otevírací doba :
Po - Èt: 9:00 - 17:00, Pá : 9:00 - 15:00
tel. 720 757 310

www.centrum-uspor.cz

c

Hraje skupina
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Kuchyně DPS
nabízí obědy,
tři druhy jídel po 65 Kč.
Rozvoz zajišťuje Charita.

Tel.: 518 372 098
42
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nabízí svým zákazníkům
široký sortiment
potravinářského
a drogistického zboží.
Přejeme všem zákazníkům
veselé Vánoce a šťastný Nový rok

Dolní Bojanovice
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BOTEKO
VINAŘSKÉ
POTŘEBY
přejí krásné
prožití svátků
vánočních
a úspěšný
nový rok 2016

KOLA JE MOŽNÉ VYZKOUŠET V PRODEJNĚ

ŘIDIČI POZOR !
NEPLAŤTE VÍC, KDYŽ NEMUSÍTE
POVINNÉ RUČENÍ

ROČNÍ POJISTNÉ

Dolní
Bojanovice
poslouchají

s max. bonusem

a
n
r
a
r
Cuk

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Základní školy a mateřské školy
Dolní Bojanovice
nabízí obědy
za cenu 53 Kč.

výroba zákusků
k hodům
a jiným příležitostem

Rozvoz zajišťuje Charita.
Oběd si můžete objednat

na tel.: 518 372 189

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

 



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.

tel.: +420 731 563 308
e-mail: jitkaculenova@seznam.cz



        
    
  

Jsme
1. v regionu.
Děkujeme :-)





















  





 

     



  
  
 

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)

Zpravodaj




www.radiojih.cz
Obchodní zastoupení:
obchod@radiojih.cz
tel.: 518 344 132
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§§§
Mgr. Pavel Jurečka, advokát
si dovoluje oznámit, že od 1. ledna 2016 přivítá ve své advokátní kanceláři, jako svého
nového kolegu JUDr. Marka Šimka. Společně vám nabízíme poskytování právních služeb
v nejrůznějších situacích, ve kterých se můžete ocitnout vy nebo někdo z vašich blízkých,
např. při koupi či prodeji nemovitostí, při uzavírání spotřebitelských smluv, v oblasti
rodinného práva, v pracovněprávní oblasti, při vašem podnikání, při jednání s úřady
(vyřizování různých povolení, hájení vašich práv, řešení přestupků), ale i v oblasti trestního
práva.
Pro bližší informace nás kontaktujte na adrese Sadová 1688/1, Hodonín, telefonicky na čísle
518 324 830 nebo na www.akjurecka.cz.
Těšíme se na vás a přejeme vám klidné prožití nadcházejících Vánočních svátků v kruhu
vašich nejbližších.
Mgr. Pavel Jurečka a JUDr. Marek Šimek
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ubytování pro vaše hosty
oslavy narozenin
svatby, křtiny
výročí, setkání
schůze...

CELOROČNÍ PROVOZ

Cesta do Londýna, 2015

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
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
Korektury: Hana Martínková, Alena Tlachová
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Slavnosti sv. Cecílie, 2015

Vánoční výstava, 2015

„Ten, kdo nemá Vánoce v srdci,
je nikdy nenajde ani pod stromkem.“
Roy L. Smith

