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ROSALINDA
Při pravidelných návštěvách star ých
(omlouvám se, ale nerad používám korektní
slovo „senior“) a nemocných lidí zažívám spíše smutnější chvíle: setkání s nemocí, bolestí,
osamoceností… Nejednou ale právě na tomto
pozadí o to víc zazáří postoj plný víry, naděje,
pokoje a smíření. A někdy nastanou i situace
úplně veselé.
Řadu let jsem každý měsíc navštěvoval
jednu starou paní. Už je, jak věřím, u Pána.
Jsem si jistý, že se nebude zlobit, když vám
zde jedno z našich setkání popíšu.
Když jsem k ní tehdy – bylo to někdy v průběhu adventu – vešel, bylo vidět, že ji něco
velmi těší. A také mi hned sdělila, co to je.
Vyprávěla mi, že si dala adventní předsevzetí
modlit se každý večer růženec – a to v čase,
kdy je tato modlitba vysílaná na rádiu Proglas.
V prvních dnech se jí to vůbec nedařilo. Ve
stejný čas totiž běžel v televizi jakýsi zřejmě
velmi přitažlivý seriál; pokušení sledovat ho
bylo příliš velké. Až jednou přišel zlom. Milá
tetička si představila, jak to asi bude vypadat,
až bude jednou na konci svého života stát
před Pánem Ježíšem. Dostala velkou obavu,
že by celé setkání mohlo končit Ježíšovými

slovy: „Tak, a teď si teda běž za tů svojů Rozalindů!!“ Tato představa s ní otřásla natolik,
že sledování seriálu nadobro opustila a ráda
dala přednost modlitbě…
Nepíšu o tomto humorném setkání proto,
abych zde vyzýval k modlitbě růžence. Ani
proto, abych brojil proti televizním seriálům.
Mám za to, že doba adventu a Vánoc je
jakýmsi typickým vzorkem našeho života,
našeho snažení i životního směřování. Možná
víc než jindy se v tomto čase projevuje, co je
pro nás opravdu důležité, čemu dáváme přednost, o co usilujeme. Je to snaha o správné
naplnění našeho života, o nalezení jeho pravého smyslu? Je to úsilí o láskyplné a věrné
vztahy k blízkým lidem? Je to snaha najít –
nebo více objevit – „Boží tvář“, jak říká Písmo?
…Anebo je to něco daleko přízemnějšího?
Přeji nám všem, aby nejen v těchto svátečních dnech, ale ani dlouhodobě naše životní
kroky nesměřovaly „za Rozalindů“: za prázdnotou a povrchností.
Přeji požehnané Vánoce.
o. Petr Karas

s lo v o s t ar o s t y
„Čas je nám vzácným pokladem…“
…někdy s ním hýříme, neboť ho máme
dostatek, jindy s ním běžíme o závod. Ale také
nevíme, kolik nám ho ještě zbývá… Padesát
let v životě člověka je hodně, z pohledu věčnosti okamžikem. A přesto by to mělo být dost
času na kultivaci člověka a jím utvářeného
2

společenského systému. Před padesáti lety
Amerika očekávala naplňování vizí prezidenta
J. F. Kenedyho. Vražedná střela však čas
J. F. K. zastavila a pootočila tak kormidlem
dějin. Do následného období Studené války
mocností významně vstoupil M. S. Gorbačov,

Zpravodaj

nositel Nobelovy ceny za mír, který spolu
s R. W. Reaganem, 40. prezidentem USA,
utvořil prostor a čas pro nové, svobodnější
světové společenství. A bylo otázkou času,
kdy to „praskne“ v tom kterém státě, do té
doby v okovech ideologických pout. 17. listopad 1989 je pro nás časem znovunalezení
národního uvědomění. Ale místo budování
„našeho“ nového svobodného Československa jsme dopustili rozklad státu. Následoval
potřebný, ale rychlý, málo uvážený přechod
k tržnímu hospodářství, provázený mnohými
privatizačními „loupežemi“ převážně těch,
kteří dříve byli u moci a velmi rychle se zorientovali v nové době. Za nejzásadnější chybu
považuji privatizaci infrastrukturního majetku
– plynárenskou soustavu, elektrizační soustavu, vodohospodářský systém atd.
Říjnové parlamentní volby nastavily
zrcadlo naší společnosti. Volba „někoho,
kdo to tu dá do pořádku“ ve volbách zvítězila. Otázkou je, zda tíhu zodpovědnosti,
očekávání a nadějí bude umět nová vláda
nést. První kroky vítěze voleb totiž směřovaly
spíše k „sebevraždě“, než k práci pro národ,
kterému slibovali „hory – doly“. „Vlk taky sliboval...,“ dí pohádková věta. Do toho se stalo
panu prezidentovi, že šlápl vedle a docela
špatně a dosud není zcela v pořádku. Více
než dvacetiletý proces má totiž již nevratné
změny a silácká předvolební prohlášení je
nezmění. Jsme již naprosto provázáni hospodářsko - ekonomicky, legislativně i politicky
s Evropskou unií. Národní hospodářství je
již spíše pojmem z učebnic dějepisu a naše
„mantinely“ jsou dány unijními předpisy. Mé
uvažování ale není protiunijní, EU musí být
silnou alternativou ke světovému uspořádání. Problém je spíše v hrozbě obdobného
vývoje našeho polistopadového uspořádání.
Stát je totiž čím dál slabší, ale zůstávají mu
povinnosti za správu území, zatímco majetek
nezná hranic a ani svých nedohledatelných

majitelů. Karty jsou ale rozdány, kostky jsou
vrženy…, „hra“ musí začít…
Hlas občanů Dolních Bojanovic pro věci
společné je vždy výrazný, a i když máme
v jednotlivostech názory různé, směr a podstatu vnímáme a umíme rozpoznat. Děkuji...
Svoboda se nám stala všedním pojmem,
denním chlebem, samozřejmostí. Avšak
svobodný systém není samospasitelný. Trpí
našimi nemocemi, temnotami našich nedostatečností. Nejen českou společnost ovládl
duch konzumu, kult spotřeby. Závislost na
majetku roste, síla materialismu opět přerůstá
hodnoty trvalé.
INVESTIČNÍ PROJEKTY OBCE
Rozvoj lokalit pro bydlení – síťování ulice
Rýnská pro zhruba 10 stavebních parcel je
dokončeno, vč. nové komunikace. Ulice Tramínová pro asi 20 stavebních parcel čeká na
dokončení asfaltové komunikace – dle vývoje
příjmů 2014 - 2015. Ulice V Zahradách pro
více než 20 stavebních parcel – je dokončena
elektrizace, kanalizace i vodovod a předpokládáme zhotovení asfaltového povrchu
v 2014. V ulici Myslivecká pro 14 stavebních
parcel je dokončena kanalizace, vodovod
a v době, kdy čtete Zpravodaj, by měla být
provedena i elektrizace.
Rozšíření tělocvičny ZŠ a MŠ – úvodník
k této stavbě jsem psal v minulém Zpravodaji,
nyní je objekt pod střechou a v březnu - dubnu
by měla být stavba připravena ke kolaudaci.
SPP Storage, s.r.o. se podílí na této stavbě
darem 10 milionů korun.
Zateplení a výměna oken na DPS – bylo
dokončeno koncem listopadu, stavba za více
než 2,5 mil. Kč získala zhruba 50 % z dotace
SFŽP.
Rekonstrukce veřejného osvětlení
v ulicích Hlavní, Hodonínská, Prostřední, Na
Hrázce, Na Dílech – jsou instalována úspornější svítidla včetně výložníků (předpokládaná
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úspora asi 30 %). V roce 2014 budeme postupně obměňovat svítidla v dalších částech
obce.
Odlehčení – propojení kanalizace v ulici
Lipová – Hlavní bude vyřešeno do konce
roku. Vyřešíme tímto přibližně 100 metrovým
propojením složitou situaci v této lokalitě
a odblokujeme další pozemky pro výstavbu.
Vznik nové třídy pro MŠ v pavilonu tělocvičny – tento projekt je připraven a stavební
úpravy budou zahájeny v návaznosti na rozšíření tělocvičny ještě v zimě. V dalším školním
roce by již neměl nastat nedostatek míst v MŠ.
Úprava územního plánu obce dle nové
legislativy – poměrně finančně náročná –
zhruba 0,5 mil. Kč – úprava byla letos z podnětu nové legislativy započata a až v průběhu
zpracování byla tato povinnost odložena…
nicméně započaté dílo do konce roku snad
dokončíme…Opravy komunikací a cest v majetku
obce – v průběhu roku jsme provedli opravy
komunikací za zhruba 300 tis. Kč, dále zrušení bývalé komunikace Cacardov – Úvoz,
opravy lesních a polních cest recyklátem.
SÚS JMK – oblast Hodonín – v součinnosti
s obcí nově položila asfaltový povrch při
vjezdu do obce. Tímto děkuji SÚS Hodonín
za vstřícnost a doufám, že v brzké době se
najdou prostředky na další úsek za Žižlatkou
- katastr obce Lužice - k silnici 1. třídy l/55.
Spolupráce za hranicemi naší obce
- Region Podluží ve spolupráci s naší obcí
v listopadu realizoval podpořený projekt
„Stromořadí pro region Podluží“ – přibližně 90 % dotace. V rámci tohoto projektu
probíhala výsadba nových i obnovovaných
alejí v členských obcích regionu. Na našem
katastru – ulice Hodonínská po Žižlatku
– bylo vysazeno cca 130 lip podél cesty.
Již v průběhu výsadby jsem upozorňoval
zhotovitele, stavební dozor, projektanta i zástupce Regionu Podluží na blízkost výsadby
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dohospodářský majetek do a.s. za akcie…
Nyní je naše obec cca 2 % akcionářem VaK
Hodonín, a. s., po vložení našeho majetku
by podíl našich akcií stoupl na cca 4 %. Na
poradě starostů Hodonínska jsem podal
námitku, neboť tento model zatím nemá
alternativu k rozhodování a je zde také
celorepubliková negativní zkušenost privatizace plynárenského majetku. Nadnárodní
korporace po získání infrastruktury diktují
podmínky rozvoje obcí, doslova podmiňují
další rozvoj odkupem i nového majetku,
budovaného z veřejných – obecních zdrojů
– za podstatně nižší částky, než za kolik byly
tyto stavby realizovány. Pokud by se tak stalo
i v oblasti vodohospodářské, byl by dopad pro
obyvatele značný. Vím, že současné vedení

a akcionáři takto neuvažují, ale může dojít ke
změně docela snadno. Příklady nadnárodních
společností máme již i v této oblasti. Jsem
zastáncem toho, aby obce infrastrukturní
majetky vlastnily a o provoz firmy soutěžily.
Tak lze zajistit „rozhodovací pravomoc“ o rozvoji, cenách a dalších úkonech na obecních
samosprávách.
Spolupráce v Mikroregionu Hodonínsko - klíčová je příprava další etapy propojení cyklostezek – Dolní Bojanovice – Starý
Poddvorov. Zde je hlavní problém ve vynětí
z půdního fondu – zhruba 1,5 mil. Kč. Projekty
připravíme a budeme hledat řešení buď na
úrovni žádosti o kompenzace, či v současné době zastaveném legislativním procesu
změny zákona.

Návrh investičních akcí zakotvených v rozpočtu obce na rok 2014

od komunikace. Výsledkem bylo rozhodnutí
o posunu výsadby – dle projektu na vzdálenost cca 4 m od komunikace – na katastru
naší obce. Předpokládám obdobné kroky na
katastru obce Lužice (výsadba za Žižlatkou).
Také se zamýšlím nad námi – řidiči. Po této
komunikaci lll. třídy jezdíme nepřiměřeně ke
stavu vozovky. V průběhu listopadu jsme zde
prováděli několik šetření, strávili jsme zde
hodiny práce a konstatuji, že řidiči naprosto
ignorují nebezpečný profil vozovky a navíc krajnice jsou bez dostatečných konstrukčních
vrstev! Doufám, že do 5 - 6 let, než stromky
zesílí, bude asfaltový povrch bezpečnější, ale
musíme především jezdit jako lidi. Nedávná
nehoda u tiskárny toto jen potvrzuje…
VaK Hodonín, a.s. - problematické smíšené vlastnictví vodohospodářského majetku
obcí a vodárenské společnosti je předmětem
návrhu majetkoprávního vypořádání. VaK
Hodonín, a.s. navrhuje převést obecní vo-
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Název

Vlastní prostředky

Dotace, dary

1.

Rozšíření tělocvičny

3,6 mil. Kč

5 mil. Kč

2.

Vestavba třídy MŠ

3.

Dětské hřiště v přírodním stylu MŠ (EU)

0,5 mil. Kč
0,3 mil. Kč
(10 % spoluúčast)

4.

SFDI – cyklostezka D.B. – Starý Poddvorov (celkové nákl.
cca 9,5 mil. Kč, popl. za vynětí ze ZPF 1,475 mil. Kč, 15%
spoluúčast, časový problém – stavební povolení…)

5.

SFDI – chodník ul. Hodonínská

6.

ZUŠ + Obecní dům – výměna otvorových prvků

0,5 mil. Kč
0,3 mil. Kč
(15%) + vynětí
2 mil. Kč

7.

Komunikace – V Zahradách

1,8 mil. Kč

8.

DPS - žaluzie

0,1 mil. Kč

9.

Technika – traktor, sekačka - leasing

0,3 mil. Kč

10.

Kompostéry (přesun z r. 2013)

0,1 mil. Kč

11.

Veřejné osvětlení – výměna svítidel

0,5 mil. Kč

12.

REVOLTA – cvičební prvky

0,1 mil. Kč

13.

Restaurace Obecní dům

2 mil. Kč

14.

Odkupy pozemků

0,3 mil. Kč

15.

Cesta u Penzionu Václav „U Potoka“

1 mil. Kč

16.

Vodohospodářské projekty

0,3 mil. Kč

17.

Vestavba klubovny na OÚ

0,2 mil. Kč

Celkem

13,9 mil. Kč

Dolní Bojanovice

2,7 mil. Kč
Cca 8 mil. Kč
(85 %)
Dotace 85 %
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Opět tu máme paní „Zimu“,
určitě bude chtít dostát svému
jménu a bude nás zahrnovat
svými dary… Prosím, podělme
se o ně, naše technika a pracovníci obce jsou sice připraveni, ale bez vaší pomoci se
neobejdeme. Děkuji za pomoc
a trpělivost, pokud toho spadne
najednou mnoho. Děkuji za
celoroční spolupráci všem pracovníkům obce, zastupitelům,
pracovníkům v občanské, stavební a přestupkové komisi, redakční radě Zpravodaje a všem
externím spolupracovníkům…
Člověk se dívá na svět očima
plynoucíma v čase – jinak v mládí, jinak s přibývajícími léty. Celý
život se učíme s časem hospodařit. A je dobře, že nevíme,
kolik nám jej ještě zbývá. Blížící
se čas Vánoc nám napovídá…
Zanechme těch nesmyslných
svárů a radujme se z každé chvíle s bližními svými… co je život
lidský proti věčnosti, i když…
na tomto břehu života žijeme
pouze jedenkráte… Dobré časy
vánoční i budoucí…

starosta obce
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obecní úř ad
Výpis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
ze dne 12. 9. 2013
Zastupitelstvo schválilo:
• Rozpočtové opatření - rozpočtovou změnu č. 11:
Úprava příjmů:
72.300,- Kč
Úprava výdajů:
438.500,- Kč
Financování:
366.200,- Kč
Rozpočet po úpravě:
Příjmy:
46.104.300,- Kč
Výdaje:
55.359.500,- Kč
Schodek rozpočtu:
- 9.255.200,- Kč
• Uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemeni uzavřené mezi E.ON Distribuce, a.s. a Obcí
Dolní Bojanovice. Věcné břemeno spočívá ve zřízení
práva umožňující využití zatížené nemovitosti pro účely
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy –
stavby realizované pod názvem: „Dolní Bojanovice, příp.
k NN“ spočívající v umístění nového kabelového vedení
NN. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou úplatu v celkové výši 500,- Kč bez DPH.
• Uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemeni uzavřené mezi E.ON Distribuce, a.s. a Obcí
Dolní Bojanovice. Věcné břemeno spočívá ve zřízení
práva umožňující využití zatížené nemovitosti pro účely
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy –
stavby realizované pod názvem: „Dolní Bojanovice, roz.
NN“ spočívající v umístění nového kabelového vedení
NN. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou úplatu v celkové výši 1000,- Kč bez DPH.
• Uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemeni uzavřené mezi E.ON Distribuce, a.s. a Obcí Dolní Bojanovice. Věcné břemeno zřizuje právo umožňující
využití nemovitosti pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy – stavby realizované pod názvem:
„Dolní Bojanovice, úprava NN“ spočívající v umístnění
nového nadzemního vedení NN. Věcné břemeno bude
zřízeno úplatně, a to za jednorázovou úplatu v celkové
výši 500,- Kč bez DPH.
Zpravodaj

• Uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni uzavřené
mezi Obcí Dolní Bojanovice a MND a.s.
Časově neomezené věcné břemeno spočívá v právu strany oprávněné z věcného
břemene k uložení vodovodu a vstupu
a vjezdu na části nemovitostí dle zákresu v geometrickém plánu ze dne
8. 11. 2012 za účelem realizace, provozu,
údržby, opravy včetně generálních oprav
a odstranění vodovodu. Věcné břemeno se
zřizuje úplatně, a to za částku 118.600,- Kč
+ DPH.
• Uzavření smlouv y o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemeni uzavřené mezi E.ON Distribuce,
a.s. a Obcí Dolní Bojanovice, jejichž předmětem je sjednání závazku obou smluvních
stran nejpozději do 12 měsíců od dokončení – resp. převzetí dokončené stavby
„Dolní Bojanovice, Vídeňská, příp. k NN“
na pozemku budoucím oprávněným, tj.
E.ON Distribuce, a.s. Věcné břemeno bude
spočívat v umožnění zřízení práva umožňujícího využití zatížené nemovitosti pro účely
zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy – stavby realizované pod názvem:
„Dolní Bojanovice, Vídeňská, příp. k NN“
a spočívající v umístnění kabelu NN 5 m na
zatížené nemovitosti. Věcné břemeno bude
zřízeno úplatně, a to za jednorázovou úplatu
v celkové výši 500,- Kč bez DPH.
• Majetkoprávní záměr prodeje části pozemků p.č. 2106/9, 2106/10, 2106/11,
2106/12, 2122/16, 2121/3, 2120/5,
2120/4, 2119/10, 2119/11, 2118/2,
2117/2, 2116/4, 2115/6, 2114/2, 2113/3,
2111/2 v k.ú. Dolní Bojanovice pro dořešení
lokality Díly pod Vinohrady mezi ulicí Rýnská
a majiteli pozemku p.č. 2103/99, pozemků
p.č. 2103/97, p.č. 2103/120 a pozemku
p.č. 2103/92. Prodej částí parcel bude
upřesněn na základě geometrického plánu.

• Prodej pozemků p.č. 3716/15 o výměře 498 m 2 a p.č. 3716/16 o v ýměře
439 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice v nově budované lokalitě ulice Myslivecká za účelem
výstavby rodinného domu, a to za cenu
650,- Kč za 1 m2.
• Vyhlášení majetkoprávního záměru na
prodej pozemků p.č. 1804/6, p.č. 1804/5,
p.č. 1804/4 a p.č. 1804/3 v k.ú. Dolní
Bojanovice.
• Ve věci námitky před realizací stavby trvá
na realizaci stavby a žádá předložit relevantní doklady prokazující jejich vlastnictví
k pozemkům p.č. 3713/13 a 3713/4 v k.ú.
Dolní Bojanovice.
• Nesouhlasí s předloženými „Pravidly pro
zvyšování základního kapitálu společnosti
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.“ a za
navržených podmínek v současné době
nemá zájem o vložení infrastrukturního
majetku do společnosti VaK Hodonín, a.s.
• Změnu využití dotace na rok 2013 pro TJ
Dolní Bojanovice ve výši 40.000,- Kč na
zakoupení víceúčelového traktoru Viking
MT 6127ZL.
• Úhradu neinvestičního příspěvku na pokrytí
nákladů spojených s vydáním 11. čísla zpravodaje „Zvony Podluží“ ve výši 8.100,- Kč
Regionu Podluží, Náměstí 177.
• Realizaci projektu „Volnočasové aktivity“
s tím, že profinancování se uskuteční v roce
2014.
• Vyhlášení majetkoprávního záměru na
prodej pozemků p.č. 3103 o v ýměře
100 m2 a p.č. 3104 o výměře 406 m2 a p.č.
3114 o výměře 5224 m2 vše v k.ú. Lužice
za cenu 30,-Kč/1m2.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• Informace o majetkoprávním záměru na
prodej části pozemku p.č. 631 a p.č.
632 o výměře 114 m2, na který bude vypracován geometrický plán.

Dolní Bojanovice
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• Informaci o přeskupení pozemků v lokalitě
u Mlýna, pro vyřešení přístupové cesty s tím,
že všichni účastníci budou pozváni k projednání této směny na jednání stavební komise.
• Informaci o investiční akci „Rozšíření kapacity MŠ Dolní Bojanovice“.
• Informaci o investiční akci „Vestavba půldenní třídy MŠ Dolní Bojanovice“.
• Informaci o probíhajících investičních akcích v ulici Myslivecká.
• Informaci o probíhající investiční akci v ulici
Rýnská.
• Informaci o investičních akcích v ulici V Zahradách.
• Informaci o probíhající investiční akci „Dům
s pečovatelskou službou – zateplení, výměna oken“.
• Informaci o probíhající opravě balkonů na DPS.
• Informaci o připravované investiční akci
„Odlehčení kanalizace – ulice Lipová – řešení lokality u Cyrila a Metoděje“.
• Informaci o předložené studii pro polyfunkční dům na parcele č. 411 a odročuje
projednání návrhu Mgr. Kantkové na příští
zasedání zastupitelstva.
• Informaci o investičních akcích - opravě
střechy na zdravotním středisku, o úpravách
v areálu sportovišť TJ a Tenisového klubu
a o statickém posouzení Obecního domu.
• Informace o projektu separace biologicky
rozložitelného odpadu.
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• Informace o investiční akci „Rekonstrukce
veřejného osvětlení“ a informace o výběrovém řízení na akci „Rekonstrukce veřejného
osvětlení“.
• Informace o aukci elektrické energie a plynu pro domácnosti a podporuje zapojení
obce Dolní Bojanovice do aukce elektrické
energie a plynu.
• Informace o úpravě územního plánu.
• Informace z Regionu Podluží o nákladech
na akce pořádané Regionem Podluží a jejich rozdělení na jednotlivé obce.
• Informace o přijatých dotacích.
• Informace o šetření škodní události v ulici
Mlýnská.
• Informace o problematice narušení statiky
rodinného domu č. 486 a seznámení s výsledkem šetření stavební komise.
• Informace o připravované knize „Kroje na
Podluží“.
• Informace o pochodu Slováckými vinohrady, který se uskutečnil 5. 10. 2013 a jehož
trasa vedla přes naši obec.
• Informace o personálních změnách na
obecním úřadě.
• Informace o konání předčasných voleb do
parlamentu ČR.
• Informace o uzavření smlouvy na provozování pouťových atrakcí na letošní hody
a informaci o umístění těchto atrakcí.

Zpravodaj

Výpis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce ze dne 14. 11. 2013
Zastupitelstvo schválilo:
• Úhradu avíza k platbě č. 2013-0501- investičního příspěvku jako podílu naší obce
na spolufinancování závěrečné etapy – „Informační a sociální zázemí pro regionální
rozhlednu Na Podluží – dokončení“, a to ve
výši 5.600,- Kč, Regionu Podluží, Náměstí
177, Lanžhot.
• Úhradu avíza k platbě č. 2013-0401- neinvestičního příspěvku jako podílu naší obce
na spolufinancování společenských akcí:
Přehlídka dětských folklorních souborů
(2.400,- Kč), Zpěváček Podluží (2.200,- Kč)
Verbíři Podluží (1.100,- Kč), a to ve výši
5.600,- Kč, Regionu Podluží, Náměstí 177,
Lanžhot.
• Uzavření smlouvy o bezúročné půjčce
mezi Obcí Dolní Bojanovice a Regionem
Podluží, svazkem obcí, jejímž předmětem je bezúročná členská půjčka ve výši
203.000,- Kč, za účelem předfinancování
90 % uznatelných výdajů projektu souvisejících s realizací příslušné části projektu
“Stromořadí pro Region Podluží“ spolufinancovaného z OPŽP, v rámci opatření
6.3 - Obnova krajinných struktur.
• V návaznosti na realizaci projektu „Podpora
udržování čistoty cyklistických komunikací v JMK – údržba cyklistických stezek“
v Mikroregionu Hodonínsko – dobrovolného svazku obcí, úhradu mimořádného
členského příspěvku ve výši 6.942,- Kč,
Mikroregionu Hodonínsko, dobrovolnému
svazku obcí.
• Rozpočtové opatření – rozpočtová změna
č. 15:
• Úprava rozpočtu:
Navýšení příjmů:
2 420 100,- Kč
Navýšení výdajů:
511 600,- Kč

Financování:
- 1 908 500,- Kč
Rozpočet po úpravě:
Příjmy:
50 316 700,- Kč
Výdaje:
55 431 300,- Kč
Schodek rozpočtu:
- 5 114 600,- Kč
Schodek rozpočtu je dostatečně krytý
finančními prostředky na bankovním účtu.
• Plán inventur a jmenování inventarizačních
komisí.
• Pověření Rady obce ke schvalování rozpočtových opatření, a to v rozsahu: schvalování
změny výše příjmů do výše 5 mil. Kč a výdajů do výše 2 mil. Kč.
• Poskytnutí finančního příspěvku na rok
2014 ve výši 350.000,- Kč pro Diecézní
charitu Brno, Oblastní charitu Hodonín,
Charitní pečovatelská služba Mutěnice,
středisko Dolní Bojanovice, Wilsonova
4224/7, Hodonín na náklady spojené s poskytováním pečovatelských služeb v naší
obci.
• Poskytnutí finančního příspěvku na rok
2014 ve výši 30.000,- Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Dolní Bojanovice – Mladí
hasiči, který bude zahrnutý do rozpočtu
kapitoly – 5512 – Požární ochrana - podpora JSDH obcí s tím, že výše 30 000,- Kč
bude stanovena jako závazný ukazatel pro
Mladé hasiče.
• Poskytnutí finančního příspěvku na rok
2014 ve výši 334.000,- Kč organizaci
Tělovýchovné jednotě Dolní Bojanovice,
Sportovní 954.
• Poskytnutí finančního příspěvku na rok
2014 ve výši 334.000,- Kč organizaci Orel
jednota Dolní Bojanovice, s tím, že částka
10.000,- Kč bude použita na tréninkové
pomůcky pro florbal, částka 12.500,Kč na brankářskou výstroj pro florbal,
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12.500,- Kč na odměnu účetní a pro stolní
tenis částka 8.000,- Kč. Zbývající částka
ve výši 291.000,- Kč bude poskytnuta na
zajištění florbalové ligy. Na obecním úřadě
bude projednáno zajištění dopravy ve spolupráci s TJ Dolní Bojanovice (důvodem je
využití kapacity autobusu TJ).
• Poskytnutí finančního příspěvku ve výši
100.000,- Kč na obnovu nemocničních lůžek pro Nemocnici TGM Hodonín, příspěvkovou organizaci, Purkyňova 11, Hodonín.
• Rozpočet ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice, okres
Hodonín, příspěvkové organizace na rok
2014 ve výši 3.285.000,- Kč, jako závazný
ukazatel.
• Uzavření smlouvy mezi E.ON Distribuce,
a.s. a Obcí Dolní Bojanovice. Věcné břemeno spočívá ve zřízení práva umožňujícího
využití zatížené nemovitosti pro účely zřízení
a provozování zařízení distribuční soustavy
– stavby realizované pod názvem: „Dolní
Bojanovice, rozšíření k NN, Kříž“ spočívající
v umístění nového kabelového vedení. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za
jednorázovou úplatu v celkové výši 500,- Kč
bez DPH.
• Uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni uzavřené mezi E.ON
Distribuce, a.s. a Obcí Dolní Bojanovice.
Věcné břemeno spočívá ve zřízení práva
umožňujícího využití zatížené nemovitosti
pro účely zřízení a provozování zařízení
distribuční soustavy – stavby realizované
pod názvem: „Dolní Bojanovice, příp.
k NN, Kašík“ spočívající v umístění nového
kabelového vedení NN a pojistkové skříně
na pozemcích. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou úplatu
v celkové výši 2000,- Kč bez DPH.
• Uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni uzavřené mezi
Obcí Dolní Bojanovice a společností SPP
Storage, s.r.o. Předmětem této smlouvy je
10

zřízení časově neomezeného práva odpovídajícího věcnému břemeni spočívajícího
v povinnosti povinného strpět: uložení,
provozování, provádění oprav, včetně oprav
generálních a odstranění technologie pro
těžbu a podzemní uskladnění zemního
plynu, plynovodu, plynovodních přípojek
a sond oprávněným, dále vstup a vjezd
oprávněné společnosti a udržování části
pozemků. Věcné břemeno bude zřízeno
úplatně, a to za jednorázovou úplatu v celkové výši 14.713,- Kč bez DPH.
• Na z ákladě majetkoprávního z ámě ru č. 21/2013 prodej pozemku p.č.
1804/32 o výměře 26 m2 v k.ú. Dolní
Bojanovice, a to za cenu 300,- Kč za 1 m2.
• Na základě majetkoprávního záměru č.
19/2013 prodej části pozemků p.č. 631 jiná
plocha o výměře 86 m2 a p.č. 632 o výměře
114 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice. Nově dle GP
č. 1558-247/2013, vyhotovený firmou GEPROSTAV geodézie, s.r.o. - pozemky p.č.
632/1 o výměře 105 m2 a p.č. 631/3 o vým.
56 m2, a to za cenu 300,- Kč za 1 m2.
• Vykoupení pozemku p.č. 1823/84 o výměře 57 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice, a to za
cenu 300,- Kč za 1 m2, dle geometrického
plánu č. 1572-278/2013 vyhotoveného
firmou Geprostav geodézie, s.r.o.
• Vykoupení pozemku p.č. 4040/10 o výměře 86 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice, a to za
cenu 300,- Kč za 1 m2, dle geometrického
plánu č. 1572-278/2013 vyhotoveného
firmou Geprostav geodézie, s.r.o.
• Odkoupení pozemku p.č. 1495/39 o výměře 101 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice, a to
za cenu 250,- Kč/1 m2.
• Vyhlášení majetkoprávního záměru na směnu pozemků p.č. 2317/1 o výměře 302 m2 za
pozemek p.č. 996/2 o výměře 208 m2, p.č.
996/1 o výměře 2 m2 a 995/2 o výměře
49 m2, jehož vlastníkem je Obec Dolní
Bojanovice, vše v k.ú. Dolní Bojanovice.

Zpravodaj

Rozdíl ve výměře bude finančně dorovnán.
• Majetkoprávní záměr na prodej pozemků p.č.
1804/5 o výměře 92 m2 a p.č.1804/6 o výměře 104 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice.
• Majetkoprávní záměr na prodej pozemků p.č.
1804/3 o výměře 26 m2 a p.č.1804/4 o výměře 79 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice.
• Na z ákladě majetkoprávního z ámě ru č. 22/2013 prodej pozemku p.č.
1809/10 o výměře 1 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice dle geometrického plánu č. 1570277/2013 vyhotoveného firmou Geprostav
geodézie s.r.o., a to za cenu 300,- Kč/1m2.
• Předpokládanou částku do 900.000,- Kč
na investiční akci „Odlehčení kanalizace
- ulice Lipová“ – řešení lokality u Cyrila
a Metoděje, která bude zapracována do
rozpočtu obce.
• Návrh investičních akcí na rok 2014.
Zastupitelstvo neschválilo:
• Poskytnutí finančního příspěvku na rok
2014 ve výši 50.000,- Kč Oblastní charitě
Hodonín – Rodičovskému centru Sluníčko
Dolní Bojanovice.
• Poskytnutí finančního příspěvku na rok
2014 ve výši 15.000,- Kč Oblastní charitě
Hodonín – Rodičovskému centru Sluníčko
Dolní Bojanovice.
• Poskytnutí finančního příspěvku na rok
2014 ve výši 49.900,- Kč Oblastní charitě
Hodonín – Rodičovskému centru Sluníčko
Dolní Bojanovice.
• Poskytnutí finančního příspěvku na rok
2014 ve výši 40.000,- Kč Oblastní charitě
Hodonín – Rodičovskému centru Sluníčko
Dolní Bojanovice.
• Poskytnutí finančního příspěvku na rok
2014 ve výši 30.000,- Kč pro HBC SNIPERS Dolní Bojanovice o.s., zastoupená
Davidem Vymyslickým, Dolní Bojanovice.
• Poskytnutí finančního příspěvku na rok
2014 ve výši 20.000,- Kč pro HBC SNI-

PERS Dolní Bojanovice o.s., zastoupená
Davidem Vymyslickým, Dolní Bojanovice.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• Rozpočtové opatření – rozpočtovou změnu
č. 12, 13, 14 – schvalované Radou obce
v období mezi zasedáním zastupitelstva
obce č. 8 a č. 9.
• Informace o vyjádření Jana Salajky, starosty
Jednoty Orel Dolní Bojanovice k usnesení
ze zasedání ZO Dolní Bojanovice ze dne
7. 5. 2013, kterým byl schválen prodej
pozemku p.č. 2103/143 pod budovou Orlovny v k.ú. Dolní Bojanovice. Projednání je
odročeno s tím, že toto bude nutné dořešit
do konce volebního období.
• Informace o uskutečněném výběrovém
řízení na pronájem nebytového prostoru
–Restaurace Obecní dům a informace
o nutné investici do tohoto objektu.
• Žádost o prodej, případně nájem pozemků
p.č. 3713/13 a 3713/7 v k.ú. D. Bojanovice
s tím, že vzhledem k tomu, že se žadatelky
přes písemnou výzvu na dnešní zasedání
nedostavily, se odročuje na další zasedání
ZO.
• Informaci o přípravě investice „Rozšíření
tělocvičny ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice“.

Dolní Bojanovice

11

• Informaci o přípravě investice „Rozšíření
kapacity MŠ Dolní Bojanovice“.
• Informaci o investiční akci ulice Myslivecká – kanalizace, vodovod, NN – realizace
a bylo seznámeno s dopisem a výzvou p.
M. a L. Vašíčkovým o provedení povolené
stavby.
• Informaci o investiční akci v ulici Rýnská.

• Informaci o investiční akci v ulici V Zahradách.
• Informaci o investiční akci „Dům s pečovatelskou službou – zateplení, výměna oken“.
• Informaci o opravě balkonů na DPS v Dolních Bojanovicích.
• Informaci o „Odlehčení kanalizace - ulice Lipová“ – řešení lokality u Cyrila a Metoděje.
• Informaci o řešení projektu Mgr. Kantkové
a o neuskutečněné plánované schůzce.
• Informaci o realizaci projektu „Stromořadí
pro Region Podluží“.

• Informaci o projektu „Separace biologicky
rozložitelného odpadu v obci Dolní Bojanovice“ (kompostéry).
• Informaci o přípravě realizace investiční
akce „Chodník Hodonínská“
• Informaci o přípravě investiční akce „Cyklostezka Dolní Bojanovice – Starý Poddvorov“.
• Informaci o úpravě územního plánu dle nové
legislativy.
• Sdělení Jana Salajky o odstoupení od žádosti.
• Informaci o obdržené dotaci z JMK ve výši
122.350,- Kč na zajištění a výchovu lesních
porostů.
• Informaci o elektronické aukci pro domácnosti, která se uskuteční dne 28. 11.
2013 na Obecním úřadě v Dolních Bojanovicích a o výsledcích nákupu cen energií na
komoditní burze v Kladně prostřednictvím
Organizačně správního institutu, o.p.s.,
Brno (předpokládaná úspora cca 10 %).
• Poskytnutí finančního příspěvku naší obce
do Fondu IDS pro rok 2014 v celkové částce 148.950,- Kč pro KORDIS JMK, Nové
Sady 946/30, Brno. Bude zapracováno do
rozpočtu obce.
• Informaci o výroční zprávě ZŠ a MŠ Dolní
Bojanovice, která je k nahlédnutí na obecním úřadě.
Zkrácené zápisy ze zastupitelstva najdete
na webových stránkách obce.

Přijměte, prosím, pozvání na již tradiční

„SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ“
v sobotu 28. 12. před Obecním domem…-
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Zpravodaj

D o t ac e
V roce 2013 získala naše obec z rozpočtu Jihomoravského kraje následující finanční
příspěvky:

Jihomoravský kraj
 Účelovou investiční finanční podporu na realizaci projektu „Územní plán obce Dolní Bojanovice“ ve výši 112.100,- Kč.
 Na hospodaření v lesích (obnova, zajištění a výchova lesních porostů) neinvestiční dotaci
ve výši 122.350,- Kč, dále 1.040,- Kč (vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním
porostu) a 3.440,- Kč (výchova lesních porostů – těžba ).
 Pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce investiční finanční podporu na pořízení
dýchacích přístrojů včetně příslušenství ve výši 180.000,- Kč.

Operační program životní prostředí (EU)

 „DPS Dolní Bojanovi ce – zateplení a výměna oken“ - Obec obdržela prozatím dotaci ve
v ý š i 1.273.3 81,- Kč,
z toho 1.202.641,- (Fond
soudržnosti) a 70.743,Kč (SFŽP). Celkové náklady na tuto akci činily
2.756.677,- Kč.
 Projekt „Separace biologicky rozložitelného odpadu v obci Dolní Bojanovice“ – KOMPOSTÉRY.
Obec obdržela Rozhodnutí o poskytnutí dotace
ze Státního fondu životního prostředí až 21. 11.
2013, poslední možnost
podat žádost o čerpání
evropských dotací v letoš-

ním roce byla do 20. 11.
2013. Z tohoto důvodu byl
projekt přeřazen do roku
2014 – pevně věřím, že
Dolní Bojanovice

na jaře příštího roku kompostéry do domácností
pořídíme.
Eva Rajchmanová
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Nájem hrobových míst

Elektronická aukce

V letošním roce končí u většiny hrobových
míst desetiletá lhůta, na kterou byla pronajata.
Rada obce proto projednala úpravu nájemného v souladu s platnými předpisy.

Dne 28. 11. 2013 se na obecním úřadě
uskutečnila schůzka, kde byl objasněný
princip a vyhodnoceny výsledky elektronické aukce energií (el. energie a plyn) ze dne
27. 11. 2013. Celkově se aukce zúčastnilo
1842 domácností, z Dolních Bojanovic cca
60 domácností.
Občané, kteří se zúčastnili elektronické
aukce, se mohou ve dnech 8. 1. 2014
a 9. 1. 2014 od 13.00 do 17.00 hod. dostavit na obecní úřad k podpisu smlouvy
s novým dodavatelem.

Cena pronájmu hrobového místa se skládá
ze 2 položek:
- nájemného dle výměru MF č. 01/2013 ze
dne 28. 11. 2012 (nájemné může činit
v obcích do 25.000 obyvatel maximálně
20,- Kč /1 m2)
- služeb souvisejících s nájmem hrobového
místa (tato cena se stanoví na základě
kalkulace skutečně vynaložených nákladů
zahrnujících vodné, stočné, el. energie
veřejného osvětlení, svozu a likvidace odpadu z kontejneru a odpadkových košů,
údržby zeleně, zametání, zimní údržby, části
mzdových nákladů spojených s evidencí
veřejného pohřebiště, uzavírání smluv,
výběru nájemného).
Usnesením č. 502/13 bylo stanoveno nájemné za pronájem hrobového místa v celkové
výši 25,- Kč/1 m2 a 1 rok, z toho činí:
nájemné
5,- Kč/1 m2 a 1 rok
služby
20,- Kč /1 m2 a 1 rok

Činnost Sboru dobrovolných hasičů
Na stránkách Zpravodaje
pravidelně informujeme
o činnosti našich hasičů.
Z kroniky vybíráme:
2. 6. – účast na soutěži
v Čeložnicích
10. 6. – čtyři členové se
zapojili do protláčení kanálu
23. 6. – osm členů se zúčastnilo oslavy 120 let hasičů
ve Strážnici (ukázka našeho
vozu CAS-15)
30. 6. – šest členů zajistilo
ukázku hasičské techniky na
Farním dnu
11. 7. – při výbuchu plynu
a požáru v Lužicích zasahovali čtyři členové
28. 7. - při organizaci akce
Žně našich předků vypomáhalo dvanáct členů
30. 7. – technickou pomoc při spadlém stromu
zajistili čtyři členové
31. 7. – jeden člen v y pomohl při čerpání studny
Fotbalového klubu

Čištění jezírka u „Kohútku“
1. 8. – jeden člen se
účastnil zalévání obecních
stromů
3. 8. – pět členů hasilo
požár zemědělských prostor
4. 8. – šest členů technicky vypomohlo po bouřce
při úklidu spadlých stromů
8. 8. – dva členové zajistili zalévání obecních stromů
11. 8. – tři členové měli
hlídku na koncertu PUNCK
ROCK – výpomoc Diagonále

Smlouvy s jednotlivými nájemci budou
opětovně uzavírány na dobu 10 let, nájemné na celé období bude vybíráno při
podpisu smlouvy.
K podpisu smluv na pronájem hrobových míst se dostavte na obecní úřad
v měsíci lednu 2014.
Eva Rajchmanová
místostarostka
Eva Rajchmanová
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Výjezd k řece Moravě
Dolní Bojanovice

17. 8. – soutěžili členové
v Hovoranech
18. 8. – účast našich členů na soutěži v Hrubé Vrbce
30. 8. – zajistili členové
dozor při Hasičské noci
31. 8. – připravili hasiči
soutěž v Dolních Bojanovicích, soutěže se zúčastnilo
7 družstev, pořadí:
1. místo ženy - Dubňany
2. místo ženy - Prušánky
1. místo muži - Mutěnice
2. místo muži - Dubňany
3. místo muži - D. Bojanovice
6. - 8. 9. – deset členů bylo
pověřeno hlídkou na Potlachu
na osadě (CAS-15)
14. 9. – pořádali hasiči
soutěž pro děti O nejlepšího
strašáka z dýně (Myslivna)
11. 11. – pět členů spolu
s mladými hasiči zajistilo
čištění Kohútku
Petr Herka
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Charitní pečovatelská služba
a senioři v domě s pečovatelskou službou
Posláním Charitní pečovatelské služby Mutěnice je
pečovat o seniory v obcích
Dolní Bojanovice, Mutěnice,
Čejkovice a Josefov, kteří
potřebují pomoc při péči
o sebe a svou domácnost,
a to z důvodu věku nebo
zdravotního stavu.
Uživatelům naší služby
pomáháme překonávat řadu
obtížných situací a doplňujeme potřebnou péči.
Často se setkáváme s dotazem, jak a kde je možné
si zažádat o bydlení v Domě
s pečovatelskou službou
v Dolních Bojanovicích. Bu-

dova patří Obci Dolní Bojanovice, a tak zájemci, kteří
chtějí bydlet v pečovatelském
domě, si podávají žádost
o přidělení bytu na obecním
úřadě. Obec byty pronajímá,
a tedy i rozhoduje dle stanovených kritérií o tom, komu
bude byt přidělen. S nájemcem je poté uzavřena běžná
nájemní smlouva.
Char i tní pečovatels k á
služba v domě s pečovatelskou službou pouze sídlí
a poskytuje pečovatelské
služby nejen seniorům bydlícím v domě, ale i uživatelům
v jejich domácnostech po

celé obci. Při příležitosti Dne
Charity proběhl v Domě s pečovatelskou službou 26. září
2013 Den otevřených dveří.
V průběhu se mohla široká
veřejnost seznámit s činností
pečovatelské služby i celé
hodonínské Charity a také se
podívat, jak se žije obyvatelům v Domě s pečovatelskou
službou.
Od letošního srpna je zde
prováděna rozsáhlá rekonstrukce spočívající ve výměně oken, zateplení celého
objektu a dalších stavebních
pracích. Obyvatelé měli z prací na domě určité obavy, ale
vše se zvládlo.
Na konec roku plánujeme
pro naše seniory již tradiční
předvánoční posezení s pečovatelkami, zástupci Obce
Dolní Bojanovice a Oblastní
charity Hodonín. Všem uživatelům naší služby přejeme
požehnané Vánoce naplněné
láskou, radostí a vzájemným porozuměním a v roce
2014 mnoho zdraví a pohody.
Pečovatelky
z Dolních Bojanovic
Charitní pečovatelská
služba Mutěnice
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Z Š a MŠ Dolní Bojanov ice
ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
V září do naší školky nastoupilo 102 dětí, o které se
stejně jako v loňském roce
stará sedm učitelek a dvě
paní uklízečky. V letošním
roce jsme se v programu
„Broučci mezi lidmi“ zaměřili
na pozorování a poznávání
našeho nejbližšího okolí.
Prozkoumáme celé Bojanovice, navštívíme kamarády ve
škole, řemeslné dílny v obci,
ale chystáme i výjezdy do
Hodonína, abychom si porovnali rozdíly mezi městem
a vesnicí, uměli se pohybovat v různých dopravních
situacích a navštívili i jiné
instituce, než jsou nákupní
centra a ZOO koutek. První
akce jsou už za námi:

HODY
Tentokrát jsme se připravili
důkladně. V týdnu před hody
nám stárci přišli ukázat, jak
se „strúhá mája“, děti „napekly“ cukroví, ozdobily máju,
připravily sóla, učily se tančit
vrtěnú a těšily se na návštěvu
šohajů. Na hodové úterý jsme
oželeli kolotoče a nedočkavě
nahlíželi ze zahradní branky,
kdy už půjde muzika. A muzika došla spolu s bojanovskou
chasou. Šohajé vešli v plné

parádě s májú na ramenou,
při společném zpěvu ji dětem
„zasadili“ u vchodu a zacifrovali. Děti jim na oplátku
zatančily, rozdaly pohoštění
a ozdobily sóly. Nejeden chlapec prozradil, že má nejvíc
sól za celé hody -.

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ
Letošní závěr této každoroční akce lehce vzbouřil
některé z vás, a tak malé
vysvětlení možná přijde vhod.
Ka ždý rok na podzim se
v naší školce koná tvořivá
dílna rodičů s dětmi, která
vrcholí uspáváním broučků
a světýlkovým (lampionovým)
průvodem. Letos jsme naše
Dolní Bojanovice

broučky provedli Hlavní ulicí
a nechali jsme si zahrát do
kroku místním rozhlasem.
Pravda, malinko nám nevyšlo
počasí (bylo moc slunečno),
a tak lampionk y nesvítily
v plné kráse. O to víc však
zářily oči našich nejmenších.
Děkujeme rodičům, kteří nás
v této akci podpořili a tomu,
koho jsme vyrušili či podráždili posíláme touto cestou
malou brouččí omluvu.
V poslední době jsme si
užili loutkové představení
Divadla Spejbla a Hurvínka
a adventní návštěvu muzea
ve Strážnici.
Olga Esterková

17

KRÁTCE ZE ŠKOLY
- Finanční prostředky získané při předhodovém sběru starého papíru, kdy se
nám podařilo nasbírat a vytřídit přes 8 tun
papíru, budou použity na odměny žákům
a pomůcky do tříd. Vítěznými třídami jsou
5. A a 7. A a nejlepšími sběrači se stali Patrik
Damborský ze 4. B, Viktorie Damborská
z 1. B a David Vala ze 3. A.
- Již tradičně se deváťáci na podzim účastní
řady aktivit, které jim pomohou při volbě dalšího studia. V Hodoníně získávali potřebné
informace na Úřadu práce a Veletrhu vzdělávání, navštívili Gastroden ve Bzenci, Střední
odbornou školu ve Strážnici a výrobní podnik
v Ratíškovicích. Scio-testy jim zase ukáží,
kde ještě mají ve vědomostech mezery
a v čem by měli zabrat, aby byli úspěšní při
přijímacím řízení na střední školy.

PODZIM PATŘIL OVOCI

- Ve školní družině měli také napilno, v zářijovém podvečeru rozsvítili světýlka dýňových
strašáků a v říjnovém odpoledni čekali
a čekali a čekali na vítr při pouštění draků.

- Listopad byl ve znamení představení v brněnském divadle Radost. Žáci 2. stupně
se pobavili při představení „Bylo nás pět“,
naši nejmenší se zasmáli u hry „Mach
a Šebestová“ a čtvrťáci a páťáci zhlédli
úsměvnou adaptaci „Jak dostat maminku
do polepšovny“.
- Vánoční nálada na nás dýchla při výtvarné
technice smaltování s výtvarnicí Monikou
Jankůj z Brna, kdy si děti mohly zkusit
ozdobit příbory, a také při vyrábění dárků
a různých drobností během „víkendovky“
příznačně nazvané „Vyrábění s vůní skořice“.
Miroslava Zmrzlíková

- Výuku vlastivědy si zpestřili žáci čtvrtých
a pátých ročníků návštěvou Slovanského
hradiště v Mikulčicích.
- Žáci druhého stupně se dozvěděli mnoho
zajímavého při besedě s nevidomou paní
Irenou Kratochvílovou z Hodonína a při
vyprávění bojanovského rodáka Jiřího Šindara o době krátce po 2. světové válce.
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SRDEČNĚ ZVEME PŘEDŠKOLÁKY A JEJICH RODIČE
K Z ÁPISU DO 1. TŘÍDY, KTERÝ SE KONÁ
VE ČTVRTEK 13. ÚNORA 2014
V PAVILONU 1. STUPNĚ ZŠ.
NA DĚTI SE TĚŠÍ PANÍ UČITELKY
S POHÁDKOVÝMI ÚKOLY.

Zpravodaj

Předposlední říjnový týden
byl na 1. stupni naší školy
věnován podzimnímu ovoci.
Děti chodily po celý týden
oblečené v barvách podzimního ovoce - pondělí bylo
červené, úterý žluté, středa
zelená, čtvrtek modro-fialový
a v pátek mix těchto barev.
Týden vyvrcholil v pátek
25. října projektem Ovocný
den, kdy děti ve vyučovacích hodinách plnily úkoly
v pracovních listech, luštily
křížovky, kreslily, cvičily a vyhledávaly informace o podzimním ovoci pěstovaném
v našich zahradách a sadech.
Součástí tohoto dne byla
i výstavka ovoce v každé třídě

a hlavně ochutnávka pokrmů
z nich, které připravily maminky a babičky.
Celá akce byla velmi zdařilá
a dětem se líbila.

Děkujeme paním učitelkám
za spolupráci a maminkám
a babičkám za přípravu pokrmů.
Ludmila Kiedroňová
Alena Zemanová

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY ŠKOLY
Také v letošním školním
roce se škola zúčastňuje
žákovských soutěží proti školám hodonínského regionu.
I přes handicap nemožnosti
trénovat v právě rekonstruované tělocvičně jsou naši žáci
úspěšní.
První medailová umístění
přivezli naši žáci z přespolního běhu. Na trati 2000 metrů
dokázal v konkurenci 51 běžců zvítězit Patrik Ďurina ze
7. A , ve stejném závodě
skončil třetí jeho spolužák
Dolní Bojanovice
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Vojta Maděryč. Celkově se
čtyřčlenné družstvo žáků 6. –
7. ročníku umístilo na 3. místě v okrese. Ve starších žácích obsadil Martin Rebenda
z 9. B na trase 3000 metrů
4. místo v okrese z 59 běžců.
Úspěchu jsme dosáhli i ve
stolním tenise neregistrovaných hráčů. Družstvo mladších žáků ve složení Dominik
Horňák, Jiří Lekavý a Lukáš
Chromeček v okresním turnaji zvítězilo, starší žáci v sestavě Šimon Blažej, Filip Pazderka, Dominik Pink a Patrik
Geschwandtner skončilo na
2. místě. Je vidět, že 2 pinkponkové stoly na školních
chodbách přináší užitek -.
V nohejbale mladší žáci
obsadili v okrskovém kole
3. místo z 5 škol a do okresního finále i přes snahu a bojovnost nepostoupili. Starší
žáci okrskové kolo vyhráli,

informace a zprávy ze ZUŠ

bez porážky prošli i okresním
finále a obsadili 1. místo!
Zasloužila se o to sestava
Adam Horňák, Filip Pazderka, Patrik Geschwandtner,
Pavel Prčík a Patrik Ďurina.
Ve velkém florbale obsadily starší žákyně 3. místo
v okrese, blahopřejeme.
Mladší žáci obsadili v okrsku
2. místo, starší žáci prošli

florbalovým okrskem bez zaváhání (4 výhry, skore 22:0)
a v okresním finále se umístili
na krásném 2. místě, k vítězství v turnaji a postupu do
krajského kola chyběl pouhý
jeden gól ve skóre ze vzájemných zápasů.
Všechny výsledky ze sportovních soutěží se ve školním
roce sčítají do celkového pořadí škol. Naše škola se bude
snažit obhájit loňské celkové
2. místo mezi základními školami hodonínského okresu.
Prozatím se držíme na průběžném 3. místě ze 36 škol
okresu Hodonín, které se do
soutěží zapojily. Vážíme si
všech žáků, kteří se do soutěžení zapojují a reprezentují
naši školu dobrými výsledky
i příkladným chováním.
Lenka Ilčíková
a Martin Maňas
vyučující TV
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Z důvodu úsporných opatření bylo všem základním
uměleckým školám zřizovaným Jihomoravským krajem
odebráno 3 % hudebního
individuálního oboru. To mělo
samozřejmě dopad při přijímání nových žáků. Předmětové
komise tak musely pečlivěji
a přísněji zvažovat přijetí jednotlivých žáků, jelikož místo
původních 230 byl nejvyšší
povolený počet žáků v individuálním hudebním oboru
217 a nejvyšší povolený počet
žáků v kolektivním hudebním
oboru 6. Oproti tomu se podařilo navýšit nejvyšší povolený
počet žáků v tanečním oboru
z 52 na 55 a nejvyšší povolený počet žáků ve výtvarném
oboru 40 zůstal beze změny.
Celkově tak naše škola má
místo původních 322 žáků
318, včetně odloučených pracovišť v Lužicích, Mutěnicích
a Starém Poddvorově. Kapacita školy je i v tomto školním
roce naplněna na 100 % ve
všech oborech, tj. hudebním,
tanečním a výtvarném.
U nás se tedy oproti větším
školám jedná v celkovém počtu
pouze o 4 žáky, přesto považuji za nutné toto snižování
zastavit. Asociace základních
uměleckých škol, které je členem i naše ZUŠ, se snaží tuto
nepříznivou situaci řešit.

ZUŠ dolní Bojanovice pořádá během roku mnoho kulturních akcí

Další činnost žáků a souborů ZUŠ:
7. 11.
14. 11.
6. 12.
10. 12.

Žákovská besídka na pobočce v Lužicích
Žákovská besídka, sál ZUŠ
Mikulášská besídka, sál ZUŠ
Adventní besídka na pobočce ve Starém
Poddvorově
11. 12. Vánoční besídka na pobočce v Mutěnicích
12. 12. Vánoční besídka na pobočce v Lužicích
18. 12. Vánoční koncert (hudební a taneční obor)
so 21. 12. – ne 5. 1. Vánoční prázdniny – vyučování začne
v pondělí 6. 1. 2014
Vážení spoluobčané, rodiče a přátelé, dovoluji si
vám jménem kolektivu zaměstnanců ZUŠ popřát spokojené, požehnané Vánoce v kruhu svých nejbližších
a v novém roce 2014 pevné zdraví, čistší lidská srdce
plná vzájemného porozumění.
Stanislav Esterka
ředitel ZUŠ Dolní Bojanovice
Dolní Bojanovice
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ní opery Bratislava a v letech
1990-95 korepetitor Státní
opery a baletu Ankara, současně v pěveckém oddělení
Bilkent Universitesi. Od roku
1995 korepetitor v opeře Slovenského národního divadla.
Věnuje se koncertní činnosti. Vystoupil na koncertech
v Polsku, Německu, Jihoafrické republice, České republice, Turecku, Rakousku apod.
Pořadatel si vyhrazuje
právo na změnu programu.

k ul t ur a

Jarní hudební festival
V roce 2014
budeme slavit
Rok české hudby. Jedná se o mimořádnou celorepublikovou událost, díky které si již od roku
1924 pravidelně každých
deset let připomínáme výročí
významných osobností české
hudby.
Na tuto významnou událost
pamatovali svým programem
i organizátoři letošního Jarního hudebního festivalu.
Posluchači se mohou těšit na
tři koncerty zaměřené především na hudbu od známých
českých skladatelů.
16. 3. Janáčkovo kvarteto – jde o špičkové smyčcové kvarteto hrající od roku
2008 ve složení Miloš Vacek
(od 1996, pr vní housle),
Vítězslav Zavadilík (od 1994,
druhé housle), Jan Řezníček
(od 2008, viola) a Břetislav
Vybíral (od 1984, violoncello). Všichni členové pedagogicky působí na středních
a vysokých uměleckých školách v České republice. Soubor obdržel pamětní medaili
Nadace Leoše Janáčka při
příležitosti 150. výročí naro22

zení skladatele za soustavnou
propagaci jeho díla doma
i v zahraničí.
13. 4. Slovenská pěvecká špička: Martina Múdra
a Pavol Remenár v doprovodu pianisty Mariána
Varinského
Martina Múdra je slovenská sopránistka. Zpěv vystudovala na Státní konzervatoři
v Žilině u profesorky Emílie
Sadloňové a na Vysoké škole
muzických umění v Bratislavě
u prof. Vlasty Hudecové.
Účinkovala v mnoha rolích,
například Vendulka (Smetana: Hubička), Grófka (Mozart: Figarova svatba), Cio-Cio-San (Puccini: Madama
Butterfly) a v mnoha dalších.
Zúčastnila se řady soutěží
a mezinárodních festivalů.
Se Státní operou Banská
Bystrica absolvovala turné
v Japonsku. V současnosti se
věnuje především koncertní
činnosti a hostuje ve Státní
opeře Banská Bystrica.
Pavol Remenár je slovenský barytonista. V Bratislavě vystudoval PedagoZpravodaj

Eugena Onegina. Vystupoval
také v Curychu, intenzivně
se věnuje koncertní činnosti
a interpretaci písní.

gickou fakultu UK, kde byl
členem a sólistou pěveckého
sboru Comenius. V roce
2000 absolvoval Vysokou
školu múzických umění v Bratislavě, kde studoval ve třídě
profesorky Vlasty Hudecové.
Od roku 2000 je sólistou
Opery Slovenského národního divadla v Bratislavě, kde
ztvárnil řadu rolí, například
titulní roli Mozartova Dona
Giovanniho, Figaro (Rossini:
Lazebník sevillský), Hrabě
(Mozart: Figarova svatba),
Sharpless (Puccini: Madama
Butterfly) apod.
V letech 2010 až 2012 hostoval v Lipské opeře a Budapešťské opeře v titulní roli

Marián Varinský je slovenský klavírista. Vystudoval
konzervatoř a Vysokou školu
múzických umění v Bratislavě.
Je korepetitorem na Konzervatória Bratislava, Komor-

BOTEKO
VINAŘSKÉ POTŘEBY
přejí krásné prožití
svátků vánočních a úspěšný
nový rok 2014.

z a jíma v o s t i
BOJANOVSK Ý FOTOKROUŽEK
Vznik fotokroužku
V roce 1970 projevili mladí
lidé v naší obci zájem o fotografování. Požádali jsme
profesora Vladimíra Mlčáka,
který byl již důchodcem a byl
velmi známou fotografickou
osobností, aby se ujal vedení
kurzu fotografování.
Když přijel na první lekci,
jezdil k nám z Hodonína na

kole, a uviděl značný počet
lidí, od školáků až po dospělé, a jejich zájem, sám
byl nadšený. Vedl tento kurz
vynikajícím způsobem tak, že
byl ukončen pěknou výstavou
ve staré škole.
Všichni účastníci kurzu
byli velmi spokojeni a z nich
se vytvořila skupina zapálených lidí, kteří chtěli dále
Dolní Bojanovice

pokračovat v této činnosti - ve
fotokroužku.
Profesor Mlčák byl velmi
ochotným poradcem a seznámil nás s dalšími fotografy,
z nichž je třeba jmenovat profesora Jana Berana z Brna,
který k nám dojížděl až do
doby, kdy vážně onemocněl,
a poskytoval nám odborné
rady. A on nás také seznámil
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s dalším vynikajícím člověkem a odborníkem panem
Mgr. Bohumilem Kocinou
z Letovic, s nímž jsme doposud v kontaktu.

Činnost fotokroužku
V té době to byly klasické
fotoaparáty, černobílá fotografie a barevné diapozitivy.
Byla potřeba temná komora,
zvětšovák, vývojky a ustalovače. Byli jsme vděčni místnímu národnímu výboru za
poskytnutí malého domku,
který jsme svépomocí upravili
stavebně, zavedli vodu a elektřinu. Fotografové z okolí nám
to „záviděli“. Pořídili jsme
zvětšovák, ale k využití fotokomory již nedošlo, protože
domek musel být zbourán.
Nadšení trochu ochablo,
zvláště proto, že i když jsme
dostali další domek, nemohli
jsme ho opět využít a tato

situace se ještě jednou opakovala.
Přesto jsme uspořádali
další výstavy, ale museli jsme
vybudovat i panely z dřevotřísky na zavěšení fotografií. Výstavy měly příznivý
ohlas, a tak jsme vystavovali
i další výtvarné práce (obrazy,
dřevořezby, atd.) především
místních autorů a dětí ze
základní umělecké školy.
Mezitím se za přispění obce
vybudovaly vlastní plátěné
panely na dobré úrovni.
Stalo se tradicí, že pořádáme ročně dvě výstavy – velikonoční a vánoční. Pak jsme
na v ýstavách dali prostor
i jiným autorům, a to i velmi
v ýznamným. Výstav y jsou
na velmi dobré úrovni a jsou
hodně navštěvované. Ukazuje se, že pro žáky Základní
a mateřské školy v Dolních
Bojanovicích má návštěva
výstav velký význam.

Členové fotokroužku se
převážně věnují dokumentární fotografii. Přispívají tak
k zachycení historie obce,
obrazově doplňují obecní
Zpravodaj. Velká část fo tografií v publikaci „Dolní
Bojanovice“ (1996) pochází
od členů fotokroužku. Vybrali
také řadu fotografií od místních občanů, které čekají na
zpracování.
Pro svůj růst se členové
fotokroužku zúčastňují zajímavých výstav a besed. Je
potěšitelné, že se do této
činnosti v současné době
zapojilo několik mladých lidí.
Je třeba poznamenat, že
přes všechny potíže nebyla
činnost fotokroužku přerušena a trvá již přes čtyřicet
let a jsme tak jistě vzácnou
výjimkou.
Děkujeme obecnímu úřadu
za podporu a spolupráci, Základní umělecké škole v Dolních Bojanovicích a také těm,
kteří pomáhají při přípravě
a instalaci výstav a účinkujícím při vernisáži i těm, kteří
mají dozor (službu) během
výstav.
Poděkování patří i tiskárně
Lelka za tisk pozvánek na vysoké úrovni. Hlavně je třeba
poděkovat místním občanům
a ostatním lidem z okolí, kteří
se výstav zúčastňují.
Stanislav Bílík
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J OS E F K A Ň A
Josef Kaňa se narodil 9. února 1943. Vystudoval Střední průmyslovou školu stavebních
hmot v Hodoníně, vysokoškolský titul získal na
Slovenské vysoké škole technické, chemické
fakultě v Bratislavě. Od roku 1961 pracoval
v Poštorenských keramických závodech,
po vojně nastoupil v Moravských naftových
dolech. Politikou se začal zabývat počátkem
roku 1968, kdy vstoupil do Československé
strany lidové. V krátkém čase se stal členem
okresního vedení ČSL. Do vyšší politiky
vstoupil v roce 1986 jako poslanec a místopředseda ČNR, od roku 1998 byl senátorem
pro obvod Hodonín a místopředsedou Výboru
petičního, pro lidská práva, vědu, vzdělání
a kulturu, místopředsedou Klubu senátorů
KDU-ČSL. Od roku 2002 předsedou Klubu
senátorů KDU-ČSL, zastával také mnoho
dalších politických funkcí.
V Dolních Bojanovicích se angažoval jako
vedoucí Slováckého krúžku, působil aktivně
v oblasti lidové kultury, hrával ochotnické
divadlo, konferoval v dechové hudbě Bojané,
byl veřejně činný. Všechno se změnilo v roce
1969, kdy na první výročí sovětské okupace
veřejně protestoval proti vstupu okupačních
vojsk a byl zadržen policií. To se citelně odrazilo jak ve veřejných, tak profesních aktivitách.
Činný zůstal pouze v rámci lidové strany, kde
měl důvěru a velkou podporu.
Již deset let žije s diagnostikovanou Parkinsonovou chorobou. Jedná se o vážné
onemocnění, které přímo souvisí s úbytkem
nervových buněk v části mozku, která produkuje dopamin. Nedostatek této látky způsobuje, že pacient postupně není schopen ovládat
nebo kontrolovat svůj pohyb.
Navzdory nemoci je pan Kaňa stále velmi
společenský. Nechybí při společenských

Pan Josef Kaňa s vnučkou Svatavou
setkáních v obci a pravidelně se účastní kulturních akcí pořádaných u nás i v okolí.
Dlouhé roky jste se pohyboval ve vysoké
politice. Co vám tato doba dala?
Ukázala mi, co je a není reálné. Dokážu
porovnat, jaké možnosti měl politik tehdy
a jaké má dnes. V současné době jsou
možnosti mnohem větší, než když jsem
se v politice pohyboval já. Celkově mi dala
nadhled nad politickou situací.
Každý politik svým voličům něco slibuje.
Je podle vás možné slibům dostát?
Neplatí to jen o politice. Každý by měl své
slovo plnit. Politik má určité možnosti, jak
své sliby dodržet. Důležité je, aby pro „svou
věc“ získal ostatní kolegy. A hlavní zásadou
by mělo být nelhat.

Dolní Bojanovice
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pod dr obnohledem

Svatováclavské hody, 29. 9. - 30. 9. 2013 (Foto: Jaroslav Skočík)

...to sem si
dobře
zatancovala...

Hodky s vinobraním, 6. 10. 2013 (Foto: Jaroslav Skočík)

Taneční mládí, 22. 11. 2013 (Foto: Jaroslav Skočík)
Kresba: Bronislava Halašová; Připravila A. Č.

Myslíte si, že jednotlivec může v politice
něco změnit? Má šanci se sám prosadit?
Určitě. Pokud je dostatečně přesvědčivý
a má argumenty, tak může.
Na kterém místě je podle vás nejefektivnější se angažovat v politice?
Často se říká, že právě komunální politika
je nejefektivnější. Z vlastní zkušenosti to
posoudit nemůžu, ale na komunální úrovni
mohou vaši práci ocenit ti nejbližší. Když se
člověk snaží něco prosadit v parlamentu, nemusí ani nikdo vědět, že je to jeho zásluha.
Někdy se mluví o tom, že Senát je zbytečný. Jak na to pohlížíte vy?
Nemám tyto řeči o významu Senátu rád.
Náš politický systém je rozdělený na moc
výkonnou, zákonodárnou a soudní. Zákonodárnou moc ve státě vykonává Parlament,
který je tvořený Poslaneckou sněmovnou
a Senátem. Každá složka má své nenahraditelné zastoupení. Z toho jasně vyplývá,
že bez Senátu to nejde. Musel by se změnit
celý politický systém, pak by otázka o významu Senátu měla být řešena.
Kdyby jste se mohl znovu rozhodnout,
zda budete kandidovat, rozhodl byste
se znovu pro život v politice, nebo byste
raději volil „normální“ práci?
To je záludná otázka. Politika je psychicky
náročná a složitá. I když má člověk jen ty
nejlepší úmysly a předsevzetí, nemusí se
vždy setkat s pochopením. Navíc je politické
prosazování slibů či dosahování předsevzetí
„běh na dlouhou trať“. Přesto, že je povolání
politika náročné, znovu bych do toho šel. Určitým způsobem je politika něco jako droga.
Je možné i v politickém prostředí najít
opravdové přátele?
Myslím, že nic není vyloučeno. Záleží to
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na lidech samotných a přítel se najít dá. Já
mám zkušenost dobrou. Je ale nutné vždy
dodržovat sliby, které se dohodnou. Jednoduše, dostát svému slovu, protože pořádek
dělá přátele.

A vy jste měl úraz?
Zranil jsem si nohu a měl jsem operaci
Achillovy šlachy. Samotná rekonvalescence trvala několik měsíců. A pak se začaly
objevovat příznaky nemoci.

Trpíte Parkinsonovou chorobou. Jak s tím
bojujete?
(dlouho mlčí) Na nemoc není člověk nikdy
dostatečně připraven. Naštěstí jde o chorobu, na kterou se neumírá okamžitě. Člověk
dostane čas a musí se s tím nějak srovnat
a musí se s tím srovnat i jeho okolí. U mě
nemoc diagnostikovala v roce 2003 manželka Cyrila Svobody (Věnceslava Svobodová je
lékařkou na neurochirurgii v Praze). Ale ještě
předtím si všimla změn v chůzi a pohybech
moje manželka.

Když vám nemoc diagnostikovali, poradili vám lékaři, co máte nebo nemáte
dělat?
Doporučili mi aktivitu všeho druhu. Fyzickou i psychickou. Hlavně cvičit tělo i mozek.

Jaké byly vaše první reakce, když jste se
o nemoci dozvěděl?
Nevěřil jsem tomu. Pak ale následovala
další a další vyšetření... a příznaky se postupně zhoršovaly.

Přes fyzické problémy se stále skvěle
udržujete a účastníte se také různých
společenských akcí. Dosud jste například
členem Pí klubu. Jak to zvládáte?
Pí klub je slovenský pánský recesní klub.
Scházíme se jedenkrát za měsíc ve sklepě
v Pezinku. Členství v klubu mi bylo nabídnuto, když jsem pracoval na Velvyslanectví
v Bratislavě. V klubu jsou lidé různého vyznání, osobnosti z politiky, především spisova-

Jaké byly úplně první příznaky choroby ve
vašem případě?
Ještě když jsem nevěděl, že mi vůbec
něco je, tak to byla určitá strnulost v ruce
a zhoršilo se mi písmo. Psal jsem stále
menší a menší písmena.
Bolelo vás něco?
Vůbec nic mě nebolelo ani nebolí.
Řekl vám někdo, jaká je hlavní příčina
vaší nemoci?
Vědci tvrdí, že neznají příčiny choroby.
Není to ani dědičnost, ani pití alkoholu či
jiné nezřízené návyky, připouštějí snad jen
stres. To mi připomíná: „Kdo pil, umřel, kdo
nepil, taky...“ (usmívá se). Mnozí odborníci
se shodují, že spouštěčem může být úraz.

Zpravodaj

Jaká je léčba?
Bohužel žádná. Pouze částečně se dopamin nahrazuje spoustou léků. Samozřejmě
cvičení. V poslední době jsou časté operace - hluboká mozková stimulace, bohužel
v mém případě příliš nepomohla.

telé a umělci různých profesí. Než jsem se
stal členem, řekli mi, že průměrný věk členů
je sedmdesát let, každý napíše ročně jednu
i dvě knížky, hovoří minimálně třemi jazyky
a sportuje. Já jsem nesplňoval vůbec nic
(směje se). V současné době jezdím na klub
podle možností. Pí klub je vzorem vzájemné
úcty a tolerance jednoho ke druhému. Pro
mě je to příjemné odreagování.
Co se do rozhovoru nevešlo:
Pan Kaňa v rozhovoru zmínil, jak velkou
oporou mu po celý život byla jeho žena Ludmila. Stála po jeho boku v době po roce 1969,
kdy se nemohl angažovat ve veřejném životě,
během jeho politické kariéry a stojí po jeho
boku i v současné době, kdy o něj pečuje a je
pro něj oporou při boji s nemocí.
A.Č.

Pan Josef Kaňa
letos oslavil významné životní
jubileum – 70 let.
Do dalších let mu přejeme hodně
zdraví, síly, radosti z dětí a vnoučat
a hojnost Božího požehnání.
R.R.

B ojano v ic e ma jí t alen t
Větší Polovina
Rapová skupina vznikla v roce 2006. Zakladateli a stálými členy jsou Martin Čížek, Petr
a Michael Purmenští. Od doby vzniku nahrála skupina mnoho vlastních i kompilačních skladeb ve stylu hip hop - rap. V současné době pracuje s mladým producentem, který si říká
El Murdo. S ním kapela natočila poslední EP - Z ničeho něco, které vyšlo letos na konci léta.
Pozn. Na rozhovor odpovídali společně všichni tři členové skupiny.
Dolní Bojanovice
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Kdo byl hlavním iniciátorem vzniku skupiny?
V roce 2006 začal Petr
Purmenský (STN) zkoušet
psát svoje texty. Oslovil Martina Čížka (ex Žula nyní Carl
Johnson), který byl v té době
známý tím, že trochu skládá
hudbu. A tak se začala psát
historie Větší Poloviny.
Jak jste začínali?
STN nahrával své první
věci doma, kde sdílel pokoj
se starším bratrem Michaelem Purmenským (Farmr).
Farmra toto počínání zajímalo, a tak se trojice rozhodla
založit rapovou skupinu. Na
začátku každý z nás napsal
nějaký text a Carl Johnson
složil hudbu. Vznikla naše
prvotina s názvem „Kaláby
reprezent“. Byla to velmi
naivní píseň a dodneška se
při jejím poslechu upřímně
bavíme. Ale rap byl pro nás
zábavou, která nás dostala
a pokračujeme dosud, už
sedmým rokem.
S čím se vaše skupina publiku představila poprvé?
Náš úplně pr vní kon cert jsme odehráli v roce
2007 v hospodě známé
mezi mladými jako „knajpa
U Kulíka“ (pozn. hospoda
U Sládků). Před publikem
jsme zahráli své první songy. V té době jsme je ještě
nahrávali „na koleně“ vždy
u některého z členů. Na
koncert došlo hodně lidí. Byl
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to první čistě rapový undergroundový koncert.
Proč název Větší Polovina?
Chtěli jsme se názvem
odlišovat. Chtěli jsme něco jiného, originálního a zároveň
nesmyslného. Větší Polovina
byla jasná volba a doteď tento název nedává některým
učitelům matematiky spát.
Název nám došel originální
a líbí se nám stále. Rozhodně
ho nehodláme měnit.-

podobat, někoho kopírovat.
Snažíme se soustředit hlavně na sebe a být jiní než ti
ostatní. Naší motivací je být
lepší než jsou naše vzory.
Zní to možná troufale, ale
nemá cenu si dávat nízké
cíle. To by nebylo k ničemu.

Čím je vám blízký rap?
Důvodů je hned několik.
Rap může dělat člověk, který by se v normální hudbě
nejspíš neprosadil. Nepotřebujeme znát noty ani umět
hrát na hudební nástroj. Stačilo nám odhodlání a láska
k hudbě. Je to navíc hrozně
univerzální a svobodný žánr.
Každý hudební podklad, na
který píšeme a nahráváme
svoje texty, může být jiného
žánru. Můžeme si vybrat
smyčcovou instrumentálku
inspirovanou vážnou hudbou,
potom klavírní baladu a hned
při dalším songu můžeme
klidně rapovat do tvrdého
metalového beatu. Rapová
hudba se skládá ze všech
žánrů, které existují, a to vám
žádná jiná hudba nedá.

Co považujete dosud za
svůj největší úspěch?
Největším úspěchem bezesporu je, že nás někdo poslouchá a že můžeme hrát
na koncertech. Pocit z dobře odehraného koncertu se
ničemu nevyrovná. Za svůj
vrchol považujeme letošní
vydání CD „Z ničeho něco
EP“, na kterém se hudebně
podíleli zkušení producenti
El Murdo a Fosco Alma. Ceníme si spolupráce s lidmi
jako je El Murdo (pozn. El
Murdo je mladý producent
z Veselí nad Moravou). Nová
zkušenost nás posunuje
hodně dopředu a cítíme, že
se lepšíme s každou novou
skladbou. Máme možnost
nahrávat u něj ve studiu
a máme nad sebou někoho, kdo nám umí poradit a
„vyhecovat“ nás k lepším
výkonům. Je to člověk, který vidí, co děláme, z úplně
jiného úhlu.

Kdo je vaším hudebním
vzorem?
Každý máme své idoly,
které posloucháme a uznáváme. Ale není to tak, že
bychom se chtěli někomu

Kolik textů obvykle vytvoříte?
Nejde říct přesné číslo.
Spousta textů skončí v šuplíku a nikdo je nikdy neuslyší.
Ze začátku jsme sypali texty

Zpravodaj

jako „na běžícím pásu“. Potřebovali jsme hodně psát
a zdokonalovat si techniku.
Nezáleželo nám tolik na
kvalitě jako nyní. Zatímco
dřív jsme každý klidně napsali dvacet až třicet textů
za rok, letos jsme například
vydali v uvozovkách jen EP
čítající šest skladeb a do
konce roku vyjdou ještě dva
samostatné singly. Snažíme
se texty víc propracovávat,
než-li množit a kupit.
Kdo má nejvíc nápadů?
Každý jsme jiný. Jeden
píše dynamičtěji a úderněji,
druhý více přemýšlí. Někdo
umí chytlavé refrény, někdo
píše sloky jako příběhy. Asi
se dá říct, že každý vyniká
v něčem jiném, ale dohromady se doplňujeme. A tak
to prostě funguje. Na všem
se dřív nebo později shodneme a taky se nedá říct, že
by byl někdo kreativnější něž
ten druhý.
V čem máte největší spory?
Obvykle nemáme spory
nebo je vyřešíme. Platí u nás
pravidlo kompromisu, které
každý respektuje.
Kdo je manažerem?
Manažer skupiny není
nikdo a v podstatě každý
z nás. Některý z nás dojde
s tím, že máme možnost hrát
na koncertě. Probereme
to a rozhodneme se. Tím,
že jsme tři členové, aplikujeme princip demokracie:

pokud se větší polovina
z nás na něčem shodne,
tak se ta menší polovina
musí podřídit -. A funguje
to spolehlivě.
Kdy a kde zkoušíte?
Zkoušky máme obvykle
před koncer tem, pokud
potřebujeme dořešit detaily. Nejčastěji se scházíme
u Purmenských doma, k velké radosti jejich sousedů. Jaké máte ambice?
Cíle máme, jak už jsme
se zmiňovali, přirozeně jen
ty největší. Každý raper si
stejně jako každý umělec
na celém světě přeje, aby ho
jeho tvorba uživila. Není nic
hezčího, než dělat v životě
jen to, co vás baví. Křižovat
mapu Československa, hrát
koncerty a vydávat desky.
Realita je samozřejmě úplně
jiná, takže zatím jen sníme
a je otázkou času, jestli se
nám to podaří, nebo ne.
Dolní Bojanovice

Vlastně na tom ani tolik nezáleží, protože nás naplňuje
i to, co děláme teď. Máme
spoustu skvělých fanoušků,
nahráváme hudbu, kterou
někdo poslouchá a cení
si toho. Hrajeme koncerty
a pod podiem stojí lidi, kteří
s námi „dávají texty nazpaměť“. A to není málo. Bavíme lidi a bavíme se přitom
i my – a to je ten nejlepší
koníček na světě.
O členech skupiny:
Martin Čížek, 23 let, Carl
Johnson – Student Ekonomika
a management v Brně. Záliby:
běhání, fotbal, pártyz
M i c h a e l P u r m e n s k ý,
23 let, Farmr – Grafik, obecní
pracovník. Záliby: grafika,
umění, historie
Petr Purmenský, 22 let,
STN, Administrativní pracovník
(čti Krysa kancelářská). Záliby:
rap, fandění fotbalu, gaučing
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PAMÁTNÍČEK Z DOBY I. SVĚTOVÉ VÁLKY (1914 – 1918)
Dostal se mi do rukou červený sešitek v tvrdých deskách - památníček, který si
dívka začala psát na počátku
I. světové války (1914). Píše
tam: „Památka na můj život
svobodný, který jsem v době
válečné a smutku jako dívka
tráviti musela. Je upomínkou
vždy upřímnou na zašlé mládí a štěstí!!!“
Jako připomínka, že v příštím roce 2014 uplyne 100 let
od začátku I. světové války
je následující zápis: „Štěpán
Čech, rolník z Josefova,
praporečník Sdružené venkovské omladiny na Moravě,
raněn dne 19. listopadu
v boji u Častochova, zemřel
dne 13. prosince 1914.“ Pak
následuje fotografie poslaná
jako pohlednice z fronty dívce od přítele Václava, psaná
tužkou. Na to, že fotografie je
stará téměř 100 roků, je velmi
zachovalá a čitelná.
Když se zblízka podíváte do
tváří těchto vojáků, můžete
spatřit u někoho odhodlání,
u jiného rezignaci, strach,
úzkost a podobně. Asi se nám
nepodaří zjistit, který z nich je
přítel Václav, protože dále v památníku je zápis: „Tento náš
drahý přítel padl na poli cti
ve 28. roce věku svého dne
10. září 1915. Dřímej sladce!“
Jeho jméno by se snad
mohlo najít na Pomníku pad32

krátké i delší zprávy
• Hody
V sobotu 28. září pořádal Fotbalový klub
v Dolních Bojanovicích koncert rockové
skupiny ARTEMIS.
Hodov ý program byl zahájen v neděli
29. září svátostným požehnáním a krojovým
průvodem pro stárky. K tanci a poslechu
hrála v neděli dechová hudba Túfaranka
a cimbálová muzika Lália. V pondělí si
hodovníci zatancovali s dechovou hudbou
Lanžhotčanka a o úterní zábavu se postarala dechová hudba Skaličané. Dokonce
i počasí bylo letos opět příjemné.

lých. Opišme ještě několik
řádků: „Vojáček Václav padl
v Bukovině dne 10. září o půl
páte hodině ráno. Kamarádi
věrní pochovali jeho tělo na
hřbitově v Malém Záleštíku.
Odpočívej tiše drahý příteli
v dálné cizině. V modlitbách
na Tebe vzpomíná Tvá upřímná přítelkyně.
Jak sladce se Ti spí,
příteli náš milený,
třebaže hrob cizí
chladný je studený.
Neb věrně bojovals
tak dlouho, až jsi kles
a život mladý dal
za Vlast a rodnou ves.“
Pocity autorky jsou vyjádřeny básnick y, napsané
bezchybně.
Za zmínku stojí ještě zápis
z 5. listopadu roku 1918:
Zpravodaj

„V říjnu 1918 začala v našem československém státě
nemoc pod názvem španělská chřipka. Nemocní byli
v každém domě. Doposud
umřelo asi 10 lidí. Také já
jsem onemocněla.
Nejprve člověk má velkou
horečku, pak ztratí sílu v celém těle tak, že i kosti bolí
a jsou bez vlády, všechny
vnitřnosti se zakrvují a při
tom je velké pískání a řezání
v žaludku, pak člověk kašle
i krev – dle své nemoci napsala 5. listopadu 1918.“
Hedvika
P.S. Na Pomníku padlých
v Dolních Bojanovicích se
opravdu nachází jméno Vojáček Václav, který padl v roce
1915, i když ze zápisů nebylo
patrné, že Vojáček je příjmení
přítele Václava.
připravil: S.B.

Foto: Marek Mečl

• Na svátek svatého Štěpána ve čtvrtek
26. prosince se bude v Obecním domě
po „hrubé“ mši svaté konat pravidelná
VOLBA STÁRKŮ pro následující rok.
Všichni jste zváni.

Foto: Marek Mečl

Hodky byly i v letošním roce veselé. Zkušení
hotaři byli letos v dobré kondici a udržovali
se ve střehu. Ukrást „máju“ se tak stává rok
od roku těžším úkolem -.
• Děkujeme letošním stárkům Marku
Pospíšilovi, Františku Jansovi, Michalu
Esterkovi, Michaelu Dvořákovi a stárkám Tereze Cvanové a Michaele Šupové
a ostatní krojované mládeži za obětavou
přípravu a dobrou organizaci krojových
akcí v roce 2013.

• Moc má jméno šibenice
Obec Dolní Bojanovice pořádala v pátek
15. listopadu 2013 na Orlovně besedu
s Jiřím Šindarem a Vítem Blahou s promítáním dokumentu o praktikách StB v bojanovském případu. Přednášky se zúčastnila
téměř stovka zájemců. Přítomní pamětníci
a osoby, které se o případ zajímají, vyjádřili
vděk Jiřímu Šindarovi za to, že se celým
případem zabýval.
Pan Šindar začal na případu Vetejška
a spol. pracovat už v roce 2005, později se
spojil s advokátem Vilémem Fránkem z Rájce – Jestřebí. Společně pátrali v archivech
po okolnostech několika případů včetně
dolnobojanovického. „Zvolili jsme metodu
hlubšího, ale náročnějšího hledání širších
souvislostí. Musel jsem přitom pochopit
způsob archivace a zpracování materiálů, způsoby vyšetřování i kamuflace StB
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před šedesáti lety. Troufám si říct, že nyní
znám případ „estébáka“ Dyčky a Vetejšky
s dolnobojanovickými velmi dobře - i když
jsem přesvědčen, že se někde najdou další
poznatky o sledování Vetejšky StB tady
i v Rakousku a také poznatky o sledování
kněze Jaromíra Pořízka, který měl úzké
kontakty se Skalníkem v Čejkovicích - no
a u něj se po roce 1948 sjížděli mnozí
lidovečtí poslanci. I bojanovický případ
ukazuje, že ani samotní žijící aktéři totiž
neznají všechny souvislosti, které je v důsledku přivedly k soudu a na dlouhé roky
„za katr“. U soudu se to nemohli dovědět,
protože to bylo velké divadlo, které mělo
oblbnout lidi. Když se vrátili na amnestii
v šedesátých letech, tak se v dalších letech
do archivů nemohli dostat, přitom některé
svazky byly zpřístupněny až v roce 2007,“
říká Jiří Šindar.
„Škoda, že po návratu z věznic nastalo jakési „mlžení“. Nikdo v Bojanovicích vlastně
nevěděl, co a jak se stalo... Snad jsme při
besedě na Orlovně řekli s Vítem Blahou
dost o tom, co a jak se stalo, ale hlavně,
kdo za tím stál. Že likvidace Dyčky posloužila především těm, jimž byla „solí v očích“
osobnost pana faráře Pořízka, ale také síla
strany Monsignora Jana Šrámka z ČSL,
která v Dolních Bojanovicích komunisty ve
volbách v roce 1946 silně převálcovala,“
doplňuje Jiří Šindar.
Pan Šindar slíbil, že pokud budou zájemci,
rád přijede promluvit třeba o své práci
v ČST, když tam v létě 1989 nastoupil
a hned se s pomocí kněze Jiřího Kaně začal
věnovat tématu stavu náboženství, a církve
a jak to vlastně dopadlo, ale nabízí i další
témata, např. o osobnosti zakladatele ČSL
Monsignora Šrámka, popřípadě o dalších
dokumentech, jako jsou Poutní místa, Ďáblova bible, Pěšáci tajné fronty.
A.Č.
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• Vinárna ve filmovém duchu
V sobotu 16. listopadu se ve Vinárně
u Konšelů konal již čtvrtý ročník tradiční
podzimní party. Po dvou halloweenských
vydáních se večer tentokrát odehrál doslova ve filmové režii. Jinými slovy, vinárna
se úderem sedmé hodiny zaplnila filmovými a seriálovými postavami (dostavili se

například Simpsonovi, Flinstounovi nebo
Addamsovi), které doplnily osobnosti z řad
celebrit (za všechny jmenujme zpěvačky
Lady Gaga a Miley Cyrus). Nebránilo tedy
nic tomu, aby se začalo jíst, pít, tancovat
a všemožně jinak bavit. Součástí večera
byla i tématická soutěž v hádání znělek
z filmů, seriálů a televizních pořadů, ve které
zvítězil Ondra Pospíšil. Netřeba asi dodávat
(ale pro jistotu tak přece jen učiníme), že se
domů odcházelo přesně tak, jak se sluší
a patří. Za světla.
T.S.
• Slavnosti svaté Cecilie
Dne 22. listopadu se v rámci hudebních
slavností svaté Cecilie konalo představení
Taneční mládí, na kterém vystoupily soubory ze ZUŠ Dolní Bojanovice, Hodonín,
Veselí nad Moravou, Kyjov, Mikulov a Brno
–Veveří. Žáci všech škol předvedli pěkné
výkony a podle potlesku bylo zřejmé, že se
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jednotlivé choreografie obecenstvu, které
zaplnilo sál Obecního domu, líbily.
V sobotu 23. listopadu 2013 pokračoval program slavností koncertem komorního sboru
OK VOCAL, který svým výkonem publikum
doslova nadchnul, o čemž svědčil potleskem
několikrát vyžádaný přídavek. Bohužel na to,
kolik máme v naší obci pěveckých sborů,
byla účast na tomto koncertě velmi malá.
Děkuji všem, kteří se na těchto slavnostech
jakýmkoliv způsobem podíleli.
Stanislav Esterka, ředitel ZUŠ

Foto: Jaroslav Skočík

• V sobotu 30. listopadu se konalo v Obecním domě zábavné v ystoupení Haliny
Pawlowské. Diváci ve vyprodaném sále se
skvěle bavili.
• Vánoční výstava 2013
Fotokroužek a Obec Dolní Bojanovice
uspořádaly již tradiční Vánoční výstavu. Své
vysoké úrovně dosáhla díky všem vystavujícím autorům.
Členové Klubu moravských fotografů, jehož
vedoucím je Jiří Sláma, zde v rámci 25.
výročí založení klubu představili nádherné
velkoformátové fotografie. Velkoformátové
fotografie vystavil také uznávaný fotograf
Vladimír Židlický z Brna, autor čerstvě
vydané reprezentativní publikace „LIDÉ,
KROJE, TRADICE“.

Foto: Jan Šimek

Ludmila Tláskalová, rodačka z Moravské
Nové Vsi, nás potěšila výběrem ze své
široké tvůrčí činnosti, a to především dřevořezbami a keramikou. Obdivovat jsme mohli
díla, vytvořená speciální textilní technikou
(patchwork), která vystavily autorky Marie
Mrázová, Renata Baráková a Zdeňka Hrdličková z Břeclavi.
Historické žně z letošního roku 2013 nám
připomněly fotografie Jaroslava Skočíka,
člena bojanovského Fotokroužku.
Výstava, která trvala od 8. do 15. prosince
2013, přispěla ke sváteční náladě značného počtu návštěvníků.
S.B.
• Grajcaři doprovází Petra Bende už desátým rokem
Členové cimbálové muziky každoročně
doprovází při vánočním turné Petra Bende.
Letos oslavili již desátý rok vzájemné spolupráce. O oblíbenosti společných vánočních
koncertů svědčí vyprodané koncertní sály
po celé republice.
Letos muzikanti odehráli celkem šestnáct
koncertů. Šňůru zahájili 29. listopadu
v Miroslavi, 8. prosince to vzali přes Paříž
a 22. prosince ukončili sezonu v nedalekých Velkých Bílovicích. „Vysoká návštěvnost a přízeň fanoušků nám dodává sílu
zvládnout nabitý předvánoční program,“
potvrzují Grajcaři.
Členové cimbálky a Petr Bende s kape-
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lou na svá turné společně vyjíždějí vždy
v adventu již desátým rokem. „I přes lásku
k folkloru nás spolupráce s Petrem stále
baví. Petr nás za ta léta zasvětil do pravidel
a úskalí různých moderních žánrů, které
jsme předtím do repertoáru nezařazovali,“
říká Marian Dvořák, klarinetista z Grajcaru.
„Stejně tak je tomu ale i naopak. Petr je
rád za zcela jiný úhel pohledu ve vnímání
hudby,“ doplňuje cimbalista Petr Zlomek.

Jeden z letošních koncertů byl zcela ojedinělý a muzikanti na něj vyrazili až do Francie. „Přijali jsme pozvání České ambasády
v Paříži a uskutečnili jeden koncert v katedrále Saint-Louis,“ vysvětlil Petr Zlomek.
Koncert měl kouzelnou atmosféru. „Škoda
jen, že nebylo moc prostoru na prohlídku
Paříže, ale i tak byl tento výlet velmi příjemným zpestřením vánočního turné,“ shodují
se oba členové cimbálové muziky.
R.R.
• Adventní koncerty Svatováclavského
sboru a orchestru
Česká vánoční mše „HEJ, MISTŘE“ zazněla koncertně v provedení Svatováclavského
sboru a orchestru o druhé adventní neděli
15. prosince 2013 v dómu sv.Martina
v Bratislavě. Druhý adventní koncert se
uskutečnil 22. prosince 2013 v lázeňském
hotelu Thermia Palace v Piešťanech. Oba
dva koncerty dirigovala BcA. Lucie Škrháková.
Z.M.

NETRADIČNÍ KONCERT S PÍSNÍ A VZPOMÍNÁNÍM
V neděli 22. září rozezněly Obecní dům krásné hlasy na mimořádném koncertu známých
bojanovských zpěváků Jožiny Ducháčkové
a Vojty Račického.
Jožina Ducháčková a Vojta Račický jsou
bezesporu zpěvácké osobnosti, které svým
významem a svými úspěchy přesáhly hranice
naší obce. Oba mají hodně společného. Ač
to zní neuvěřitelně, hudbě a zpěvu se věnují
téměř půl století, dlouhých 45 let. Od mládí
jsou předními sólisty bojanovského chrámového sboru. Kromě duchovní hudby svůj život
zasvětili lidové písni a především podlužácké
dechovce. Za sebou mají stovky vystoupení
a desítky úspěšných hudebních nahrávek
(se Svatováclavským sborem a orchestrem,
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s cimbálovými muzikami, také s BROLNem
a samozřejmě se svými kmenovými kapelami - Vojta s Bojany a Jožina se Šohajkou).
Pěvecký úspěch ale nepřišel sám od sebe,
kromě talentu bylo zapotřebí spousty práce,
zkoušek a odříkání.
Koncert Jožiny a Vojty byl malým ohlédnutím
za uplynulými léty. Podnět k uspořádání koncertu dala Jožina Ducháčková: „Myslím, že se
máme za čím ohlížet. Vždyť jsme ‘prozpívali‘
téměř padesát let. A dokud nám to ještě zpívá,
chceme s písničkou zavzpomínat a potěšit
se spolu s našimi posluchači.“ A skutečně
zavzpomínali - na svoje hudební začátky, na
osobnosti, které ovlivnily jejich pěveckou kariéru i hudební dění v naší obci, na muzikanty,

Zpravodaj

přátele a kamarády, se kterými si rádi zazpívali.
Vzpomínka patřila významné osobnosti pana
učitele Pavla Janečka, dirigenta chrámového
sboru a orchestru a zakladatele hudební
školy v Dolních Bojanovicích. Vzpomenut byl
i všestranný hodonínský muzikant a skladatel
Václav Kafka, který pro bojanovský chrámový
sbor a orchestr složil Svatováclavskou hodovou mši. Nezapomenutelným pro naše zpěváky
zůstane vždy obětavý a ochotný varhaník
Václav Fatěna.
I když mnozí posluchači od koncertu očekávali spíše „lidovky“, příjemným překvapením
byl program složený převážně z populárních
skladeb. Úpravy písní připravily a o skvělý
klavírní doprovod se postaraly učitelky ZUŠ
Lucie Škrháková a Světlana Přibilová, lidové
písně doprovodil na cimbál Martin Moravanský. K účinkování přijali pozvání i další hosté
– Jarka Hubačková, Dita Bílíková, Renata
Jedličková, Vojtěch Ducháček, Jiří Podešva,
ženský komorní sbor a mužský sbor Vox Vini.
Koncert se setkal s velkým ohlasem a byl
pro všechny přítomné, domácí i hosty velkým

hudebním zážitkem. Poděkování patří všem
účinkujícím zpěvákům a hudebníkům, Obci
Dolní Bojanovice za organizační a finanční
podporu. Zvlášť velké poděkování a uznání
náleží našim sólistům Vojtovi Račickému
a Jožině Ducháčkové, na které ležela hlavní
tíha organizace koncertu. Ať jejich pěvecké
umění těší posluchače ještě další desítky let!
Helena Klubusová

Ohlédnutí za 20. Česko-Slovenským potlachem 6. - 8. 9. 2013 v Dolních Bojanovicích
...vlajka vzhůru letí, k radosti svých dětí,
hned se s mráčky snoubí, nám bude vlát, až
mládí čas opustí nás...
...tak zní refrén trampské hymny, která
v sobotu v podvečer 7. září zazněla jako
chorál skoro dvou tisíc hrdel trampů, kteří se
sjeli z Čech, Moravy a Slovenska, ale taky ze
Švýcarska, Francie, Anglie, Austrálie na 20.
výročním Česko-Slovenském potlachu v Dolních Bojanovicích.
V sobotní podvečer při západu slunce
v malebném prostředí Jižní Moravy u říčky
Prušánky v Dolních Bojanovicích zaplál do
slavnostního podvečera sváteční oheň, zapálený čtyřmi kamarády, ze čtyř světových stran,

u kterého pořádající šerifové Béďa a Hriboš
přivítali všechny přítomné kamarády.
Minutou ticha byla tradičně uctěna vzpomínka na kamarády, kteří již odešli na věčný vandr,
s položením věnce na vzplanutý oheň. Poté
předvedlo celkem 30 kamarádů své hudební
umění v solo, duo a osadním zpěvu. Celý večer
vtipně moderoval kamarád Lobo z Veselí nad
Moravou. Dobrá nálada vydržela některým
hudebníkům až do ranního kuropění.
V nedělním dopoledni šerif Hriboš oficiálně
ukončil potlach předáním vyrobených cen.
177 trampských osad, jejichž vlajky po celou
dobu vlály na stožárech, se rozloučilo mohutným AHÓÓÓJ...
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spolk y
Rodičovské centrum

Setkání kamarádů předcházela téměř
roční příprava a práce. Základem úspěchu
byl vstřícný přístup Obecního zastupitelstva
Dolních Bojanovic v čele s panem starostou,
místostarostkou a zaměstnanci obce.
- O požární bezpečnost a zabezpečení pitné
vody se nám starali bojanovští hasiči.
- K trampským ohňům odpradávna patřila
chmelová polévka (pivo), což bylo při končícím létě velmi potřebné pro zvlažení hrdel
kamarádů. Této služby se ujali kamarádi
z Diagonály Dolní Bojanovice a kamarádi
z Čejkovic.
- Aby taky žaludky nebyly prázdné, o to se
postarali hlavní tahouni u pěti kotlů v kuchyni
Staňa Hajda, Věrka Kosíková, Mira Straka
a Jenda Bělohlávek. Nabízeli guláš z divočáka, guláš hovězí, guláš vepřový a super
zelňačku.
- Aby kamarádi měli požitek z vystoupení
hudebníků, bylo potřeba využít moderní
techniky v podání ozvučení, které zajistili
VEOS – Víťa Pospíšil, Mira Komosný a Víťa
Trešek.
- O pohodové posezení kolem ohně se nám
postaral pan Janeček z Renovy.
- Jelikož dešti ani větru se ještě nikomu poru38

čit nepodařilo, museli jsme zajistit přístřešky
– vojenské stany, které v dnešní době je
problém sehnat. S tímto nám velmi pomohli
Brontosauři Mikulčice, skauti Šlapanice
a Hasiči Hodonín.
- Protože se kamarádi sjeli od Aše až po východ Slovenska, a to dopravními prostředky,
od aut až po autobusy, bylo potřeba parkoviště. Hlídané parkoviště zajistili kamarádi
z fotbalového klubu Dolní Bojanovice.
- Z Městského úřadu Lanžhot nám materiálně
vyšli vstříc pan starosta František Hrnčíř
a pan místostarosta J. Bartoš.
Setkání trampů z celého Československa
se v sobotní podvečer zúčastnilo mimo jiné
i několik desítek místních občanů, od kterých
jsme slyšeli vesměs kladné ohlasy, což nás
velmi potěšilo.
Těšíme se někdy příště pod modrou oblohou
i za svitu hvězd při krásných trampských písních s příznivci trampského hnutí, které letos
oslavilo 95. výročí.
Všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu
potlachu v Dolních Bojanovicích, za pořadatele děkují
T. O. Samotáři – P. Novák, Béďa
T. O. Rychlý blesk – Fr. Horák, Hriboš

Zpravodaj

Jednou z nejdůležitějších akcí podzimu byla
Burza dětského oblečení. Devadesáti sedmi
prodávajícím maminkám bylo rozděleno neuvěřitelných 92.973,- Kč. Jsme rády, že je
o burzu stále takový zájem. Maminkám, které
darovaly neprodané oblečení, děkujeme. Tyto
věci byly opět předány do obce Rusín, okres
Bruntál, kde je převzala paní Marika Peřinová.
Část kojeneckého oblečení byla předána na
dětském oddělení v nemocnici TGM Hodonín.
Paní Marika Peřinová přebrala při návštěvě
26. října oblečení z podzimní burzy. Celkem
se nasbíralo pět pytlů ošacení, kočárek
a autosedačka.
Paní Marika pracuje na Obecním úřadě
v Rusíně, je jí 36 let a je maminkou dvou
dětí (Petr 15, Kája 12 let). Při setkání nám
prozradila několik zajímavostí: „V naší obci
nefunguje žádné rodičovské centrum. Dřív
jsme tady měly „babinec“, kde jsme se učily
plést košíky z pedigu a papíru, ale to už
nefunguje. Po pravdě, využijeme všechny
od vás darované věci, jak pro malé děti, tak
i pro starší, ale i pro dospělé. Věci doma
roztřídím a buď zjišťuji, kdo co potřebuje,

informuje
nebo se mi maminky ozývají i samy. Dary
jsou určené hlavně pro rodiny v naší vesnici.
Jenom jedna maminka se teď odstěhovala
do Pavlovic, a tak část věcí jsem jí poslala.
Váš dar pro nás znamená velmi mnoho. Je
tu velká nezaměstnanost a každý darovaný
kousek oblečení znamená velkou pomoc
v rodinném rozpočtu.“
Moc děkujeme Katce a Pavlovi Hubačkovým, kteří ošacení odvezli a osobně předali.
A co jsme ještě ve Sluníčku zažili?
- pouštění draků
- jízdu na koních
- přednášku psychologa pana Černého
- cyklus přednášek paní Dvorské z Úřadu
práce Hodonín
- přednášku paní Ludmily Račické
- adventní aranžmá
- tvoření dětí
A na co se můžeme těšit příští rok?
- výlety a tvoření pro děti
- Kurz efektivního rodičovství
- přednášky - Jak připravit dítě na nástup do
školky a školy, Jak se nestát obětí, Prevence šikany
- vzdělávání maminek - zdravotní gramotnost,
právní minimum, harmonie v práci i rodině
- besedy s psychologem panem Černým
- jarní a podzimní burzu dětského oblečení
Na závěr bychom chtěly poděkovat za
podporu Obci Dolní Bojanovice, za záštitu
Oblastní charitě Hodonín a za poskytnutí
prostor jednotě Orla Dolní Bojanovice.
Zdislava Šottlová
dobrovolník Oblastní charity Hodonín
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Z ČINNOSTI JEDNOTY OREL: FLORBAL
MLADŠÍ ŽÁCI
V letošní sezoně máme dva týmy mladších
žáků. Díky početné účasti jsme rozdělili
kluky na starší a mladší. Mladší skupina je
doplňována nejšikovnějšími a poctivými členy
z řad elévů.
Po odehrání dvou turnajů se týmy nacházejí
na opačných pólech tabulky. “B“ tým si zatím
hájí 1. místo, a to bez ztráty bodu, zatímco
„A“ tým sbírá zkušenosti a už chybí jen ta
třešnička na dortu, čímž je výhra. Turnajů je
před námi ještě mnoho, proto našim žákům
držíme palce a věříme, že tabulkou ještě
pěkně zamíchají.
Pokud chcete pomoct mladším žákům
k dosažení úspěchu nebo si zasportovat,
navštivte nás každé pondělí a čtvrtek. Tréninky probíhají v hodonínské tělocvičně
na ulici Jilemnického. Odjezd autobusu je
v 18:20 z dolní zastávky a příjezd cca 20:30.
Klukům přeji do sezony hodně úspěchů, pevné nervy a přesnou střelu.
Martin Bača

STARŠÍ ŽÁCI

DOROST
Docházka v dorostu je slabší. Kluci v tomto
věku z neznámého důvodu přestávají sportovat. Dorostenci mají společný trénink s muži,
aby si zvykli na rychlejší hru a důraz, který
mohou využívat ve hře. Na každý turnaj jede
i část žáků, aby získali zkušenosti. Máme za
sebou první turnaj s bilancí 1-1-1. Bojovnost,
chytrost a touha po vítězství je znát každou
sekundu na hřišti. Jen jsme občas zbrklí
a děláme chyby, ale to k tomu patří -. Na
trénincích se proto snažíme předat hráčům
to nejlepší, co umíme. -

MUŽI

Stejně jako u mladších žáků přihlásili jsme
letos do soutěže dvě družstva starších žáků,
kteří jsou rozděleni podle ročníku narození na
„devadesát-devítky“ a „nula-nulky“. Během
roku nás čeká spousta turnajů, přátelská
utkání s okolními týmy, již tradiční vánoční
turnaj v Hodoníně a na konci sezony opět
předvedeme své dovednosti na HUMMEL
OPEN GAME v Brně.
Na trénincích cvičíme hlavně kombinace,
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individuální techniku a smysl pro fair-play hru.
Snažíme se, aby hráči začali vnímat a přemýšlet nad hrou. Radíme jim a necháváme jim na
hřišti prostor pro vlastní kombinace. Cílem
trenérů, a věříme, že i samotných hráčů,
je minimálně postup na republikové finále,
které se bude letos konat u nás v Dolních
Bojanovicích. Do sezony přejeme hodně
štěstí, úsměv na rtech, radost ze hry a mnoho
získaných bodů. -

U mužů nejde jen o výsledky. Sice rádi
vyhráváme, ale bereme na turnaje dorostence a někdy i žáky, aby si zahráli a získali
co nejvíce zkušeností, které využijí ve svých
kategoriích. Po dvou zápasech máme 6 bodů
se skóre 12:6. Už dlouho jsme nebyli na republikovém finále, tak se o to letos popereme.

Zpravodaj

Proč investovat do kroužků dětí?
Často slýcháme názor, že je zbytečné
přispívat finančně na zájmovou činnost pro
děti. Podle těchto hlasů je důležité investovat
pouze do vzdělání, za kroužek dítěti nemá
smysl platit.
Mám jiný názor. Pokud zaplatíme zájmovou
činnost, budeme investovat do volného času
svého dítěte. Děti se nám nebudou toulat
po „dědině“, kouřit na hřištích, případně si
hledat opiová doupata. Budeme mít přehled
o tom, kde se naše ratolest nachází, s kým je
a můžeme své dítko kdykoliv „zkontrolovat“.

Navíc, pokud má dítě v dané činnosti úspěch,
můžeme vidět radost v jeho očích… To je nad
všechny peníze světa.
Veškeré finance, které jsou za kroužky
hrazeny, jsou využity na potřeby dětí. Alespoň
v Orlu jednotě Dolní Bojanovice tomu tak je.
Vedoucí kroužků jsou dobrovolníci pracující
zdarma.
Mé díky patří všem dospělým, kteří svůj
čas věnují bezúplatně a dobrovolně našim
dětem. Kéž by mezi námi bylo více takových
ochotných lidí...
Z.K.

spor t
TENISTI OSLAVILI TŘICET LET NA KURTECH
Členové Tenisového klubu Dolní Bojanovice
si letos připomněli již třicáté výročí od svého
založení. Narozeniny oslavili dvěma turnaji,
na které pozvali hráče a své příznivce z okolí.
Zakládajícími členy a průkopníky tohoto
sportu v naší obci byli Vojtěch Lelka, Miroslav
Škrobák, Ludmila Lelková a první předseda
klubu Jaroslav Hromek. V minulosti čítal klub
kolem padesáti členů, dnes se mezi tenisty
oficiálně řadí třicet hráčů.
Mnozí příznivci sportu si ještě vzpomenou na
první asfaltový tenisový kurt, který byl zbudován už v roce 1985 na hřišti v místě, kde dnes
stojí fotbalová tribuna. Během následujícího
roku byla přistavena ke kurtu i odrazová stěna.
Až v roce 1990 se členové dočkali dvou antukových kurtů, které nechal zbudovat Místní
národní výbor. V roce 1995 přibyl i třetí kurt.
Po celou dobu existence využívali tenisti jako

šatny a zázemí pouze budovu zděděnou po
„psíčkařích“. Teprve v roce 2010 postavila
Obec Dolní Bojanovice s využitím dotačního
programu nové šatny a klubové zázemí.
Od roku 1986 hráli naši tenisti okresní
soutěž, později i krajskou soutěž v kategorii
dospělých. Během této doby se v klubu vystřídaly desítky hráčů a hráček. V současnosti
hrají naši tenisti Slováckou ligu mužů. Letos
si zahráli už 16. ročník a obsadili 2. místo.
Úspěchů ve Slovácké lize dosahují tenisti
i díky přespolním hráčům (například T. Juřica
a P. Blahůšek), kteří se řadí mezi členy. Velkou
zásluhu na fungování soutěžního družstva
nelze upřít kapitánovi Jiřímu Horákovi, který
je současně úspěšným hráčem a získává řadu
bodů za svá vítězství.
„Od začátku existence klubu jsme hráli
i soutěž žactva. Měli jsme asi dvacet dětí
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Co nového v mužstvech TJ

a poskládali jsme z nich soutěžní družstvo.
Nevedly si špatně. Postupem času ale dětí
ubývalo a museli jsme soutěž zrušit,“ vzpomíná zakládající člen Miroslav Škrobák. Mezi
úspěšné žáky se v minulosti zařadila například
Dita Trešková (dnes Bílíková), která získala
2. místo v okresním přeboru mladších žáků.
Nadějným tenistou byl také Radek Švehla.
V dnešní době se oddíl žáků znovu vytvořil, na
přihlášení do soutěže však žáci dosud nejsou
připraveni. „Přes snahu rozšířit a omladit klub
se nám prozatím nedaří získat dostatek žáků,“
říká současný člen klubu Jiří Horák.
Kurty v Dolních Bojanovicích využívají nejen
naši hráči k tréninkům, ale jsou k dispozici také
rekreačním hráčům od nás i z okolí. „Přespolní
hráči k nám jezdí rádi. Naše kurty jsou dobře
udržované a patří mezi nejkvalitnější v okrese,“
vysvětluje Miroslav Škrobák. Kurty je možné
pronajmout za pouhých sto korun na hodinu
a je nutné si je v sezoně rezervovat v dostatečném časovém předstihu.
„Rádi bychom pozvali všechny zatím váhající
zájemce. Přijďte to zkusit! Rádi vás uvítáme.
Nemějte obavy z nezdaru. Čekají vás kvalitní
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kurty a příjemné prostředí,“ vzkazují členové
klubu Jiří Horák a Miroslav Škrobák.
A jaké přání by si členové rádi splnili k „narozeninám“? „Osobně si přejeme, aby nás tato
krásná hra stále bavila a sloužilo nám zdraví.
Pro oddíl – hodně členů a hlavně dostatek dětí,
které by chtěly trénovat a hrát. Moc bychom si
přáli takovou generaci hráčů, jaké jsme měli
tak před 20 lety,“ dodávají zástupci klubu.

V roce 2010 bylo zbudováno nové klubové
zázemí pro tenisty

Zpravodaj

Naši dorostenci se svého úkolu v nové
soutěži zhostili poměrně dobře, usadili se
v popředí tabulky a některé vyrovnané zápasy přetlačili na svoji stranu. Nově vytvořené
mužstvo se vyznačovalo velkou bojovností
a chutí do hry. V začátku soutěže se na některých hráčích projevila roční pauza v určité
nerozehranosti a herní praxi, čehož využil lídr
soutěže – mužstvo Strážnice. Ten nám vzal
hned na začátku soutěže body, které se nám
nepodařilo do konce podzimní části dohnat.
Ale nic není ztraceno. Před jarní soutěží čeká
naše hráče kvalitně obsazený zimní turnaj
v Mutěnicích, který přispěje k dohnání herního manka mužstva.
U žáků nejstarší kluci chodí vypomáhat
na zápasy dorostu a ti mladší teprve sbírají
zkušenosti v nové soutěži. Přechod na velké
hřiště s sebou přináší i změnu herních situací.
Přesto jsme se prezentovali slušnými výkony,
kluci bojovali, ale některé věci by měli nechat
na trenérech a soustředit se na vlastní výkony.
Při utkáních chybělo i trochu štěstí, nicméně
umístění uprostřed tabulky nahrává ke klidu
a možnosti využít zimní přestávku na kvalitní
přípravu.
Soutěž přípravek z pohledu trenéra
Josefa Chromečka mladšího:
U přípravek jde především o to, aby se
děti fotbalem bavily a naučily se fotbalovým
základům, které budou v budoucnosti zdokonalovat. Hráče a hráčky musím pochválit
za přístup k tréninkům a zápasům. Parta se
během posledního půl roku ucelila a díky
tomu dosahuje dobrých výsledků a výkonů.
Starší přípravka sice prohrála první dva zápasy, poté však už neztratila ani bod, poslední

čtyři zápasy vyhrála s celkovým skóre 50-0.
Přes zimu také zahálet nebudeme, čeká nás
zimní halová liga se sedmi turnaji a těžkými
soupeři.
U mladší přípravky je kádr velmi úzký, kdy
máme k dispozici v mistrovských utkáních
pouze jednoho nebo dva náhradníky, což je
škoda. Přesto si hráči zaslouží pochvalu za
fotbalový pokrok v tomto roce. Zvláště musím
vyzvednout benjamínky Nikole Chromečkovou (jednu z nejlepších střelců soutěže)
a Jirku Zhřívala za jejich přístup k tréninkům
a výkony v zápasech, neboť se ve svých pěti
letech stali tahouny manšaftu.
Tímto zvu všechny kluky a holky, ať se
přijdou pobavit s námi (více informací Josef
Chromeček ml. 723 801 728).
A tým z pohledu trenéra Zdeňka Sklenského
Celkov ý v ýsledek podzimní části je
2. místo, 14 utkání (9 výher, 2 remízy, 3 prohry, 29 bodů, skóre 27:14). Podrobnosti
a statistiky jsou zveřejňovány na webových
stránkách www.fkdolnibojanovice.tode.cz
Podzimní část sezóny bych rozdělil na dvě
přesné poloviny. Prvních sedm zápasů jsme
se hledali a získali jsme 10 bodů při pasivním
skóre 7:11, přitom jsme tři zápasy vyhráli, tři
prohráli a jeden remizovali. Remíza mě mrzí
ze všeho nejvíc. Byla to jediná ztráta bodů
v domácím prostředí, kde jsme soupeře
podcenili, v té době byl na posledním místě.
Druhá část podzimní sezony už byla o něčem jiném. Napřed jsme si zajeli pro tři body
do Želetic (4:0) a pokračovali „hodovou“
domácí výhrou nad (do té doby) suverénně
vedoucími Nenkovicemi 3:1. Na Hodky jsme
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potvrdili naši formu v Prušánkách, kde jsme
vyhráli derby s místním Podlužanem 4:0. Dalších sedm zápasů podzimní části jsme získali
19 bodů při velmi aktivním skóre 20:3, za šest
výher a jednu remízu (s druhými Dubňany na
jejich hřišti).
Máme nejmladší kolektiv v soutěži, proto
jsem uvítal návrat Pavla Pulkrábka do sestavy. Jeho příchod do týmu přišel právě po
odehraných prvních sedmi utkáních. Pavel je
jediný v týmu, který nezažil na podzim hořkost
porážky. O další posílení kvality a zkušenosti
se pokusíme v zimní přestávce. Výsledky
podzimních zápasů v žádném případě nepřeceňujeme a chceme se připravit na jarní
zápasy co nejlépe. Už v předchozím čísle
Zpravodaje jsem psal, že máme nejvyšší cíle
(i když si dost lidí v tu dobu klepalo na čelo
-) a na tom se nic nemění…
Do jarních bojů vstoupíme 30. března
v Čejči, do té doby absolvujeme soustředění
a 37 tréninkových jednotek zimní přípravy.
Zdeněk Sklenský
Trenér A týmu
Letošní rok se vyznačoval především posunem trenérů. Všichni změnili své pozice.
Někteří přišli noví, další se posunuli. Takové
posunutí potřebuje čas, aby si noví aktéři na
sebe zvykli. Většinou to souvisí s vybudováním nových mužstev. Jejich pozice je nezáviděníhodná, na tribuně tomu všichni rozumí,
ale kdo si vyzkoušel tlak na lavičce, zejména
když se mužstvu nedaří, je rázem všechno
jinak. Čím vyšší soutěž, tím větší tlak. Dovolím se zastavit u Zdeňka Sklenského, který
jako začínající trenér u dospělých jistě měl
své představy. Bohužel hráči mu to zejména
v jarní části moc neulehčili. Myslím, že svedl
svůj vlastní boj, ve kterém nasadil všechny
své morální prostředky, aby obstál se ctí. Až
konec sezony ukázal, že nevydařené jaro
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nebyl až tak promarněný čas. Spíše si jenom
hráči vyjasňovali s trenérem, kterým směrem
se bude mužstvo ubírat. Patří mu poděkování,
že ustál tento trenérský tlak, a doufám, že i pro
něj to byla dobrá zkušenost v jeho začínající
trenérské kariéře.
Tak jako hráči na hřišti, tak i my funkcionáři
tvoříme v zákulisí svůj vlastní tým. Úkolů, které
zabezpečujeme, je opravdu hodně a uvítali bychom do svých řad posily. Každý bude vítán.
Chtěl bych tímto poděkovat všem trenérům,
realizačním týmům, funkcionářům, ale i rodinným příslušníkům a všem, kteří obětují velké
množství svého volného času ve prospěch
ostatních. Děkuji obecnímu úřadu a všem,
kteří tuto činnost podporují. Snažíme se,
aby vynaložené prostředky nedošly vniveč,
ale posunuly sportovní dění v naší obci zase
o kousek dál.
Za celou sportovní veřejnost přeji
požehnané vánoční svátky a všechno
nejlepší do nového roku 2014.

Zpravodaj

Karel Turek
předseda TJ

Vesnické kluby nedisponují velkým výběrem
chlapců a děvčat. Aby se i na vesnici vytvořila
jedenáctka, musí hrát fotbal všichni, kdo mají
zájem. Přesto se i v tak malých klubech čas od
času objeví někdo s větším talentem, kterému
jde fotbal takřka od kolébky. Jedním z nich je
určitě Michal Fatěna.
Michal se narodil v roce 2003 a brzy se u něj
objevily fotbalové vlohy. Nejdříve jenom doprovázel na hřiště svého bratra Martina, ale dlouho
u postranní čáry nevydržel. Snažil se ze všech
sil zařadit se do mužstva i v zápasech. Přes
svoji drobnější postavu si rozuměl s míčem
a nebál se s ním tvořit a hlavně zakončovat,
takže většinou právě jeho branky (a nebylo
jich málo) ovlivnily celkový výsledek zápasu.
Postupem času mu začalo být bojanovské
hřiště malé a díky svým rodičům začal hrát
ve větších krajských klubech. Když před
několika lety přišel tehdejší trenér a zakladatel Luboš Pospíšil s tím, že Bojanovice byly
pozvány na celorepublikový turnaj E.ON CUP,
panovaly velké obavy, aby si chlapci na tomto
turnaji neudělali ostudu (turnaje se zúčastňuje
336 družstev, letošním vítězem je Sparta
Praha). Nikoho nenapadlo, že jednou bude
vyhlášen nejlepším hráčem jednoho z regionálních kol hráč z Dolních Bojanovic, a to
se Michalovi podařilo. Díky svým výkonům si
získal týdenní pobyt v E.ON fotbalové škole,
která probíhala v Třeboni pod záštitou Patrika
Bergera a Josefa Masopusta. Z 52 nejlepších
hráčů této fotbalové školy se zařadil mezi
12 nejlepších, kteří odjeli reprezentovat naši
republiku na mezinárodní turnaj E.ON Kinder do Rumunska. Přes konečné třetí místo
v turnaji získal spolu se svými spoluhráči první
mezinárodní zkušenosti.
Se svými rodiči Michal objíždí sportovní

areály v celé republice. Absolvuje velkou
porci tréninků, zápasů a snaží se dostat co
nejvýš v celkovém hodnocení těchto mladých
fotbalistů. Mezi tím vším si však najde čas
a jako hráč našeho klubu nastupuje v našich
žákovských družstvech. Letos pomohl našim
klukům získat titul přeborníka okresu.
V současné době se Michal herně mění.
Z role zakončovatele se posunuje víc na
rozehrávku, pracuje pro kolektiv, ale stále
svým fotbalovým myšlením ovlivňuje konečné
výsledky zápasů.
Přejeme Michalovi, ať se mu vyhnou zranění
a neopustí ho jeho velký fotbalový apetit. Vám,
kdo máte rádi fotbal, doporučuji, využijte příležitosti a přijďte zhlédnout jeho zápasy, než
opustí náš klub a zamíří do vyšších soutěží.
Karel Turek
předseda TJ

Michal Fatěna při fotbalovém utkání

Dolní Bojanovice

45

bojanovská kuchyně, rady, zdraví
Nápoje pro zimní čas

Rady

Hitem posledního období jsou horké nápoje
připravované z ovocného džusu. Připravili
jsme pro vás několik tipů:

Horký džus
Svařte jablečný, hruškový nebo broskvový džus, přidejte kousek skořice, hřebíček
a kůru z citronu. Z tradičního letního nápoje
je rázem zimní pohlazení. Vylepšit jej můžete
trochou alkoholu – rum, vodka. Dle chuti
můžete nápoj ředit vodou.

Horká čokoláda
tabulka kvalitní hořké čokolády
½ l mléka
vanilkový cukr
1 - 2 lžíce kakaa
smetana na šlehání
mletá skořice na zdobení
Mléko zahřejete, nalámete čokoládu, přidáte vanilkový cukr, kakao a přivedete k varu.
Nádobu sundejte z plamene a tekutinu vyšlehejte do pěny. Rozlijte do šálků a ozdobte
šlehačkou a skořicí.

Čokoládové banány
nejen pro děti

nar o z ení

- Vlašské ořechy ve skořápkách se snadněji
loupají, když jsou zmrazené.
- Lískové ořechy zbavujeme slupky tak, že
je na sucho opražíme v plechovém hrnku
(za stálého protřepávání, až začne slupka
praskat) a pak je promneme v čisté utěrce.
- Mandle snadno oloupeme, když je zalijeme
vroucí vodou, necháme je chvíli namočené
a pak lehce každou mandli ručně zbavíme
slupky.
- Když opražíme na sucho kokos na teflonové
pánvi, budeme mít v těstě intenzivnější vůni
a zajímavější vzhled. Opražený kokos je
vhodný též na ozdobu moučníků.
- Pro intenzivnější aroma lze před mletím
opražit na sucho také mák.
- Pro krájení lepivých potravin (kandované
ovoce, datle, fíky) ponoříme nůž do hladké
mouky.
- Aby se nám těsto při zpracování, hnětení na
vále nelepilo na ruce, kápneme si na ně pár
kapek oleje.
- Chceme-li zabránit vytékání marmelády
z koláčů nebo jejímu stékání z povrchu,
zahustíme ji strouhankou z piškotů. Do
řídkých povidel použijeme perník na strouhání.
Připravila Z.M.

2 banány
1 pomeranč
75 ml bílého jogurtu
50 g nastrouhané čokolády
Rozmixujete oloupané banány a pomeranč.
Přidáte jogurt a opět rozmixujete. Podle potřeby
přilejte pomerančovou šťávu (může být i trocha
vody), aby nápoj nebyl hustý. Nalijte do sklenic
a ozdobte strouhanou čokoládou a skořicí.
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Zpravodaj

Denis Ondrejko
Tereza Buštíková
Adam Pospíšil
Prokop Mojžíšek
Martin Nikodém
Amálie Polášková

Josefovská
Hlavní
U Hřbitova
Sadová
Josefovská
U Penzionu

612
343
291
671
80
1074

7. 8. 2013
5. 9. 2013
9. 9. 2013
28. 9. 2013
2. 10. 2013
17. 10. 2013

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

sňatky
7. 9. 2013
Dolní Bojanovice

Michal Newlove
Veronika Holečková

Anglie
Dolní Bojanovice

21. 9. 2013
Dolní Bojanovice

Vojtěch Salajka
Jaroslava Sládková

Dolní Bojanovice
Dolní Bojanovice

úmr tí
Přemysl Barta
Jan Bílek
Štěpán Turek
Vladimír Bravenec
Anna Řezáčová
Božena Hubáčková
Stanislav Skoumal
Marie Kučerová
Jaromír Rajchman

Záhumenice
Příčná
Žabácká
Hlavní
Hlavní
Spodní Pustá
Vrchní Pustá
Josefovská
Zelnice

906
678
51
148
318
193
754
577
591

Dolní Bojanovice

55 let
90 let
81 let
91 let
82 let
87 let
81 let
96 let
79 let

23. 8. 2013
26. 8. 2013
20. 9. 2013
12. 10. 2013
14. 10. 2013
23. 10. 2013
6. 11. 2013
9. 11. 2013
26. 11. 2013
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in z er c e

po z v ánk y
VÁNOČNÍ HUDBA
V CHRÁMU SV. VÁCLAVA
V DOLNÍCH
BOJANOVICÍCH

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Základní školy a mateřské školy
Dolní Bojanovice
nabízí obědy
za cenu 52,- Kč.

24. PROSINCE 2013 - 23 HOD.
JAKUB JAN RYBA
ČESKÁ VÁNOČNÍ MŠE
„HEJ, MISTŘE”

Rozvoz zajišťuje Charita.
Oběd si můžete objednat

na tel.: 518 372 189

25. PROSINCE 2013 - 10 HOD.
E. MARHULA
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
26. PROSINCE 2013 - 10 HOD.
MUSICA MAGNIFICA
DIRIGUJE

BCA. LUCIE ŠKRHÁKOVÁ
27. PROSINCE 2013 - 18 HOD.
MUŽSKÝ SBOR VOX VINI
DIRIGUJE

MGR. SVĚTLANA PŘIBILOVÁ
29. PROSINCE 2013 - 10 HOD.
SCHOLA
5. LEDNA 2014 - 10 HOD.
E. MARHULA
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
ÚČINKUJE
SVATOVÁCLAVSKÝ SBOR
A ORCHESTR SE SVÝMI SÓLISTY

DIRIGUJE:
BCA. LUCIE ŠKRHÁKOVÁ
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Co nás čeká
4. 1.
11. 1.
18. 1.
8. 2.
15. 2.
21. - 22. 2.
1. 3.
16. 3. - 16. 4.
20. - 27. 4.
30. 4.
Zpravodaj

Krojový ples
Vinařský ples
Retro ples
Ples SRPDŠ
Valentýnský ples
Humanitární ples a koncert Tolerance
Country ples
Jarní hudební festival
Velikonoční výstava
Pálení čarodějnic

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

Tel.: 518 372 098
Dolní Bojanovice
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Dolní Bojanovice
Zpravodaj
50

13.6.12 13:30

Přejeme všem zákazníkům
veselé Vánoce
a šťastný nový rok.

mědi

Odevzdávat vysloužilá elektrozařízení
na místa zpětného odběru se opravdu vyplatí!

nabízí svým zákazníkům
široký sortiment
potravinářského
a drogistického zboží.

ruda

EW_inzA4_zlom01.indd Odd1:1

2

ubytování pro vaše hosty
oslavy narozenin
svatby, křtiny
výročí, setkání
schůze...

CELOROČNÍ PROVOZ

Ubytování nabízíme ve dvou kategoriích - STANDARD
(*** - s WC, koupelnou, TV, ledničkou)
a TOURIST (*) v cenách již od 240,- Kč/osobu/noc

Pouštění draků, 20. 10. 2013

s možností snídaně.
Využít lze restauraci s barem, salonek, vinotéku,
zasedací místnost, prostory pasáže.
Objednat je možné degustaci regionálních
vín, ale i kompletní menu za předem
dohodnutou cenu. Při objednání konzumace
je nájem prostor zdarma.
Těšíme se na shledání s vámi v našem penzionu.

Informace obdržíte na recepci penzionu nebo na tel.: 775 225 584
e-mail: ubytovani@penzion-vaclav.cz • www.penzion-vaclav.cz
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Zpravodaj

Vernisáž Vánoční výstavy, 8. 12. 2013

Setkání sedmdesátníků
a pětasedmdesátníků
na obecním úřadě, 13. 10. 2013

Neznámý autor:
„Nejlepší věci v životě obvykle nejsou věci.“

