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Redakční rada Zpravodaje
přeje všem čtenářům
krásné Vánoce
a do nového roku 2013
všechno nejlepší.

Děkujeme všem čtenářům Zpravodaje za projevenou přízeň.
Svatováclávské hody
a hodky, 30. 9. - 7. 10. 2012

Dolní Bojanovice

1

P e v n ý bod
Je tomu už více roků, co jsme se se třemi
přáteli rozhodli v zimě projít – či lépe řečeno
přelézt – hlavní hřeben slovenských Západních Tater. I v létě je to cesta poměrně náročná (mnozí to znáte ☺); v zimě samozřejmě
neskonale víc. Do hor jsme nastupovali za
docela dobrého počasí, za nevelkého lavinového nebezpečí a také s dobrou předpovědí.
Jak už to chodí, ani v tomto případě předpověď nevyšla. Na hřebeni nás zastihla sněhová
vánice, která trvala dva dny. Během těch dnů
jsme pomalu postupovali velmi náročným
terénem. Při první vhodné příležitosti – ve
Smutném sedle – jsme se rozhodli sestoupit.
Pod námi se nacházel prudký svah pokrytý
novým sněhem. Věděli jsme, že teď už hrozí
velké lavinové nebezpečí, a tak jsme se jistili
lanem. První z nás sestoupil tak daleko, jak
mu to lano dovolilo – ale co dál? V sypkém
sněhu se neměl kde zachytit a zajistit. A tak
na nataženém laně postupoval kyvadlově
ze strany na stranu, až se mu podařilo najít
malou skalku vyčnívající ze sněhu. Konečně!
Uprostřed spousty zrádného sněhu se našlo
místo, na které jsme se mohli spolehnout;
místo, kde bylo možné pevně zajistit skobu.
S pomocí tohoto pevného bodu jsme slaňovali dolů. Nakonec došlo k tomu, co se dalo
očekávat. Pod jedním z nás se utrhla lavina:
spousty sněhu se překvapivě tiše sesunuly do
propasti. Nám ale žádné nebezpečí nehrozilo,
dobře zajištěné lano nás bezpečně zachytilo.
Bez větších problémů jsme sestoupili až do
údolí k Žiarské chatě.
Proč tuto událost zmiňuji? Myslím, že může
mít i symbolický význam. Žijeme v době,
která nám zdánlivě nenabízí žádný pevný
bod, žádnou pevnou oporu. Morálku, názory
i postoje si téměř každý přizpůsobuje podle
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s lo v o s t ar o s t y
„Quo vadis, demokracie – kam kráčíš, vládo lidu…“
…je to téměř na den rok,
kdy jsem touto filozofickou
otázkou zakončil téma pojednání o stavu společnosti.
Kam že jsme tedy vykročili?

svého. To se projevuje v politice, v nejisté
ekonomické situaci, v mezilidských vztazích;
ve skepsi a všeobecné naštvanosti. Kam se
člověk podívá, tam se utápí v moři sypkého
a nejistého „sněhu“.
Slavíme Vánoce. Jsou to dny, které nám
důrazněji než jiné říkají, že pevný a neochvějný bod přece jen existuje. Je to Boží láska
k člověku. Někdy říkáme – kdyby Bůh byl,
nestalo by se to či jiné neštěstí… Pravda,
neznáme odpověď na smysl a původ všech
trápení světa, našich bližních, nás samotných.
Vánoce nám ale jasně říkají: Bohu není tvé
trápení lhostejné. Nejsou mu lhostejné tvé
slabosti a hříchy. Není mu lhostejný život
tvůj ani životy lidí kolem tebe. Právě proto se
Boží Syn stal člověkem, proto zemřel a vstal
z mrtvých, aby poslední slovo měl Život. To
je pevný bod, o který se – pokud chceme,
toužíme, hledáme – můžeme opřít.
Přeji vám všem, milí přátelé, požehnanou oslavu Kristova narození.

Zpravodaj

o. Petr Karas

Plynofikace, aneb kde jsou
naše peníze…
Lidé se ptají, proč není
v investicích zahrnuto vybudování plynu v nov ých
lokalitách. Vysvětlení: Údaje
od samotné nadnárodní plynárenské společnosti sdělují,
že investovali do odkupů
plynovodů zhruba miliardu
korun. Dále přiznávají, že tyto
odkupy realizují za 30 – 50 %
hodnoty investic z veřejného
sektoru – obcí. Po započítání
investiční přípravy toto číslo
vidím nejméně o 10 % nižší.
A tak se děje „legální cestou“.
Vyvádění miliard korun mimo
náš dnes již značně oslabený
stát. Chystaná novela vyhlášky 140/2009 Sb. napovídá,
že plynofikovat nebude možné bez dalších – ještě větších
– ztrát z veřejného sektoru.
Bohužel nemám tolik prostoru, abych detailněji vysvětlil
celou problematiku. Plyn
tedy příští rok stavět v nových
lokalitách nebudeme – anebo ano, ale z námi investova-

ného jednoho milionu korun
přijdeme o 600 – 800 tis. Kč.
Hody, naše hody…
Lidé se často ptali, proč
byly letos kolotoče umístěné
na hřišti. Otázka by měla
znít: Kde je vůbec možné
umístit tyto atrakce v prostorově omezeném centru
obce? Není dosti místa na to,
abych popisoval problematiku omezení zastavitelného
obvodu obce po desítky let
a s tím související hustou zástavbu každého prostranství.
Vraťme se k otázce „Kde?“.
V posledních letech se stále
více objevovaly problémy
s bezpečností, umístěním,
průchodností – průjezdností

atd. Možná se vám vybaví
ruské kolo zapřené v břehu
potoka. Přitom ochranné pásmo vodního toku je nejméně
6 metrů od hrany břehu. Nešťastné události, které média
předkládají, mají také soudní
dohry (naposledy pořádání
automobilové soutěže se
čtyřmi zmařenými lidskými
životy). Rozhoduji – potom
zodpovídám! Hrát si v dnešní
době na laciné hrdinství není
opravdu namístě. Proto již na
jaře, při přípravě hodů, jsme
prodiskutovali problematiku
se stárky i provozovateli atrakcí. Sportovní lokalitu jsme
vyspravili, jediným rizikem
bylo počasí. Ale i v případě
nepřízně jsme měli nachysta-

Letos byly kolotoče přestěhovány z důvodu bezpečnosti na
fotbalové hřiště.
Foto J. Skočík

Dolní Bojanovice
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nou kombinovanou variantu.
Malé kolotoče totiž měly být
na plochách za Penzionem
Václav a za stánkem pana
Kosíka umístěné tak, aby
byly dodrženy dané předpisy.
To před umístěním atrakcí
bylo ze strany provozovatele
odmítnuto. V roce 2013 to
bude jedno z kritérií výběru
provozovatele. Na prvním místě bezpečnost, poté prostornost, dále sankce za nedodržení smluvního vztahu a pak
asi vzdálenost. V pondělí na
hody jsem byl vyzván, abych
tuto problematiku vysvětlil.
Nemyslím si, že by to bylo
v hodové atmosféře šťastné.
Kulturní zázemí naší
obce…
Z předchozí problematiky
se znovu připomíná potřeba
dořešit kulturní zázemí v naší
obci. Tuto problematiku jsem
otevřel před 4 až 5 lety a byla
přijata všelijak. Letos dalo zastupitelstvo zelenou zpracování jednoduché koncepční
studie na využití areálu za
Základní uměleckou školou
(ZUŠ). Komplex budov ZUŠ,
kulturního domu a restaurace, dále zajímavého přilehlého areálu má potenciál
k dotvoření a vytvoření zázemí kultury. Je to především
kulturnost, folklornost a niternost života, za kterou míří
spousta návštěvníků a díky
které jsou Dolní Bojanovice
jedinečné. Prostor y ZUŠ
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Areál za ZUŠ a OD se v letošním roce osvědčil pro přípravu hudebního festivalu
Foto J. Skočík

postupně zvětšujeme a do
budoucna budou plně využity
pro zázemí kultury. I proto se
nabízí k diskuzi téma využití
možnosti propojení budov
a dotvoření komplexu přilehlým podiem, střechami atd.
Studie byla představena na
zastupitelstvu a bude zveřejněna na webu. Rozhodně
nejde o projekt příštího roku,
chceme nechat dostatek
prostoru k jeho precizování. V této koncepci by se
pak našel prostor pro využití stávajícího prostoru Pod
Zeleným pro bezpečnější
zastávky autobusů, parkování
a v době hodů prostor např.
pro větší atrakce, které by
doplnily menší – umístěné za
Penzionem Václav. Celkově
by došlo k odlehčení centra – z Josefovské, odpadly
by problematické „výluky“,
stávající „fofo“ by mělo další
využití.
Zpravodaj

Stěžejní investiční akce
2013…
Pokračovat budeme budováním infrastruktury pro bydlení
v rodinných domech.
Nová ulice „Myslivecká“ –
vybudujeme kanalizaci a vodovod a ve spolupráci s E-ON
ČR elektrizaci lokality.
Ulice „Rýnská“ – zde je kanalizace, vodovod i elektřina
– dobudujeme komunikaci.
„V Zahradách“ to bude kanalizace a vodovod, odběrná místa elektřiny jsou zhotovena.
Dům s pečovatelskou službou
dostane nová okna a zateplení. Není zatím rozhodnuto o realizaci energetických úspor
Obecního domu a ZUŠ. I když
byla přidělena dotace, musíme znát odpovědi na otázky
týkající se rozpočtu a samotné
problematiky zateplení a též
na proveditelnost plynových
tepelných čerpadel. Realizaci úspor vidíme v postupné

obnově veřejného osvětlení
– v roce 2013 investice za
asi 800 tis. Kč. Dokončíme
Změnu územního plánu obce
a jeho úpravu dle nové legislativy. Významnou investicí se
může stát rozšíření tělocvičny
základní školy, kde se podařilo získat celkem 10 mil. Kč.
K dofinancování této akce
se v současné době snažím
uplatnit požadavek kompenzací. V případě úspěchu by
sport v Dolních Bojanovicích
měl dotvořeno sportovní zázemí na slušné úrovni. Pokud
rozhodnou zastupitelé, pak by
mohly být zpracovány projekty
na dotvoření kulturního zázemí v obci – viz předchozí bod.
Bankomat v obci…
Téma to není nové. Již v předchozím zastupitelstvu jsme
poptávali možnost zřízení
bankomatu u několika finančních ústavů. Možná
vznikl mezi některými občany
dojem, díky malé informovanosti, že bankomat nechceme. Opak je pravdou.
Asi největším problémem je
princip realizace. Všechny
banky chtějí přenést investiční riziko na obec. Instalace,
bezpečnost, ale hlavně zajištění obratu – tedy dostatečný
počet operací. V současné
době se jeví asi nejvýhodnější nabídka od FIO banky,
která požaduje 850 výběrů
měsíčně. V případě neplnění by se obec zavázala

k úhradě neuskutečněných
výběrů násobeno 30,- Kč.
Přenesení investičního rizika
na veřejnou korporaci, kterou
obec je, mi připomíná zvláštní
praktiky při budování plynu,
kdy „musíme“ tento prodat
za významně nižší cenu, tedy
s investiční ztrátou. A dále,
pokud zastupitelé rozhodnou, že obec bude takto
„dotovat“ soukromou firmu,
jak rozhodnou v případě, že
takto požádá i jiná banka, či
firma – ať to obec doplatí –
a budou se domáhat nediskriminačního přístupu? Byl bych
rád, kdyby korektně zaznívaly
i tyto připomínky v diskuzích.
Podpora zájmových sdružení v obci…
Pravidla poskytování „dotací“ z rozpočtu obce byla
přijata a jsou k dispozici.
V kompetenci rady obce jsou
ze zákona dotace do 50 tis.
korun. Nad tuto částku rozhoduje zastupitelstvo. Žádosti
nad 50 tis. Kč. měly být podány do konce října. Žádosti
jsme obdrželi od TJ Dolní
Bojanovice (cca 400 tis. Kč),
Orel jednota Dolní Bojanovice (cca 400 tis. Kč) a od
fyzické osoby (nad 50 tis.
Kč) pro sportovní vyžití. Mezi
základní principy přidělování
dotací patří účelovost. To
znamená, že chceme podporovat především samotnou
činnost a práci s mládeží.
Chceme, aby provozní náklaDolní Bojanovice

dy, tj. energie, vodné, stočné,
si hradili žadatelé z vlastní
ekonomické činnosti, či příspěvků. Účelem je zodpovědnější přístup k hospodaření,
motivace k úsporám, především energií. Některé žádosti
obsahují např. i odměny funkcionářů, či správců areálu. Je
na rozhodnutí zastupitelstva,
zda tyto náklady podpoří. Jak
činnost místního Orla, tak TJ
– kopané jsou obcí významně podporovány. Před lety
obec přispěla třemi mil. Kč
na stavbu Orlovny, na kterou
si tato organizace zajistila cca
25 mil. Kč. V minulém roce
bylo dobudováno sportovní
zázemí pro TJ, spolu s investicí pro tenisový klub zde obec
investovala téměř 10 mil. Kč.
Chystáme opravu budovy staré „čističky“ , jako servisního
a technického zázemí pro TJ
a tenisový klub. Ve spolupráci
s těmito subjekty chceme
zhotovit nové oplocení a brány. Po celý rok zde obecní
zaměstnanci odvádí spoustu
práce, a přesto slyším, jak
málo obec pomáhá.
Honební společenstvo…
Po 10 letech se konala
„volební“ valná hromada
Honebního společenst va
Dolní Bojanovice – tedy
vlastníků pozemků honitby.
Tato honitba byla svěřena
do pronájmu myslivecké mu sdružení „Stupava“ od
roku 1993 za 5,- Kč/ha.
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Honební výbor byl z větší
části obměněn, pronájem
pro naše myslivce zachován.
Jsem ale přesvědčen, že
Honební společenstvo má
více hájit zájmy majitelů pozemků - svých členů. Nájem
5,- Kč za hektar svěřené
půdy po téměř 20 letech není
relevantní. Pevně věřím, že
vlastníci pozemků si uvědomí
také svou zodpovědnost za
svůj majetek a budou k tomu
tak přistupovat. Mít majetek
= mít především zodpovědnost. Otázkou je, co se bude
dít, když svěřím rozhodování za svůj majetek druhým.
Problém škod způsobených
zvěří mají vlastníci pozemků /
členové honebního společenstva/ řešit s honebním společenstvem a mysliveckým
sdružením. Hlavní „úživnou
částí“ honitby je obecní les
Stupava a je povinností mysliveckého sdružení provádět
činnost v souladu se zákonem
a korektně s vlastnickým právem obce = majetkem všech
našich občanů. Vážím si práce místních společenství,
neb vím, že je to společenství
našich občanů pro naši obec.
Ale také vím, že věci mají mít
pravidla vyvážená, zákonná,
i ta nepsaná. Nový honební
výbor v čele s novým starostou honebního společenství
tak bude mít práce dost.
Zastupitelstvo v poločase a volíme dál…
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Děkuji kolegům zastupitelům za odváděnou práci.
Vyslechl jsem si i názor, že
jsme tady koalice „lidovců
a cosi“. Když jsem skládal
kandidátku pro volby do
obecního zastupitelstva, kladl jsem důraz na „člověka“.
Lidi s hodnotami, odborně
i lidsky zdatní. Na jednání
zastupitelstva se mnohdy
přeme o „věc“, ale jsme tým,
který hledá nejvhodnější řešení. Vnímám boje na některých radnicích okolo, kde jde
o „kdo z koho“, kde nenávist
potlačí i sebelepší myšlenky,
kde JÁ znamená víc než MY.
Tedy odpovídám všem, které mrzí, že se „nežereme“.
I když vidíme, jak se mění
nálada společnosti, říjnové
volby byly výkřikem pro naši
nedospělou demokracii. Zanedlouho nás čekají volby
nového prezidenta. I když
kandidátů je hned několik,
výběr není bohatý… Naopak,
kteří byli u mnohdy zpackané
privatizace, nejen za opoziční
smlouvy, kdy jsme ztratili kontrolu nad energetikou, bankovním systémem atd.? Kteří
pokládají rodinu a hodnoty
trvalé na popředná místa?
Kteří hýří populismem a planými sliby? Kteří byli a zůstali
„rytíři“ - šlechtici dnešní doby
s morálním kreditem „bez
bázně a hany“? Jsme zralí
obstát v přímé volbě i my,
kteří máme spolurozhodovat? V tyto dny si hned tři
Zpravodaj

kandidáti stěžují, že za jejich
chybu (práci jich samotných
a jejich týmů) může ministerstvo a vlastně i parlament za
špatný zákon. Ptám se, je
přijatý zákon protizákonný?
Neznali snad podmínky získávání podpisů pro svou kandidaturu? Takže pokud bude
někdo z nich prezidentem
a nezdaří se jejich práce, tak
tu máme obrázek toho, jak
se zachovají. Budou hledat
vinu jinde. V systému, v soupeři, v zákonech… K těm
zákonům… stěžujeme si, že
7 000 zákonů je přespříliš…
a pak zase, že nám zákon
nepředepisuje detailně, jak
postupovat v jakékoli situaci.
Přitom by stačilo Desatero
a špetka moudrosti, chcete-li selského rozumu. No, ale
pak tu máme náš „zájem“,
chceme vyhrát, že? A tak si
najmeme právníky a chceme
po těch „špatných politicích“
ty zákony, proti kterým pak
nadáváme. Tedy, ruku na srdce, lze vůbec všeliké lidské
počínání zákony definovat?
Už vím, koho volit nebudu a už
vím, koho volit budu…
Do důchodu odchází naše
Marie Maršálková, děkuji jí za
pohodovou spolupráci. Marii
zastoupí paní Marie Ištvánková, která pracovala na částečný úvazek i na Domě s pečovatelskou službou. V roce
příštím hodlá jít do důchodu
náš odborný lesní hospodář,
pan Miroslav Polách. Tajně

doufám, že to s námi vydrží
ještě aspoň do konce roku.
Výběrové řízení ale na jaře
vypíšeme, je potřeba projít
náročným seznámením s celou agendou obecních lesů.
V náročnějším období zimy
prosím a zároveň děkuji za
pomoc při sněhových nadílkách, byť naše technika je
doplněna o další sněhovou
radlici a naši „chlapi“ už se
nemohou dočkat pr vních
sněhových vloček. Děkuji
i jim za spolupráci na na-

šem společném díle, děkuji
také spolupracovníkům na
úřadě, v občanské, stavební
a přestupkové komisi. Děkuji
redakční radě Zpravodaje a všem externím spolupracovníkům. Nejen je, ale
všechny lidi dobré vůle zvu
na sousedské setkání 28. 12.
před Obecním domem… jako
každoročně… nuda, smutek,
žízeň ni hlad nebudou…☺
„Teprve, když jsme drceni a lámáni, vydáváme ze
sebe to nejlepší…,“ řeklo

víno. „Dobrý hospodář vtělí
svou práci do nápoje pravdy… pramene života…,“ říká
moudrost. Dobrou úrodu
a moudré časy… lidem dobré vůle…
Dolní Bojanovice
26. 11. 2012

starosta obce

obecní úř ad
NÁVRH INVESTIČNÍCH AKCÍ ZAKOTVENÝCH V ROZPOČTU NA ROK 2013
Názevakce
ÚsporaenergiíOD+ZUŠͲ(neuznatelnévl.zdroje)
ÚsporaenergiíOD+ZUŠͲ(vlast.zdroje10%)
ÚsporaenergiíOD+ZUŠͲ(podílSFŽP5%)
ÚsporaenergiíOD+ZUŠͲ(podílFS85%)
RozšíƎenítĢlocviēnyZŠ
ZŠaMŠFotovoltaika
MŠͲvzniknovétƎídy
UliceMysliveckáͲkanalizace
UliceMysliveckáͲvodovod
UliceVZahradáchͲkanalizace
UliceVZahradáchͲvodovod
ÚzemníplánobceͲzmĢna
ÚzemníplánobceͲzmĢnaͲdotaceJMK
DPSzateplení+vým.oken
RekonstrukceVOul.Hlavní
Výkuppozemkƽ
KomunikaceuliceRýnská
NeinvestiēníͲKompostéry
Celkeminvestice:

PƎedpokladKē
vlastníprostƎedky
 1476100,00
719100,00

Plánov.
dotace

359600,00
6112700,00
 5000000,00
600000,00
200000,00
 1500000,00
500000,00
 1500000,00
500000,00
387900,00

požádáno10mil.

600000,00
800000,00
500000,00
 2000000,00
150000,00
16283100,00

žádáno1575tis.

žádost700tis.

112100,00
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6584400,00
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VOLBY

Ve dnech 12. a 13. října proběhly
v naší obci volby do zastupitelstva
Jihomoravského kraje. Předsedkyní
první volební komise byla paní Hana
Holečková, zapisovatelkou byla Iveta
Vachůnová. Předsedkyní druhé volební komise byla Kateřina Zigáčková,
zapisovatelkou paní Věra Bílíková.
V seznamu voličů bylo zapsáno
2.358 osob. K volbám se dostavilo
celkem 1007 voličů, což činí 42,71 %.
Občané se zdravotními problémy
využili možnost volit do přenosných
volebních uren.
Nejmladším voličem pro tyto volby se stal Jan Netopilík (18), nejstarším voličem byla Marie
Kučerová (95).

Výsledky hlasování za obec Dolní Bojanovice
Název strany dle kandidátní listiny
Křesťanská demokratická unie - ČSL
Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy
TOP 09 a Starostové pro JMK
NEZÁVISLÍ
Sdružení nestraníků
Občanská demokratická strana
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Česká pirátská strana
Volte pravý blok www.cibulka.net
Moravané
Strana svobodných občanů
SUVERENITA - Blok JB pro JMK
Strana zelených
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Strana soukromníků ČR
NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ
Koruna Česká (monarchistická strana)
Věci veřejné
Konzervativní strana
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Odpadové hospodářství

DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV SE KONALY V ŘÍJNU

Celk. počet hlasů
504
121
82
59
46
34
34
20
17
16
9
7
6
6
6
4
3
1
1
1

Zpravodaj

Celk. počet hlasů v %
51,58
12,38
8,39
6,03
4,7
3,48
3,48
2,04
1,74
1,63
0,92
0,71
0,61
0,61
0,61
0,4
0,3
0,1
0,1
0,1

V říjnu jsme si připomněli dva roky od
zahájení provozu sběrného dvora. Tento
projekt, financovaný z EU, je veřejností kladně hodnocen. Občané mají možnost uložit
zde „zdarma“ rozličné druhy odpadů – ať už
komunální, velkoobjemový, nebezpečný, biologický, větve, dřevo, stavební suť (množství
omezeno na 1000 kg/ 1 občan/ kalendářní
rok), železo, plast, papíry... Také mají možnost odložení vysloužilých elektrospotřebičů
– které nejsou odpadem, ale obec zajišťuje
jejich zpětný odběr – je pro občany výhodná.
Provoz sběrného dvora je zajištěn tři dny
v týdnu:
Středa

14 – 18 hod.

Pátek

14 – 18 hod.

Sobota

8 – 12 hod.

Nově zde mají občané možnost odevzdat
do speciální nádoby olej rostlinného původu
(použitý v kuchyních) a také v pytlích odevzdat
použitý (nepoškozený) textil, na který bude
v příštím roce pořízen kontejner.
Ráda bych upozornila na to, že dle obecně závazné vyhlášky číslo 2/2010 je každý
občan povinen třídit odpady! Dle informací
svozové firmy se v popelnicích objevuje biologicky rozložitelný odpad, to je zelený odpad ze
zahrádek, větve a podobně, dále pak občané
odkládájí stavební suť. Tyto druhy odpadů do
popelnic NEPATŘÍ. Dochází i k poškozování
techniky svozové firmy a obec za tyto druhy
odpadů platí vysoké poplatky. Uložení jedné
tuny odpadu na skládce v Mutěnicích je
zpoplatněna částkou 1.093,- Kč. Pokud se
v popelnicích bude opakovaně vyskytovat
nevytříděný odpad (např. odpad ze zeleně,

plasty, stavební suť…) – NEBUDE VÁM POPELNICE VYVEZENA!
V letošním roce byla podána žádost o poskytnutí dotace z EU – Operační program
Životního prostředí – na projekt „Separace
biologicky rozložitelného odpadu v obci
Dolní Bojanovice“. Podstatou projektu je
zavedení separace biologicky rozložitelného
komunálního odpadu a snížení jeho podílu ve
směsném komunálním odpadu formou domácího kompostování. V rámci tohoto projektu
(pokud se podaří získat dotaci) by měly být
domácnosti vybaveny kvalitními zahradními
kompostéry, které pomůžou řešit otázku, co
s odpadem ze zahrady.
Zastupitelst vo schválilo Obecně zá vaznou vyhlášku obce Dolní Bojanovice
č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění
a odstraňování komunálních odpadů, kterou
se zavádí místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Sazba poplatku zůstává i pro rok 2013 ve stejné výši, to je 450,- Kč/1 poplatník/kalendářní
rok. Dochází pouze ke změně, která se týká
poplatníků a osvobození od poplatku.
Eva Rajchmanová
místostarostka

BOTEKO
VINAŘSKÉ POTŘEBY
přejí krásné prožití
svátků vánočních
a úspěšný nový rok 2013

Dolní Bojanovice
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Několik zajímavých čísel, která se týkají třídění odpadů v naší obci:
Vývoj výtěžnosti tříděného sběru (všechny způsoby sběru)
Komodita
Papír
Plast
Sklo směsné
Sklo čiré
Nápojový karton
Kov

Vývoj výtěžnosti
srovnání (1. pol. 2011/2012)
123%
5%
-31%
-35%
-14%
131%

Aktuální výtěžnost
(1. pol. 2012)
15,4 kg/ob./pololetí
6,3 kg/ob./pololetí
1,9 kg/ob./pololetí
1,5 kg/ob./pololetí
0,7 kg/ob./pololetí
21,9 kg/ob./pololetí

Datový soubor: data z výkazů, 1. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012
Jednotky: změna výtěžnosti %; výtěžnost kg/obyvatele/pololetí

Celková výtěžnost tříděného sběru, bez započtení kovů, činila 25,9 kg na občana za
1. pololetí roku 2012. Rozdíl produkce komunálního odpadu v porovnání s 1. pololetím
2011 činí -3%, to znamená pokles v třídění. V prvním pololetí 2012 každý občan vyprodukoval
průměrně 137,0 kg tříděného komunálního odpadu.

Výpis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce ze dne 12. 9. 2012
Zastupitelstvo schválilo:
• Rozpočtové opatření – rozpočtovou změnu
č. 4/2012
Úprava rozpočtu:
Navýšení rozpočtu:
+ 3.589.000,- Kč
Snížení výdajů:
- 1.231.410,- Kč
Rozdíl příjmů a výdajů: + 2.357.590,- Kč
Rozpočet po úpravě:
Příjmy:
60.992.100,- Kč
Výdaje:
59.320.890,- Kč
Přebytek rozpočtu:
1.671.210,- Kč
• Prodej části pozemku p.č. 1804/1 o výměře 0,32 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice, dle
geometrického plánu č. 1451-153/2012,
vyhotoveného firmou GEPROSTAV geodesie s.r.o., Plucárna 3832/1a, označenou
písmenem „b“, za cenu 300,- Kč za 1 m2.
• Prodej pozemků – mimo zastavitelné území
obce v polní trati - dle geometrického plánu
č. 1453-316/2012, vyhotoveného firmou
10

GEPROSTAV geodesie s.r.o., Plucárna
3832/1a Hodonín, p.č. 1846/291 o výměře 373 m2, p.č. 1846/1 o výměře 2578 m2
a p.č. 1846/294 o výměře 1869 m2 vše
v k.ú. Dolní Bojanovice, a to za cenu
24,- Kč za 1 m2.
• Prodej pozemků p.č. 702/1 o výměře
191 m2 a p.č. 702/3 o výměře 33 m2 v k.ú.
Dolní Bojanovice za cenu 650,- Kč za 1 m2.
Ve smlouvě bude uvedeno předkupní právo
obce, možné sankční podmínky a kolaudace do 5 let.
• Vzdání se předkupního práva na prodej
části pozemku p.č. 700/2, dle geometrického plánu č. 1462-189/2012, vyhotoveného firmou GEPROSTAV geodesie s.r.o.,
Plucárna 3832/1a, Hodonín. Vzdání se
předkupního práva obce Dolní Bojanovice
se týká nově vzniklé p.č. 700/3 o výměře
46 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice.

Zpravodaj

• Odkup rodinného domu č.p. 294 a pozemku p.č. 789 o výměře 112 m2 a p. č. 790
o výměře 150 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice, za
cenu dle znaleckého posudku 139.070,- Kč.
• Zrušení usnesení č. 79 ze dne 19. 4. 2012.
• Zrušení usnesení č. 83 ze dne 19. 4. 2012.
• Zrušení usnesení č. 87 ze dne 19. 4. 2012.
• Vyhlášení majetkoprávního záměru na
prodej pozemků p.č. 3716/6 o výměře
448 m2, p.č. 3716/11o výměře 478 m2 a p.č.
3716/15 o výměře 498 m2 vše v k.ú. Dolní
Bojanovice.
• Prodloužení termínu k uhrazení částky za
stavební pozemek p.č. 3716/3 a za pozemek p.č. 3716/9, termín doplacení částky
je stanoven do dalšího jednání zastupitelstva, tj. do 15. 11. 2012.
• Mgr. Ivaně Kantkové, prodloužení lhůty
pro vyřízení stavebního povolení na stavbu
na pozemku p.č. 708 a 697/6 v k.ú. Dolní
Bojanovice do 31. 3. 2013, s tím, že pokud
v termínu nepředloží stavební povolení,
bude od 1. 4. 2013 uplatněna sankce ve
výši 50.000,- Kč – dle uzavřené smlouvy.
• Výkup pozemku p.č. 4006/144 o výměře
288 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice, který
vznikl oddělením části pozemku od p.č.
4006/2 dle geometrického plánu č. 1443142/2012 vypracovaného firmou GEPROSTAV geodesie s.r.o., Plucárna 3832/1a,
Hodonín, a to za cenu 14.300,- Kč od
Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
• Navrhuje TJ Dolní Bojanovice výkup pozemku p.č. 1800/2 o výměře 682 m2 v k.ú.
Dolní Bojanovice za cenu 100,- Kč za 1 m2.
• Vyzývá TJ Dolní Bojanovice k neprodlenému jednání o využití veřejného prostranství
p.č. 1800/2 v k.ú. Dolní Bojanovice v souvislosti s blížícím se termínem Svatováclavských hodů a dalších kulturních akcí.
• Výkup pozemků p.č. 3691/10 o výměře
52 m2, p.č. 4013/3 o výměře 24 m2, p.č.

4014 o výměře 116 m2, p.č. 3712/1 o výměře 227 m2, p.č. 3713/4 o výměře 49 m2 vše
v k.ú. Dolní Bojanovice za cenu 100,- Kč
za 1 m2.
• Výkup pozemků p.č. 1495/35 – 4 m2, p.č.
1495/36 o výměře 49 m2, p.č. 1495/37 o výměře 146 m2, p.č. 1495/40 o výměře 146 m2,
p.č. 1495/41 o výměře 88 m2 vše v k.ú. Dolní
Bojanovice za cenu 150,- Kč za 1 m2 od společnosti KRATINA a.s., Dolní Bojanovice.
• Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
– na pozemcích p.č. 2995, p.č. 3002/1,
p.č. 3002/14, p.č. 3004, p.č. 3005/3,
p.č. 3005/4, p.č. 3046/1, p.č. 3046/7,
p.č. 3046/8, p.č. 3050/1, p.č. 3050/10,
p.č. 3060/5, vše v k.ú. Dolní Bojanovice
pro stavbu „Přípojka vody k SNaPS P 27“
pro účely dobývání ropy a zemního plynu,
uzavřenou mezi Obcí Dolní Bojanovice,
se sídlem Hlavní 383, zastoupenou Mgr.
Vlastimilem Jansou a MND a.s., se sídlem
Úprkova 807/6, zastoupená Ing. Zbyňkem
Parmou. Věcné břemeno spočívá v právu
k uložení, provozování, opravách, včetně
generálních oprav a odstranění vodovodu.
Dále ke vstupu a vjezdu na níže vymezené
části pozemků za účelem provozu, údržby,
oprav včetně generálních oprav a odstranění
vodovodu. Věcné břemeno se zřizuje úplatně ve výši 50,- Kč + DPH za 1 m2, přičemž
cena věcného břemene bude vypočtena
jako násobek částky 50,- Kč a výměry části
pozemků určených geometrickým plánem.
• Uzavření smlouv y o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu – na pozemcích p.č. 1804/1, p.č.
818/1 a p.č. 605/3 v k.ú. Dolní Bojanovice
pro stavbu „Dolní Bojanovice, příp. NN,
Kašík“, uzavřenou mezi společností E.ON
Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice, zastoupenou
na základě plné moci společností E.ON

Dolní Bojanovice
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Česká republika, s.r.o. se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
jednající dvěma pověřenými zaměstnanci
Ing. Radkem Slatinským a Ing. Jiřím Ocáskem a Obcí Dolní Bojanovice, Hlavní 383,
zastoupenou Mgr. Vlastimilem Jansou,
starostou obce. Věcné břemeno spočívá
v umístění kabelu NN, přípojková skříň,
a zřizuje se úplatně za jednorázovou úplatu
ve výši 2.000,- Kč bez DPH.
• Výkup pozemku p.č. 2080/4 o výměře
11 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice za cenu 60,Kč za 1 m2.
• Výkup pozemků p.č. 2701/139 o výměře
2 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice dle geometrického plánu 1371-339/2010 ze dne
1. 2. 2011, vyhotovený firmou GEPROSTAV
geodesie s.r.o., Plucárna 3832/1a, Hodonín, za cenu 100,- Kč.
• Výkup pozemků p.č. 2705/8 o výměře
6 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice dle geometrického plánu 1371-339/2010 ze dne
1. 2. 2011, vyhotovený firmou GEPROSTAV
geodesie s.r.o., Plucárna 3832/1a, Hodonín, za cenu 100,- Kč.
• Uzavření smlouvy o právu provést stavbu.
Předmětem je založení práva stavebníka
provést stavbu rodinného domu umístěného na pozemku p.č. 1405/1 v k.ú. Dolní
Bojanovice s tím, že před zahájením užívání
stavby požádá stavebník vlastníka pozemku o prodej části pozemku p.č. 1809/1,
na základě skutečného provedení stavby
a geometrického plánu.
• Uzavření smlouv y o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu uzavřenou mezi společností E.ON
Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice, zastoupenou
na základě plné moci společností E.ON
Česká republika, s.r.o. se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
jednající dvěma pověřenými zaměstnan12

ci Ing. Radkem Slatinským a Ing. Jiřím
Ocáskem a Obcí Dolní Bojanovice, Hlavní
383, zastoupenou Mgr. Vlastimilem Jansou, starostou obce – na pozemcích p.č.
2105/4 v k.ú. Dolní Bojanovice pro stavbu
s názvem „Dolní Bojanovice, rozšíření kNN,
Kříž“. Věcné břemeno spočívá v umožnění
zřídit právo umožňující využití zatížené nemovitosti pro účely zřízení a provozování
zařízení distribuční soustavy – spočívající
v umístění kabelu NN na části zatížené
nemovitosti. Průběh a rozsah věcného
břemene bude vymezen v geometrickém
plánu. Věcné břemeno se zřizuje úplatně,
a to za jednorázovou úplatu v celkové výši
500,- Kč bez DPH.
• Souhlas ve věci bezúplatného převodu pozemků p.č. 3689/12 o v ýměře
14 m2, p.č. 3691/6 o výměře 29 m2, p.č.
3713/10 o výměře 10 m2 a p.č. 3713/8 o výměře 143 m2 v lokalitě „Myslivecká“ od
Pozemkového fondu České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov.
• Souhlas ve věci bezúplatného převodu pozemku p.č. 3992/37 o výměře 2260 m2 v lokalitě „Díly nad Kyjovskou cestou“ od Pozemkového fondu České republiky, Husinecká
1024/11a, Praha, Žižkov.
• Odpis pohledávky - faktura č. 10276 na
částku 570,- Kč, splatnost 23. 9. 2010 za
umístění psa v útulku.
• Odpis pohledávky - faktura č. 10246 – vystavená na firmu „Granitec“, zastoupenou
panem Matějem Lapčíkem, Štěpnická
1041, Uherské Hradiště na částku 300,Kč, splatnost 17. 4. 2010 za inzerci ve
Zpravodaji.
• Pokračování realizace projektu - další kroky tj. příprava zadávacího řízení a přípravy
výběrového řízení na projekt zateplování
v DPS.
• Uzavření smlouvy o výpůjčce a budoucí
darovací smlouvě uzavřené mezi Mikroregi-

Zpravodaj

onem Hodonínsko – dobrovolným svazkem
obcí, se sídlem Masarykovo náměstí 53/1,
Hodonín a Obcí Dolní Bojanovice, Hlavní
383, Dolní Bojanovice, jejímž předmětem je
stavba cyklo - odpočívadla, vybudovaného
na pozemku p.č. 40038 v k.ú. Dolní Bojanovice, které tvoří: krytá odpočívka 1 ks,
lavička 2 ks, stůl 1 ks, odpadkový koš 1 ks,
stojan na kola 1 ks, zpevněný povrch 1ks,
depo – koloběžka 1ks, předmět výpůjčky
se zapůjčuje bezplatně na dobu určitou do
31. 3. 2017.
• Uzavření smlouvy o výpůjčce a budoucí
darovací smlouvě, která bude uzavřená mezi
Mikroregionem Hodonínsko – dobrovolným
svazkem obcí, se sídlem Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín a Obcí Dolní Bojanovice,
Hlavní 383, Dolní Bojanovice, jejímž předmětem je stavba cyklo - odpočívadla, vybudovaného na pozemku p.č. 3993/153 v k.ú.
Dolní Bojanovice, jež tvoří: informační panel
1 ks, lavička 2 ks, odpadkový koš 1 ks, stojan
na kola 1 ks, depo – 4 strany 1 ks. Předmět
výpůjčky se zapůjčuje bezplatně na dobu
určitou do 31. 3. 2017.
• Uzavření smlouvy o výpůjčce a budoucí
darovací smlouvě, která bude uzavřená
mezi Mikroregionem Hodonínsko – dobrovolným svazkem obcí, se sídlem Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín a Obcí Dolní
Bojanovice, Hlavní 383, Dolní Bojanovice,
jejímž předmětem je stavba cyklo - odpočívadla, vybudovaného na pozemku p.č.
2038/1 v k.ú. Dolní Bojanovice, jež tvoří:
krytá odpočívka 1 ks, lavička 2 ks, stůl
1 ks, odpadkový koš 1 ks, stojan na kola
1 ks, zpevněný povrch 1 ks, depo – židle
1ks. Tato výpůjčka se zapůjčuje bezplatně
na dobu určitou do 31. 3. 2017.
• „Dodatek č. 1 k odpisovému plánu obce
Dolní Bojanovice“.
• Uzavření smlouv y o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene spočívajícího

v povinnosti strpět umístění, zřízení, provoz,
údržbu, opravy a odstranění optického kabelu včetně práva vstupu a vjezdu na pozemky p. č. 1665/2, 1668/2, 1672/3, 1673/3,
1677/2, 1814/3, 1816/2 (ul. Neoveská);
1813/1, 1813/3, 1813/4, 1813/5, 1813/6,
1813/7, 1578, 1814/1, 1814/3 (ul. Josefovská a Hodonínská); 2103/24, 2103/40,
2103/18, 2103/31, 2104/11, 2104/12,
2104/13, 2104/14, 2104/18, 2104/1
(Díly pod Vinohrady I.); 2128/4, 2127/4,
2128/3, 2127/3, 2123/2, 2122/15,
2122/16, 2121/3, 2120/4, 2119/10,
2119/11, 2118/2, 2117/2, 2116/4, 2115/6,
2114/2, 2113/3, 2111/2, 2110/3, 2109/4,
2108/2, 2107/2, 2105/1, 2107/4, 2108/4,
4039/1 (Díly pod Vinohrady II.); 1273/12,
1273/14, 1273/16, 1276/7, 1276/8,
1277/4, 1278/2, 1282/2, 1283/2, 1286/3,
1287/2, 1290/2, 1291/2, 1294/2, 1295/2,
1298/2, 1299/2, 1302/3, 1302/4, 1306/3,
1306/4, 1305/3, 1305/4, 1322/1, 1321/1
(V Zahradách); 1809/1, 3756/3, 3933/1,
3933/147, 3933/153 (ul. Kyjovská);
2995, 3005/1, 3005/3, 3005/4, 3005/5,
3010/4, 3004, 3010/30, 1380/6 (Starý
Poddvorov – I. etapa) vše v katastrálním území Dolní Bojanovice, uzavřenou mezi Obcí
Dolní Bojanovice, Hlavní 383, zastoupenou
Mgr. Vlastimilem Jansou a firmou NEOS
v. o. s., Dolní Bojanovice, Cacardov 161,
zastoupenou Ing. Pavlem Hubačkou. Věcné
břemeno bude zřízeno za jednorázovou
úplatu, která činí 30,20 Kč + DPH za běžný
metr.
Zastupitelstvo neschválilo:
• Uzavření smlouv y o zřízení věcného
břemene mezi Obcí Dolní Bojanovice,
Hlavní 383, zastoupenou Mgr. Vlastimilem
Jansou a JMP Net, Plynárenská 499/1,
zastoupenou na základě plné moci Mgr.
Petrem Píškem, na pozemku p.č. 1380/6,

Dolní Bojanovice

13

spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět
v souvislosti se zařízením, stavebními úpravami a provozováním distribuční soustavy
a plynovodních přípojek za jednorázovou
úplatu v celkové výši 50,- Kč.
• Pořízení změny ploch s rozdílným způsobem využití – ze stávající plochy orné půdy
na plochu zahrad v zastavěném území
v lokalitě „Kohútek“ stávajícího územního
plánu obce Dolní Bojanovice ve změně
č. 3 ÚP obce Dolní Bojanovice.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• Informaci o řešení pozemků p.č. 3689/11 o výměře 15 m2, p.č. 3691/11 o výměře 27 m2 v lokalitě „Myslivecká“. Bude projednáno na dalším zasedání zastupitelstva.
• Informace o problematice kapacity v Mateřské škole v Dolních Bojanovicích a prověří
možnosti týkající se vestavby další třídy
v budově ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice.
• Informaci o pohledávkách - dohody o finanční spoluúčasti na budování inženýrských sítí od našich občanů. Zastupitelstvo
navrhuje znovu poslat upomínky do vlastních rukou.
• Plánované investiční akce, které budou
zapracovány do návrhu rozpočtu na rok
2013.
Lokalita „V Zahradách“ - vybudování kanalizace a vodovodů
Lokalita „Myslivecká“ - vybudování kanalizace, vodovodu a rozvody el. energie
Lokalita „Díly pod Vinohrady“ - vybudování
komunikace
Zateplení DPS, Obecního domu a Základní
umělecké školy – investiční akce, které
souvisejí s dotačními tituly
• Informace o probíhajících investičních akcích v naší obci
Lokalita „Díly pod Vinohrady 2 – Rýnská +
Tramínová“
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Je vybudovaná kanalizace a vodovod. Pro
plynovod je vydané územní rozhodnutí.
Pro vydání stavebního povolení je potřeba
stanovisko JMP, které je podmíněno uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní
za nevýhodných podmínek. Je vydané
stavební povolení na komunikaci.
Lokalita „Za Řadovkami - Myslivecká“ –
záměr přípravy výstavby infrastruktury –
projektové přípravy
Zpracovává se projektová dokumentace.
Jedná se o výkupu a převodu pozemků pro
dopravní a technickou infrastrukturu.
Rekultivace skládky
Byla dokončena a profinancována.
• Informace o projektu zateplení a energetické úspory OD a ZUŠ. Bude projednáno na
dalším zasedání zastupitelstva
• Informace o smlouvě s úřadem práce,
týkající se výkonu veřejné služby.
• Informace o zamítnutí projektu z programu
„Prevence kriminality – MV“, minigolfové
hřiště v areálu ZŠ.
• Informace o aktuálním stavu stavebních
úprav zpevněných ploch veřejného prostranství v okolí kostela sv. Václava a opravách „Pomníku padlých“.
• Informaci o podání požadavků Obce Dolní
Bojanovice k návrhu zadání „Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje“.
• Pracovní návrh změny č. 3 územního plánu
Dolní Bojanovice, která bude na obci k nahlédnutí.
• Informace o jednání s vedením SPP Storage, s.r.o. Dále pokračující jednání ve věci
návrhu na legislativní podnět pro řešení
pravidel hospodaření subjektů s vyplývajícím dopadem na samosprávné území obcí,
a to na „zpoplatnění PZP“ ve spolupráci se
SMO a MPO.
• Informace o aktualizaci vnitropodnikových
směrnic Obce Dolní Bojanovice pro rok
2012.
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Výpis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce ze dne 15. 11. 2012
Zastupitelstvo schválilo:
• Rozpočtové opatření – rozpočtovou změnu
č. 5/2012
Úprava rozpočtu:
Navýšení příjmů:
3.558.600,- Kč
Navýšení výdajů:
1.195.900,- Kč
Financování: rozdíl příjmů a výdajů
2.362.700,- Kč
Rozpočet po úpravě:
Příjmy:
64.550.700,- Kč
Výdaje:
60.516.800,- Kč
Přebytek rozpočtu:
4.033.900,- Kč
• Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené mezi Obcí Dolní Bojanovice,
Hlavní 383, zastoupenou Mgr. Vlastimilem
Jansou a JMP NET, s.r.o. se sídlem Brno,
Plynárenská 499/1, zastoupená na základě
plné moci Mgr. Petrem Píškem a Ivanou Řehořovou, a to na pozemku p.č. 1380/6 v k.ú.
Starý Poddvorov, na kterém se nachází plynárenské zařízení „Prodloužení veřejného
plynovodu Starý Poddvorov“, číslo stavby
35561 včetně jeho součástí, příslušenství,
opěrných a vytyčovacích bodů, které je
uloženo v povinném pozemku v celkové
délce 4 m. Věcné břemeno spočívá v právu
zřídit a provozovat plynárenské zařízení
a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti
se zařízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy
a plynovodních přípojek. Věcné břemeno
se zřizuje úplatně, a to za jednorázovou
úplatu ve výši 400,- Kč bez DPH.
• Způsob výběru žadatele o prodej pozemku
p.č. 706 o výměře 467 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice, a to obálkovou metodou. Nabídky
musí být doručeny na podatelnu v zalepené
obálce do 18. 12. 2012 do 11 hod., otevřené budou 18. 12. 2012 v 18 hod. na
zasedání zastupitelstva obce.

• Prodej pozemků p.č. 1003 o v ýměře
10 m2, p.č. 999/2 o výměře 38 m2, p.č.
1000/1 o vým. 162 m2 v k. ú. Dolní Bojanovice za cenu 300,- Kč za 1 m2 a prodej
sklepa pod rodinným domem č. 323
(p.č. 999/1 a 999/2) a zahradou (p.č.
1000/1 a p.č. 1000/2) za cenu dle znaleckého posudku tj. 25.000,- Kč.
• Uzavření smlouv y o smlouvě budoucí
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku p.č. 1817/1, 1819/13,
1819/4 v k.ú. Dolní Bojanovice na stavbu
„Dolní Bojanovice, rozšíření NN“, uzavřenou mezi Obcí Dolní Bojanovice, se sídlem
Hlavní 383, Dolní Bojanovice, zastoupenou
Mgr. Vlastimilem Jansou a E.ON Distribuce,
a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice, zastoupenou na základě plné moci společností E.ON Česká
republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice, jednající dvěma pověřenými zaměstnanci Ing. Radkem
Slatinským a Ing. Jiřím Ocáskem. Věcné
břemeno spočívá v právu umožňujícím využití zatížené nemovitosti pro účely zřízení
a provozování zařízení distribuční soustavy
– spočívající v umístění kabelu NN do – na
zatížené nemovitosti, a zřizuje se za jednorázovou úplatu v celkové výši 1.000,- Kč
bez DPH.
• V ý kup pozemku dle geometrického
plánu č. 1377-44/2011 vyhotoveného
firmou GEPROSTAV geodesie s.r.o.,
Plucárna 3832/1a, Hodonín, a to p.č.
1846/277 o výměře 146 m2 v k.ú. Dolní
Bojanovice za cenu 100,- Kč za 1 m2.
• V ý kup pozemku dle geometrického
plánu č. 1377-44/2011 vyhotoveného
firmou GEPROSTAV geodesie s.r.o.,
Plucárna 3832/1a, Hodonín, a to p.č.
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1846/279 o výměře 142 m2 v k.ú. Dolní
Bojanovice za cenu 100,- Kč za 1 m2.
• V ý kup pozemku dle geometrického
plánu č. 1377-44/2011 vyhotoveného
firmou GEPROSTAV geodesie s.r.o.,
Plucárna 3832/1a, Hodonín, a to p.č.
1846/281 o výměře 137 m2 v k.ú. Dolní
Bojanovice za cenu 100,- Kč za 1 m2.
• V ý kup pozemku dle geometrického
plánu č. 1377-44/2011 vyhotoveného
firmou GEPROSTAV geodesie s.r.o.,
Plucárna 3832/1a, Hodonín, a to p.č.
1846/283 o vým. 151 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice za cenu 100,- Kč za 1 m2.
• Výkup pozemku dle geometrického plánu
č. 1377-44/2011 vyhotoveného firmou
GEPROSTAV geodesie s.r.o., Plucárna
3832/1a, Hodonín, a to p.č. 1846/285 o vým.
176 m2 za cenu 100,- Kč za 1 m2.
• V ý k u p p o z e m k u d l e g e o m e t r i c ké ho plánu č. 1377-44/2011 v yhotoveného firmou GEPROSTAV geodesie
s.r.o., Plucárna 3832/1a, Hodonín,
a to p.č. 1846/288 o výměře 255 m2, p.č.
1814/49 o výměře 41 m2 a p.č. 1646/3 o výměře 23 m2 za cenu 100,- Kč za 1 m2.
• Výkup pozemku dle geometrického plánu
č. 1377-44/2011vyhotoveného firmou
GEPROSTAV geodesie s.r.o., Plucárna
3832/1a, Hodonín, a to p.č. 1846/289 o výměře 53 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice za cenu
100,- Kč za 1 m2.
• Výkup pozemku p.č. 1814/50 o výměře
37 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice za cenu 100,Kč za 1 m2.
• Zadání pro stavební komisi, a to stanovení
relevantní uliční čáry tak, aby bylo možné
podélné stání a dva pruhy komunikace,
a dále stavební komise zpracuje návrh
studie, která bude podkladem pro geometrický plán, kterým se oddělí pozemky, které
budou předmětem směny s pozemkem Pod
Zeleným.
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• Záměr prodeje pozemku pod budovou
Orlovny p.č. 2103/105, a část pozemku
vymezenou na jihozápadní a severozápadní
straně hranicí pozemku parc. č. 2103/31,
na severovýchodní straně čarou vedenou
kolmo na komunikaci v ul. Díly pod Vinohrady směrem k běžeckému oválu (délka
22,96 m), z východní strany obloukem
kolem oválu ve vzdálenosti 2,5 m, dále kolmou hranou délky 35 m ve vzdálenosti 2 m
od čela sprinterské dráhy a pak kolmo na
pozemek 2038/18 ve vzdálenosti 8,65 m
od objektu Orlovny.
• Uzavření smlouv y o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu – na pozemku p.č. 2116/4 v k.ú.
Dolní Bojanovice pro stavbu „Dolní Bojanovice, příp. k NN“. Věcné břemeno spočívá
v umístění kabelového vedení NN do – na
zatížené nemovitosti, a zřizuje se úplatně za
jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč bez
DPH, uzavřenou mezi společností E.ON
Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice, zastoupenou
na základě plné moci společností E.ON
Česká republika, s.r.o. se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
jednající dvěma pověřenými zaměstnanci
Ing. Radkem Slatinským a Ing. Jiřím Ocáskem a Obcí Dolní Bojanovice, Hlavní 383,
zastoupenou Mgr. Vlastimilem Jansou,
starostou obce.
• Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu vedení podzemních vedení na pozemku
p.č. 1495/271 a pozemku p.č. 1543 v k.ú.
Dolní Bojanovice mezi Obcí Dolní Bojanovice, zastoupenou Mgr. Vlastimilem Jansou
a FCC STAV s.r.o. se sídlem v Hodoníně,
Plucárna 3560/1, zastoupená jednatelem
Petrem Turzíkem. Věcné břemeno umožní
zřídit právo možnosti vedení podzemních
vedení pod uvedenými nemovitostmi, tj.
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vedení přípojky vody, kanalizace a plynu
dle Situace, která je nedílnou součástí této
smlouvy jako příloha. Průběh a rozsah věcného břemene vedení podzemních vedení
bude vymezen v geometrickém plánu. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a výše
bude řešena dohodou o spoluúčasti na
financování infrastruktury.
• Investiční příspěvek ve výši 4.900,- Kč
jako podíl naší obce na spolufinancování
projektu „Informační a sociální zázemí pro
regionální rozhlednu Na Podluží - II. Etapa“
pro Region Podluží, Náměstí 177, Lanžhot.
• Neinvestiční příspěvek pro Region Podluží,
Náměstí 177, Lanžhot, ve výši 2000,- Kč
jako podíl na výdajích spojených s přehlídkami Zpěváčci Podluží a Verbíři Podluží.
• Zadání projektové dokumentace, stavebního povolení, zpracování energetického
auditu a pasport veřejného osvětlení pro
projekt „Rekonstrukce a modernizace
veřejného osvětlení“.
• Členy do školské rady Mgr. Vlastimila
Jansu, MUDr. Petra Jordána a Tomáše
Bílíka.
• Obecně závaznou vyhlášku obce Dolní
Bojanovice č. 2/2012 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů.
• Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012,
kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.
1/2010 o místním poplatku za provozování
výherních hracích přístrojů nebo jiné technické herní zařízení povolené ministerstvem
financí.
• Přijetí daru od E.ON Česká republika, se
sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera
2151/6, a to 2 ks kompozitní bezpečné
branky v celkové hodnotě 49.920,- Kč
včetně DPH, a to za účelem dovybavení
sportoviště ve správě obce.
• Přijetí dotace od JMK ve výši 119.610,- Kč

na hospodaření v lesích, na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů a ekologické
a přírodě šetrné technologie.
• Plán inventur na rok 2012 a příkaz starosty
k provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2012.
Zastupitelstvo neschválilo:
• Záměr prodeje pozemku pod budovou
Orlovny p.č. 2103/105, a část pozemku
vymezenou na jihozápadní a severozápadní
straně hranicí pozemku p.č. 2103/31, na
severovýchodní straně čarou vedenou
kolmo na komunikaci v ul. Díly pod Vinohrady směrem k běžeckému oválu (délka
22,96 m), z východní strany obloukem
kolem oválu ve vzdálenosti 2,5 m, dále
kolmou hranou délky 35 m ve vzdálenosti
2 m od čela sprinterské dráhy a dále podél
dráhy ve vzdálenosti 1,5 m (délka 34,5 m),
pak kolmo na ni (délka 20m) a dále směrem
k soumezí pozemků 2038/12 a 2838/11
(na hranu posledního sklepa).
• Záměr prodeje pozemku pod budovou
Orlovny p.č. 2103/105, a část pozemku
vymezenou na jihozápadní a severozápadní
straně hranicí pozemku p.č. 2103/31, na
severovýchodní straně čarou vedenou
kolmo na komunikaci v ul. Díly pod Vinohrady směrem k běžeckému oválu (délka
22,96 m), z východní strany obloukem
kolem oválu ve vzdálenosti 2,5 m, dále
kolmou hranou délky 35 m ve vzdálenosti
2 m od čela sprinterské dráhy a dále podél
dráhy ve vzdálenosti 1,5 m (délka 34,5 m),
pak kolmo na ni (délka 20m) a dále podél
dráhy ve vzdálenosti 1,5 m (délka 23,25m),
pak kolmo na pozemek 2038/18, ve vzdálenosti 28 m od objektu Orlovny.
• Prodej nemovitosti na ulici Hlavní č.p.
959, která se nachází na pozemku p.č.
724/2 o výměře 95 m2 za cenu 450.000,Kč.
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Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• Informace o možnosti zřízení bankomatu
v naší obci. Do příštího zastupitelstva zastupitel Jan Zugar předloží nabídky z dalších
bank.
• Přípravu rozpočtu a plán investičních akcí
na rok 2013.
• Informace o akci rozšíření tělocvičny.
• Informace o projektu „DPS Dolní Bojanovice - příprava realizace zateplení a výměna
oken“.
• Informace o projektu „Úspora energií –
víceúčelové zařízení – kulturní dům Dolní
Bojanovice a Základní umělecká škola
Dolní Bojanovice“.
• Informace o možnostech řešení navýšení
kapacity MŠ Dolní Bojanovice.
• Informace o provedených úpravách zpevněných ploch kolem kostela sv. Václava,

které Obec Dolní Bojanovice realizovala
společně s farností.
• Informace o nutnosti řešení umístění zábavných atrakcí na Svatováclavské hody.
• Návrh studie kulturního zázemí obce.
• Informaci o průběhu pořízení změny č. 3 a informaci o pořízení úpravy územního plánu.
• Informace o vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš a o sousedském
setkání na konci roku.
• Informace o škodné události v ul. Višňová 284.
• Informaci o dopise občanky Dolních Bojanovic, která byla vyzvána, aby se dostavila na zasedání zastupitelstva. Nyní bude
vyzvána k doložení dokladů o vlastnictví
vodovodní přípojky.
• Informace o odstoupení od žádosti o koupi
stavebního pozemku v lokalitě „Za Řadovkami“.

CO VÁS TRÁPÍ?
Neukázněnost ostatních mi velmi narušuje zážitek při kulturních akcích.
Odpovídá Andrea Červenková:
Není pro nikoho z nás překvapením, že stát na jevišti a soustředit se na vystoupení není
vůbec jednoduché.
Troufám si odhadovat, že všichni, kdo chodíme na kulturní akce, známe zásady slušného
chování a také je dodržujeme. Snad nikoho neurazí, když zde základní pravidla shrnu do
několika bodů:
- Ze sálu odcházíme nebo do něj vcházíme pouze v nutných případech, a to během potlesku
mezi jednotlivými čísly.
- Během vystoupení nešustíme sáčky od pochutin.
- Pokud si bereme na kulturní akci děti, zvažme prosím, zda je pro ně program vhodný, zda
dítě vydrží vedle nás sedět a nerušit ostatní svým běháním či pokřikováním.
- Pokud jsme nemocní, rozmysleme si, zda náhlý záchvat kašle nenaruší zážitek všem ostatním.
Přeji krásné kulturní zážitky při dalších akcích☺.
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CHLEBA A ŠKVARKY SE STALY HITEM POCHODU
Klub českých turistů má již
bohaté zkušenosti s organizací Pochodu slováckými
vinohrady. Poprvé se však
rozhodl změnit trasu a provést milovníky pěší chůze
skrze obce řadící se do Regionu Podluží. V rámci této
populární akce přešlo přes
naši obec v sobotu 6. října
tisíce milovníků burčáku.
Turisté se v naší obci pohybovali v časovém rozmezí
od 10 do 16 hodin. Organizačně se do akce zapojila
také Obec Dolní Bojanovice.
Jejím hlavním úkolem se
stala osvěta v řadách vinařů. K této příležitosti byly
předem připraveny hned
dvě organizační schůzky, při
kterých odpovídal na dotazy
vinařů zástupce klubu pan
Květoslav Pašek. Obec navíc
financovala muzikanty, kteří
se během pochodu starali
o dobrou náladu vinařů i turistů. Mnoho z návštěvníků
litovalo, že pochod nekončí
již v naší vesnici. Vinaři pro
příchozí připravili množství
specialit. Vyhledávanou specialitou se staly především
„oškvarky“ a burčák, ale ani
lahůdky, jako je chleba s cibulí, nepřišly nazmar.
Konečným cílem turistů
byla oblast Nechory v Prušánkách. „Pochodu se zú-

častnilo téměř 2.500 registrovaných turistů. Účastníci
nám v závěru akce děkovali
za to, jakým způsobem je
vinaři v Dolních Bojanovicích
přivítali. Hudba a kroje, které
Bojanovčáci předvedli, jim
vyrazily dech. Poděkování
patří všem vinařům, kteří se
zapojili do této akce, a také
obecnímu úřadu za spolupráci,“ vzkázal Květoslav Pašek
z Klubu českých turistů.
Trasa Pochodu slováckými vinohrady je i v příštím
roce plánována přes naši
obec. Termín byl stanoven na
5. října 2013. „Přesto, že se
pro naše vinaře v letošním
roce pochod výdělečnou akcí
nestal, Obec děkuje všem,
Dolní Bojanovice

kdo se na organizaci podíleli. Bez aktivního zapojení
jednotlivých vinařů by nebylo
možné další ročníky pořádat,“
sdělila místostarostka obce
Eva Rajchmanová.
A.Č.
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Církevní restituce
Všichni dobře víte, že nedávno byla odsouhlasena tzv. restituce církevního majetku (správně nazváno – majetkové vyrovnání
s církvemi). Sám za sebe přiznávám rovnou
v úvodu: osobně mě to příliš netěší. Bude
z toho plynout množství starostí a zodpovědnosti. Jak píšu níže, určitě to přitom není
cesta ke zbohatnutí biskupů, kněží nebo
ostatních věřících – to, co bude navráceno,
nesmí být „projedeno“ v několika příštích
letech či desetiletích.
Proč tedy píšu následující řádky? Kolem
zmíněných restitucí se objevila spousta
polopravd, množství výtek a slovních útoků,
které z velké části nejsou oprávněné anebo
vycházejí z překroucených a polopravdivých argumentů. Pokusím se na některé
z častých výtek a námitek alespoň stručně
odpovědět. Omlouvám se za poněkud „školní“ formu otázek a odpovědí; je to kvůli větší
přehlednosti textu.
Hned na začátku přidávám upozornění:
pokud jste opravdu nezvratně přesvědčeni
o naprosté špatnosti a zvrácenosti církevních restitucí, raději dál nečtěte – znovu vás
to jen přivede ke špatné náladě a nadávání☺.
Pokud ale chcete znát i pohled, se kterým se
běžně v médiích nesetkáváte, mohou vám
snad následující řádky pomoci k vytvoření
nebo aspoň dotvoření vlastního názoru.
1. výtka: Už teď jsme jako stát zadluženi; je navíc ekonomická krize – a navracení majetku církvím naši finanční situaci
ještě zhorší!
Odpověď:
a) Stát dnes platí církvím asi 1,42 mld. korun
ročně. V příštích letech (konkrétně v roce
2015) se má počet registrovaných církví
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zvýšit, proto by tato částka nadále rostla;
v poměrně nedlouhé době by překročila
částku 2 mld. korun za rok. Po schválení církevních restitucí bude stát sice
po 30 let platit církvím 2 mld. Kč ročně
(v prvních 17 letech navíc též postupně se
snižující příspěvek na platy duchovních);
potom ovšem už nic. Dlouhodobě se
tedy navrácení majetku státu vyplatí.
Je samozřejmě nepříjemné, že se to vše
děje právě teď; škoda, že k tomuto kroku
nedošlo v době růstu HDP.
b) Stát na církevním majetku vydělal od r.
1948 do r. 2007 asi 169 mld. Kč. Odsouhlasený návrh tedy vlastně ani není
náhradou, pouze zmírněním škod, které
církve utrpěly.
c) Tento argument (viz výše – bod 1) by mohl
použít každý, kdo někomu něco zcizí: mám
sice to, co mi nepatří, ale jsem teď na tom
finančně špatně, tak nic vracet nebudu.
Pokud má mít v naší zemi poslední slovo
spravedlnost, nelze ji úmyslně a dlouhodobě upírat nikomu – ani církvím, byť jsou
mezi většinovou populací nepopulární.
2. výtka: Církev chce zpět majetky, které ve středověku nakradla – jsou to tedy
majetky, které jí ve skutečnosti nepatří.
Odpověď:
a) Církve získaly své majetky stejným způsobem jako jiní vlastníci v dané době: z velké
většiny formou darů (ze strany panovníka,
státu), případně formou dědictví.
Příklady: - Dcera krále Přemysla Otakara I.
Anežka Česká při zakládání řádu křížovníků ve 13. století obdařila tento řád pozemky kolem Prahy.
- Když byl r. 1001 v Třebíči založen klášter
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benediktinů, obdržel od vrchnosti (Litolda
Znojemského a Oldřicha Brněnského)
taktéž pozemky a další majetek, aby vůbec
mohl existovat – navíc řeholníci a církev
obecně přinášeli do daného kraje kromě
víry i vzdělanost, zemědělské a řemeslné
dovednosti apod.
- Stejně tak to bylo při zakládání nových
farností a také při jejich rozvoji. I mnozí
starší lidé v Bojanovicích a v Josefově si
pamatují na případy věřících, kteří část
svého majetku odkázali církvi či naší farnosti. Církev tedy získala své majetky
zcela v souladu s dřívějšími zvyklostmi
a tehdejším právem.
b) Majetek, jenž propadl v hrdelních procesech (například při nechvalně známých
čarodějnických procesech vedených
Bobligem z Edelstadtu v 17. století na
Šumpersku), nepřipadl většinou církvi, ale
vrchnosti nebo státu.
c) Na tuto výtku (viz výše – bod 2) je možné
odpovědět otázkou: Jaký znáte konkrétní příklad – co a komu církev ukradla?
Zatím jsem se nikde nesetkal s tím, že by
někdo vydal konkrétní seznam majetku,
jenž byl církvemi ukraden.
3. výtka: Vy, katolíci, chcete z restitucí
zbohatnout. K čemu by vám jinak navrácený majetek byl?
Odpověď:
a) Církev udržuje desítky církevních škol,
nemocnice, Charitu, hospice atd. – skrze toto a další aktivity slouží věřícím i nevěřícím. Na to vše příspěvky věřících nestačí
a státní příspěvky se ztenčují. Z finančních
důvodů proto muselo být nedávno zavřeno
např. církevní gymnázium v Letovicích, už
dříve nemocnice sv. Zdislavy v Mostišti
u Velkého Meziříčí, velké těžkosti mají
hospice, katolická Charita atd. Zde jen pro
ilustraci dodávám, že při vyhodnocování

posledních státních maturit se mezi tisíci
středními školami v celé zemi v první desítce umístila tři církevní gymnázia, kterých
je pouhých několik desítek. V církevních
hospicích je beznadějně plno. O služby
církve je tedy zájem: proč by tyto služby
měli platit jen věřící ze svých sbírek?
b) Církev též udržuje a opravuje tisíce
kostelů a dalších památek, které tvoří
nedílnou součást kulturního dědictví naší
země; jsou také magnetem pro množství
turistů.
c) Je možné uvést i zkušenost z naší
farnosti: Z našich příspěvků si hradíme
provoz kostela a celého farního areálu
– obojí je k dispozici všem zájemcům
bez ohledu na to, zda jsou věřící či ne.
Pravidelně posíláme příspěvky na misie
(Tanzánie, likvidace lepry, adopce na dálku, Ukrajina) či na oběti živelných katastrof
(povodně, oběti tsunami (Indonézie), oběti
zemětřesení (Haiti)) – každoročně to činí
z naší farnosti asi 300-500 tisíc Kč. Tak
nejednají lidé, kteří se chtějí obohatit…
d) Z restitucí nezbohatne nikdo konkrétní
– biskupové, kněží či ostatní věřící. Po navrácení bude majetek vázán na biskupství,
farnosti, řeholní společenství a na konkrétní účely, pro které je určen (např. provoz
celé diecéze, příspěvky finančně slabším
farnostem, příspěvky na Charitu…).
Pokud byste se chtěli o celé problematice
dozvědět více a podrobněji, podívejte se
na naše farní internetové stránky (www.
farnost.estranky.cz). Přeji nám všem hodně odvahy a moudrosti, abychom si nejen
v této věci dokázali vytvářet názory, jež jsou
postaveny na skutečných faktech a ne na
většinovém mínění.
Petr Karas
farář

Dolní Bojanovice
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Den Charity a Den otevřených dveří na DPS
Ke Dni Charity ve čtvrtek
11. října se konal na Domě
s pečovatelskou službou
Den otevřených dveří. Naši
senioři pomáhali při výzdobě
vestibulu DPS. Přinesli své
výrobky, které nejenom sami
ručně vytvořili, ale také vypěstovali. Celkově se účastnili na prezentaci našeho
pečovatelského domu, ať už
úklidem kolem budovy nebo
přípravou svých bytů k prohlídce návštěvám.
Pečovatelky se postaraly
o zodpovězení všech dotazů,
které návštěvníci celý den
pokládali. Otázky směřovaly
na práci charitní pečovatelské služby pro senior y
a zdravotně postižené občany a také na ubytování a život
na DPS.

-

-

-

-

-

Letos jsme obohatili Den
otevřených dveří výstavou
fotek, kterou jsme nazvali
„Tak jde čas“. Během krásného podzimního dne jsme
všichni spolu u kávy, čaje a

„meltašků‘‘ od paní Bílíkové
zavzpomínali na své mládí.
Za hojnou účast a pomoc děkují pečovatelky
Charitní pečovatelské
služby Dolní Bojanovice

-

-

Činnost Sboru dobrovolných hasičů
- 9. 6. 2012 proběhla soutěž mužů v Ratíškovicích.
Naše družstvo se umístilo
na 12 místě.
- 18. 6. 2012 dva členové
SDH prováděli ukázku
hasičské techniky pro děti
mateřské školy. Děti následně malovaly obrázky
s hasičskou tématikou.
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- 28. 6. 2012 jsme na požádání starosty obce zalévali
stromy s CAS 15.
- 1. 7. 2012 probíhaly v Mutěnicích oslavy 120. výročí
založení sboru, účastnilo
se 7 našich členů.
- 25. 7. 2012 zásahová
jednotka čerpala vodu po
přívalovém dešti ve StaZpravodaj

rém Poddvorově.
- 28. 7. 2012 sbor pořádal
Traktoriádu v lokalitě Rybníčky.
- 1. 9. 2012 uspořádal sbor
soutěž okrsku se starým
čerpadlem PS – 8. Soutěžila čtyři družstva mužů
(D u b ň a ny, P r u š á n k y,
Čejkovice a D. Bojanovi-

ce) a jedno družstvo žen
z Dubňan.
7. 9. 2012 organizoval
sbor na Myslivně Hasičskou noc. Vystoupili sourozenci Harokovi, Větší
Polovina, Wimit Press,
Šroti a DJ Dodo.
19. 9. 2012 vyjížděla jednotka k požáru trávy v Lužicích.
22. 9. 2012 byli naši členové s CAS 15 oslavovat
v Rohatci.
22. 9. 2012 se konala na
Myslivně soutěž pro děti
O nejhezčího strašáka
z dýně.
23. 9. 2012 sbor spolupořádal běh Burčáková šestka, za hasiče se účastnili:
Stanislav Rajchman, Petr
Herka a za žáky Marian
Herka.
2. 11. 2012 jsme za účasti
dětí čistili jezírko u Kohútku. Pak jsme opékali
špekáčky.
8. 11. 2012 v rámci výcviku mladých členů jsme

pomocí ejektoru CAS 15
čerpali studnu u pana
Esterky z větších hloubek.
- 17. 11. 2012 došlo při pálení klestí k zahoření dutiny stromu v zahradě domu
Střední Pustá, kde zasáhla jednotka s CAS 15.

Dolní Bojanovice

Na závěr jménem sboru dobrovolných hasičů
děkuji Obecnímu úřadu,
sponzorům a přeji vše nejlepší v novém roce 2013.
Josef Polínek
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 Starší žákyně Eliška Komosná, Ivana Mrá-

Z Š a MŠ Dolní Bojanov ice

ková, Nikola Ďurinová, Denisa Zhřívalová,
Leona Jordánová, Sabina Hubáčková, Sabina Siwiecová, Tereza Chmelařová a Alžběta Kršová vybojovaly 2. místo v okrese ve
velkém florbalu ve Velké nad Veličkou.
 Žák 7. třídy Radim Zámečník postoupil do
regionálního kola soutěže „Bible a my“,
která se bude konat na Velehradě.

MATEŘINKA - Předškoláci v plném nasazení
V letošním školním roce se nám opravdu
urodilo – 48 dětí se v mateřské škole připravuje na vstup do školy základní. A že je to
příprava intenzivní! Od začátku roku v rámci
her louskají úlohy z oblasti pracovních,
výtvarných a hudebních dovedností a grafomotoriky, seznamují se se základními pojmy
časoprostorových i matematických představ.
Samozřejmostí je poznávání světa kolem nás,
naší školy, vesnice a okolí.

Zdá se vám, že je to brzy? Kdepak, vždyť
zápis do ZŠ bude už po Novém roce! Stěžejní
příprava každého dítěte a zodpovědnost za
něj je však vždy na rodičích. Každá maminka
zná své dítě přece nejlépe a každý táta má
jasnou představu, co z jeho ratolesti jednou
bude ☺. No a my, mateřinka, jsme tu vždy
v pohotovosti rodičům v jejich snaze pomáhat.
Olga Esterková

KRÁTCE ZE ŠKOLY
 Při podzimním sběru žáci nasbírali cel-

kem 6,5 tun starého papíru. Vyhrály třídy
7. A a 5. A, nejlepší sběrači byli David Vala,
Šimon Blažej, Pavlína Bartošová a Kateřina
Duhajská.
 Vojtěch Maděryč se umístil na 3. místě
v okresním kole přespolního běhu v Hodoníně.
 Naše žákyně Denisa Zhřívalová, Ivana Mrá-
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ková, Leona Jordánová a Jana Straková
získaly za svou práci 2. místo ve výtvarném projektu „Veselým krokem Trnkovým
rokem“ v Hodoníně.
 Začátkem října žáci 3. a 4. ročníků poznávali dopravní značky, řešili dopravní situace
a zdokonalovali bezpečnou jízdu na kole při
dopravní výchově.
 Školní družina pořádala Drakiádu i s opékáním špekáčků a večerní výstavu dýní
s dobrodružnou cestou za překvapením.
Přišlo tolik dětí, že paní vychovatelky musely rychle sehnat další odměny.
 Žáci 1. i 2. stupně pravidelně vyrážejí za
kulturou. V říjnu zhlédli divadelní představení v Brně, v listopadu navštívili koncert
folklorního souboru Ondráš. Všechna
představení se žákům i učitelům moc líbila. Navštěvujeme také knihovny, šesťáci
v listopadu vyjeli na exkurzi do Městské
knihovny Hodonín.

Zpravodaj

Miroslava Zmrzlíková

 Naši deváťáci se připravují na volbu povo-

lání. Navštívili Úřad práce a Veletrh vzdělávání v Hodoníně, jeli se podívat na tradiční
akci „Gastroden“ střední odborné školy
v Bzenci a očekávají výsledky testování
svých dovedností společností Scio.
 Na 1. stupni proběhl projekt „Bramborový
den“, kdy se celý den ve všech předmětech vše točilo kolem brambor. Akce se
moc povedla a žáci si odnesli nové informace, pěkné výrobky a plno „bramborových“
zážitků.

POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI – ZASE O TOM VÍME VÍC
Čtvrtek 8. listopadu patřil na celé naší škole zdravotnické první pomoci. Školit nás přijeli
záchranáři z jihomoravského záchranného
systému. Děti z prvního stupně si prohlédly
záchranářské auto a jeho četné vybavení.
Vyzkoušely si posezení v sanitce a mohly
si lehnout i do záchranářských nosítek. Na
druhém stupni probíhalo školení v učebně
náboženství, kde jsme viděli množství ukázek
ze záchranářských akcí a kde jsme se dověděli důležité informace o tom, jak poskytnout
první pomoc při zástavě dýchání a kolapsu
srdeční činnosti, při poranění tepny, úrazu
Dolní Bojanovice
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elektrickým proudem, epileptickém záchvatu
a podobně. A protože je vždy dobré prověřit
teoretické znalosti v praxi, mohli si žáci vyzkoušet na figurínách masáž srdce dospělého
člověka i malého dítěte. Vůbec to nebylo tak
jednoduché, jak to vypadá.
I když bychom byli všichni rádi, kdybychom
tyto dovednosti nemuseli nikdy použít, je
důležité, aby každý věděl, jak se v případě
úrazu zachovat.
Nejveselejší byl asi konec školení, kdy
vznikla docela prekérní situace, když náš malý
školní traktůrek pomáhal rozjet velkou bílou
sanitku, která prostě odmítala nastartovat.
Asi se jí vybila baterie, která dopoledne při
předvádění auta dostala pořádně zabrat. Je
to jasné - musíme si pomáhat...
Alena Tlachová

VÁNOČNÍ DÍLNA
Ježíškova dílna je jednou z nejnavštěvovanějších akcí. I letos tomu nebylo jinak.
V sobotu 8. prosince 2012 ve 14 hodin se
otevřely dveře základní a mateřské školy
a děti mohly začít s vyráběním. Nechybělo
vánoční pečení, zdobení perníků, tvoření
papírov ých ozdob, práce s pedigem či
slaným těstem. První třída si pod vedením
svých třídních učitelek připravila krátké pásmo koled a vánočních básní. K vidění bylo
mnoho zajímavých výrobků, které děti tvořily
v průběhu několika týdnů. Tradiční vánoční
punč, výšivky, korále či výrobky z pedigu byly
hezkým zpestřením. Předvánoční atmosféru
umocňovaly koledy.
Za 1. stupeň přeji
krásné a požehnané
svátky vánoční.

PŘEDVÁNOČNÍ TVOŘENÍ
Byl sváteční den - sobota 17. listopadu a šikovné čtvrťačky a páťačky se sešly před
školou. Proč už v devět a v sobotu, když by
mohly ještě lenošit v posteli? Vánoce téměř
klepou na dveře, a tak se rozhodly využít
tento den k víkendovému vyrábění. A na co

se mohly těšit? Zkusily si vyrobit kočičku na
vzkazy, ozdoby na stromeček, kamínky pro
štěstí, adventní věneček, keramický svícen,
stromeček ze dřívek, voňavé pytlíčky. Jak se
děvčatům společná akce líbila?
„Bylo to super! Zpívaly jsme, bavily jsme se
a hrály jsme bobříka mlčení. Byla to legrace!!!
Z výrobků se mi nejvíc líbily kamínky.”
„Super! V keramice se nám moc nedařilo,
celé se mi to rozpadlo. Vyráběly jsme věneček a voňavé pytlíčky. Také jsme dělaly
vánoční ozdoby na stromeček a kočku, na
kterou si můžeme něco připnout.”
„Byla tam sranda, nebyl ani čas na odpočívání, abychom to všechno stihly.”
Kája, Lucka, Terča, Renča
žákyně 4. A
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Zpravodaj

Aneta Ištvánková

SRDEČNĚ ZVEME
VŠECHNY PŘEDŠKOLÁKY A JEJICH RODIČE

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY, KTERÝ SE KONÁ
VE ČTVRTEK 17. 1. 2013
V PAVILONU 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY.
NA DĚTI SE TĚŠÍ PANÍ UČITELKY
S POHÁDKOVÝMI ÚKOLY.
NA

PODĚKOVÁNÍ
Ke konci kalendářního roku odejdou do důchodu dvě dlouholeté pracovnice naší
školy. Hlavní kuchařka paní Jiřina Vaculíková a paní uklizečka Štěpánka Šebestová
pracovaly v naší škole od roku 1984, což je úctyhodných 29 let! Těžko někdo spočítá
počet jimi uvařených obědů či uklizených metrů čtverečních. V paměti ale všem, kteří
poznali jejich práci, zůstanou jako pracovité a svědomité „ženské“. Chtěl bych jim proto
za všechny zaměstnance školy, žáky, rodiče i zřizovatele školy za jejich dlouholetou
a hlavně mimořádně kvalitní práci poděkovat a upřímně popřát do dalších mnoha let
stálé zdraví, spokojenost a pohodu.
Děkujeme! Martin Maňas, ředitel školy

Dolní Bojanovice
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informace a zprávy ze ZUŠ
V tomto školním roce je kapacita školy
naplněna na 100 % ve všech oborech,
tj. hudební, taneční a výtvarný. Vyučuje se
také na odloučených pracovištích v Lužicích,
Mutěnicích a Starém Poddvorově. V prvním
pololetí tohoto školního roku pořádala naše
škola několik akcí ve spolupráci se SRPDŠ
a Obcí Dolní Bojanovice. Tyto akce obohatily
kulturu v naší obci a regionu.
11. 10. 2012 – proběhlo v naší škole natáčení České televize pro pořad Planeta Yo.
23. 10. 2012 – zapůjčení velkoformátového obrazu s názvem „Tradice“ (diptych) na
výtvarnou výstavu do rakouského St. Pöltenu
– Galerie Die Brücke, který se stal vítězem
mezinárodní soutěže Barvy země.
8. 11. 2012 – proběhla Žákovská besídka
na odloučeném pracovišti v Lužicích.
16. 11. 2012 – žákovská besídka u příležitosti státního svátku Dne boje za svobodu
a demokracii (Dolní Bojanovice).

18. 11. 2012 účinkoval dechový soubor
starší žáci na VII. ročníku festivalu dechových
orchestrů ZUŠ ve Velkých Bílovicích u příležitosti hudebního svátku sv.Cecílie, který se
konal ne ve zcela zaplněném kulturním domě,
ale i přesto závěrečné vystoupení našeho
souboru bylo natolik úspěšné, že dokázalo
strhnout diváky ke zpěvu a burácejícímu
potlesku.
23. 11. 2012 se naše škola podílela na
organizaci Hudebních slavností sv.Cecilie.
6. 12. 2012 – proběhla Mikulášská besídka
v Dolních Bojanovicích.
9. - 16. 12. 2012 – Vánoční výstava v Obecním domě, výtvarný obor ve spolupráci s Fotokroužkem OÚ.
9. 12. 2012 – Adventní besídka ve Starém
Poddvorově.
Vánoční besídky - 12. 12. 2012, 16.30 hod.
v Mutěnicích a 13. 12. 2012, 17.00 hod.
v Lužicích.

19. 12. 2012, 16.30 hod. v Obecním domě
- Vánoční koncert hudebního a tanečního
oboru.
26. 12. 2012 bude v chrámu sv. Václava
v 10.00 hod. účinkovat Pěvecký sbor ZUŠ
a dívčí komorní sbor Musica Magnifica.
Snahou naší základní umělecké školy
(ZUŠ), zřizované krajem, je posky tnout
základní vzdělání v uměleckých oborech,
umožnit dětem a mládeži ve věku od 5 – 25 let
smysluplně a kvalitně využít volný čas, navázat
na kulturní hodnoty, tradice, z nichž vycházíme a jsme jejich následovníky. Vzhledem ke
skutečnosti, že rodiče si často neuvědomují,
že v momentě, kdy se jejich dítě stane žákem
naší školy, musí plnit docházku, stejně jako
v základní škole. Docházka je povinná nejen
do hlavního oboru, ve kterém je přijato, ale
i do předmětů s ním souvisejících, jako je
např. hudební nauka, pěvecký sbor nebo
docházka do souboru. Teprve potom mohou
přijít na řadu jiné zájmové kroužky a volnočasové aktivity.
Základní umělecká škola Dolní Bojanovice
je zapsána Ministerstvem školství, mládeže

a tělovýchovy v rejstříku škol a školských
zařízení a poskytuje výuku plně aprobovanou
a kvalifikovanou. Rozvíjíme talent našich žáků,
kterým nevnucujeme nějakou předepsanou
šablonu, jako se tomu často stává u různých
zájmových kroužků výtvarných, tanečních či
hudebních. Profesionálním způsobem žáky
plně vedeme a motivujeme pro správný rozvoj
jejich vlastního talentu a osobnosti, o čemž
za nás hovoří výsledky. Jsme si naprosto
vědomi, že z každého žáka nemusí být profesionální umělec.
Již naši předci věděli, že umění povznáší
ducha a formuje osobnost člověka, proto
má náš školní vzdělávací program příznačný
název: „Uměním za čistší lidská srdce“.
Vážení spoluobčané, rodiče a přátelé,
dovoluji si vám jménem kolektivu zaměstnanců ZUŠ popřát spokojené, požehnané
Vánoce v kruhu svých nejbližších a v novém roce 2013 pevné zdraví, čistší lidská
srdce vzájemného lidského porozumění.
Stanislav Esterka
ředitel ZUŠ Dolní Bojanovice

z a jíma v o s t i
REDAKČNÍ RADA A JEJÍ FUNKCE
V minulém čísle jsme zahájili seriál, který by vám měl postupně představit všechny, kteří se
na přípravě Zpravodaje podílí. Následující rozhovor pro vás připravil David Frolec a představuje
vám v něm odpovědnou redaktorku.

A NDREA Č ERVENKOVÁ
se narodila v červnu 1975, pochází z Dolních Bojanovic. Na Masarykově univerzitě
vystudovala obor mediální komunikace a žurnalistika. Do srpna letošního roku pracovala
28

Zpravodaj

na Obecním úřadě v Dolních Bojanovicích
a její náplní práce bylo zajišťovat oblast kultury, sportu, webové stránky a Zpravodaj obce.
V redakční radě Zpravodaje pracuje jako od-
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povědná redaktorka již šestým rokem. Jejím
hlavním úkolem je psaní článků a zodpovídá
také za týmovou práci celé redakční rady.

Při práci pro Zpravodaj ses potkala s celou řadou zajímavých lidí. Kdo tě nejvíc
zaujal?
To je těžká otázka. Každý rozhovor je
jinak zajímavý. Vždycky se dozvím něco,
co mě překvapí. Téměř každý člověk se
rozpovídá, řekne spoustu věcí, které ani
publikovat nejde.
Ale přiznám se, že jeden z rozhovorů jsem
po dohodě využila i jako svoji závěrečnou
prezentaci při studiu předmětu „Publicistika“. Byl to rozhovor s vojačkou – Eliškou
Bohůnovou. Viděly jsme se v den rozhovoru
poprvé a ona mluvila tak zajímavě, že jsem
to prostě musela použít (směje se).

Jak ses dostala k práci v redakční radě?
Funkce v redakční radě byla spojena
s prací na obecním úřadě. Aktuální číslo
Zpravodaje se v době mého nástupu na
obecní úřad právě dokončoval, takže tak
nějak přirozeně jsem se zapracovala ještě
s původní redakční radou. Poté jsem oslovila několik lidí, zda by se mnou nechtěli
na Zpravodaji spolupracovat a začala jsem
s novým týmem.
Jak ti složení týmu vyhovuje?
Velmi. Každý má svoji nezastupitelnou
funkci a jsem vděčná za to, že si rozumíme.
Co ti práce na Zpravodaji dává?
Díky této práci se lépe poznávám s lidmi,
kteří žijí v obci. Lidi, které roky potkávám,
a přesto o jejich osudech nevím vůbec nic.
Často, když dělám rubriku „Vzpomínky“, která se týká především našich seniorů, vidím,
jak jsou tito lidé plní moudra, vzpomínek
a cítím nesmírnou pokoru a obdiv. Navíc
mám díky Zpravodaji možnost seznamovat se a mluvit se slavnými a zajímavými
osobnostmi, které naši obec za nějakým
účelem navštíví.
Která část práce na Zpravodaji tě nejvíc
baví?
Co se týká Zpravodaje – baví mě asi
všechno. Ráda píšu články i rozhovory, ráda
skládám jednotlivé rubriky a vybírám fotky.
Je to trochu jako puzzle a já mám radost,
když se složí celé dohromady. No a samozřejmě mě nejvíc těší, když tuhle práci taky
někdo ocení a řekne: „Ty jo, ten rozhovor
v minulém čísle jsem přečetl jedním dechem, to bylo vážně dobré!“ (směje se)
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Stává se ti často, že tě někdo pochválí
nebo zkritizuje?
(směje se) Občas ano. Zrovna při přípravě
tohoto čísla jsem jednu pochvalu sklidila.
Občas se objeví i kritika. Ale konstruktivní
kritika nás nutí dosahovat vyšších výsledků
a pokud to půjde, zavedeme v průběhu dalšího roku ve Zpravodaji, několik nových rubrik, které by mohly být čtenářsky zajímavé.
Co tě při práci na Zpravodaji štve?
Štve mě, když musíme ve Zpravodaji zveřejňovat články nebo rozhovory politického
charakteru. Zvlášť mi to vadí v předvolebním
období. Nejsme zpravodajským deníkem.
Propagovat politickou stranu či její členy
a psát o tom, jakých úspěchů dosáhli, je mi
proti srsti. Tohle by mělo být umožněno buď
všem kandidujícím stranám, nebo žádné.
Podle mě to není fér.

Zpravodaj

Při zaměstnání jsi studovala vysokou
školu. Proč ses vůbec rozhodla začít se
studiem a proč sis vybrala žurnalistiku?
Odjakživa jsem chtěla být právničkou:-).
Okolnosti mi nedovolily dřív studovat. Při
práci na Zpravodaji jsem měla pocit, že se
potřebuji víc zdokonalit a žurnalistika byla
tím pravým. Zkusila jsem a vyšlo to.
Jaké bylo zasednout znovu do studentských lavic?
Velkým překvapením pro mě bylo, že
jsem se na školu vůbec dostala. Patrně tím,
že jsem začala studovat a měla za sebou
nějakou praxi, vnímala jsem učení úplně
jinak. Už to není učení – mučení, jak tomu
bylo dřív. Teda, až na ty zkoušky (směje se).
Pokračuješ dále ve studiu?
Momentálně ne. Podařilo se mi sice
dostat na Karlovu univerzitu. Z časových
důvodů jsem se rozhodla studium prozatím
odložit.
Na obecním úřadě jsi pracovala poměrně
dlouho. Jak hodnotíš čas tam strávený?
Práce na obecním úřadě byla zajímavá,

poučná a užívala jsem si ji. Asi nebude
překvapením, že to byla také práce hodně
časově náročná:-).
Pracovala jsem ve výborném kolektivu
kolegyň a kolegů a oceňuji i vedení. Často
člověk ocení dobré vztahy až s odstupem
času. Když to shrnu, získala jsem na obci
obrovské zkušenosti a doufám, že i spoustu
přátel a za to jsem vděčná.
Přes prázdniny jsi změnila zaměstnání. Co
tě k tomu vedlo?
Byla to spíš velká náhoda a pořád tomu
nemůžu uvěřit ☺. Oslovila mě kamarádka ze
studií, že shání někoho do pobočky v Brně.
Původně jsem si myslela, že v konkurenci
zájemců o práci nemám šanci uspět...
Co teď vlastně děláš?
Pracuji ve firmě Médea, největší mediální
společnosti v republice. Oficiálně mám
v pracovní smlouvě uvedeno, že jsem PR
manažerka. Ve skutečnosti to znamená,
že mám přiděleny klienty a starám se o to,
aby se o nich dobře psalo v tisku a skvěle
mluvilo v televizi.
Naplnila změna práce tvé očekávání?
Než jsem se rozhodla na obci dát výpověď, měla jsem skutečně jen pár dnů, spíše
hodin, na rozmyšlenou. Jak už jsem řekla,
práce na úřadě mě bavila. Moc dobře si
ale uvědomuji, že kdybych na obci zůstala,
časem nebudu mít sílu do své práce vnášet
nové nápady a nastala by nutnost uvolnit
místo někomu dalšímu. Jenže, měla bych
pak ještě nějakou příležitost a chuť začít
znova a jinde?
Moje nová práce je časově i psychicky
náročná. Naštěstí jsem zase tolik neočekávala. Jsem realistický optimista a beru tuto
pracovní příležitost jako výzvu.
D.F.
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se pak musí dát do pořádku.
Také díky tomuto způsobu
má pojišťovnictví špatnou
nálepku.

FRANTIŠEK SVOBODA
N a r o d i l s e 5. č e r v n a
1962 ve Starém Poddvorově.
Pochází z pěti sourozenců.
Do Dolních Bojanovic se přiženil v roce 1984. Vystudoval
průmyslovou školu, obor
elektrotechnika. Pracoval
nejdříve jako elektrikář v hodonínské elektrárně, odkud
přešel do zemědělského
družstva nejdříve v Prušánkách, poté v Dolních Bojanovicích. Od roku 1992 pracuje
v České pojišťovně.
Jak ses k práci v pojišťovně
dostal?
Bývalá kolegyně Helena
Dvořáková, se kterou jsem
pracoval v družstvu, mi jeden den zavolala a nastínila
mi možnost pracovat v pojišťovně. Bral jsem to jako
novou příležitost a nastoupil
jsem ze dne na den. Začínal
jsem jako likvidátor škod na
autech. Jelikož bylo málo
lidí na pojišťování, tak jsem
začal pomáhat se smlouvami a najednou jsem dělal
pojištění.
Co přesně děláš teď?
Specializuji se na podnikatelské pojištění od malých
až po velké podniky. Nastupoval jsem do Průmyslové
pojišťovny právě v době
specializace na tento typ po32

Pracuješ v České pojišťovně a nikdy jsi nepřestoupil
jinam. Jsi zastáncem teorie, že Česká je prostě
nejlepší?
V žádném případě si netroufám tvrdit, že Česká je
nejlepší. Každá pojišťovna
má dobré produkty a spousta je jich v rámci pojišťoven
srovnatelných. Často se
opisují pojistné podmínky,
ale rozdíly jsou ve vyřizování
škod.

jištění. Takže jsem nemusel
chodit dům od domu, zvonit
a nabízet pojištění. To si ani
teď nedokážu představit.
Kdyby za tebou někdo
přišel, jsi schopen uzavřít
úplně jakýkoliv produkt?
Ano, samozřejmě.
Během doby, co jsi v pojišťovně, došlo ke spoustě
změn. Jak vnímáš t y to
změny?
Ze začátku fungovala jen
Česká státní pojišťovna,
která přešla v akciovou společnost. Postupně na trh
vstoupila konkurence. Dnes
máme na výběr z dvaceti
různých pojišťoven. Trh je
velký a v terénu pracuje
Zpravodaj

spousta pojišťováků. Pojištění nabízí kdekdo, například i Česká pošta. Někdy je
to na škodu věci. Pojišťováci
jsou „rychlokvašky“ – o pojištění a pojistném plnění
neví nic. Dříve platilo, že
opravdovým pojišťovákem
byl ten, kdo pracoval v pojišťovnictví minimálně pět let.
Každý, kdo uzavíral pojistky,
prošel v pojišťovně nejdříve takzvaným kolečkem
a opravdu se musel naučit,
jak to chodí v praxi. Dneska
se udělá krátké proškolení
a jde se do terénu.
Já tyto lidi neodsuzuji,
ale ve většině případů jde
o „jepičí život“. Pojistí si
rodinu a končí. Zůstává po
nich hodně problémů, které

Lákala tě někdy jiná pojišťovna?
Ano. Nedávno jsem dostal nabídku pracovat jako
obchodní ředitel v makléřské společnosti. Ale já už
mám svůj segment klientů,

o které se musím starat,
cítím k nim odpovědnost
a nechci je opustit. A možná už je to taky o pohodlí.
V takové funkci bych byl
nucen jezdit po celé republice, spávat po hotelích... To není nic pro mě.
Hodně se mluví o kvótách
žen ve vedení firem. Myslíš si, že je pojišťovnictví
doména mužů, nebo žen?
Odhaduji, že zde pracuje
více mužů. Ale to se nedá
jednoznačně určit. Znám
hodně úspěšných pojišťovaček, a to i na vysokých
postech.
Co se ti na práci líbí?
Kontakt s klienty a poznávání lidí. Někdy si myslíš,
že někoho dobře znáš, ale
začneš s ním pracovat a poznáš ho úplně z jiné strany.
Například na podnikatele se

spousta lidí nebo zaměstnanců dívá skrz prsty a myslí
si, že mu na nich nezáleží,
ale je to naopak.
Dnes už poznáš, kdo je
jaký charakter?
Určitě. Při prvním jednání
se snažím klienta odhadnout
a pak volím takovou cestu,
abychom se naladili na stejnou notu. Je to alfa a omega
úspěšné komunikace.
Co se ti na práci naopak
nelíbí?
Je náročná na čas. Možná
to vyzní divně, ale já ani v noci
nevypínám telefon. Občas se
stane, že má klient v noci havárku a potřebuje pomoct. Ti
lidé totiž obvykle opravdu neví,
co mají v daný moment dělat.
Chceš říct, že jako můj
osobní pojišťovák mi poradíš, co dělat, když se stane
pojistná událost?
Ano, určitě. Klienti očekávají, že jim v potřebnou
chvíli poradím. Nemůžu
jednoduše uzavřít smlouvu
a zapomenout, že se známe.
Jakmile nedokážeš poradit
při problémech, tak je to zlé.
Tvá práce je časově náročná. Máš čas na koníčky?
Je na ně málo času. Mám
rád běh, plavání, vyjedu si na
kole a taky rád relaxuji v sauně nebo prací na zahradě.

Dolní Bojanovice

33

Tvoje dcery se také pohybují v pojišťovnictví. Co
dělají?
Ilona pracuje na centrále
pojišťovny Uniqua v Praze.
Školí obchodníky makléřských společností. Velmi
dobře se zapracovala. Mladší Lucie mi začíná pomáhat,
jde jí to. Syn Tomáš zatím
studuje dva obory na vysoké
škole. Tak uvidíme, co z něj
bude (usmívá se).
Jaké pojištění doporučuješ
pro rodinu?
U dětí určitě úrazové pojištění a k tomu i spoření.
U rodičů pojištění pro případ
smrti, hlavně v případě, pokud mají hypotéku. Důležité
je také sjednání denní dávky
v případech dlouhodobého
onemocnění.
Kolik myslíš, že by měla
čtyřčlenná rodina investovat měsíčně?
Na tuto otázku se nedá

přesně odpovědět. Každá
rodina má jiné finanční mantinely. Z těch pak vycházím
při návrhu, co by bylo dobré
uzavřít.
Platí se i za návrh smlouvy?
Ne. Jsme odměňováni za
uzavřené smlouvy.
Jak vnímáš své konku renty?
V Bojanovicích si nekonkurujeme. Není důvod k žádné zášti. Mám své klienty, se
kterými jsem úzce spojen.
Na trhu je místa dost a lidé
si pojišťováky hledají na
základě referencí.
Jediné, co mi vadí, jsou
pojišťováci, kteří neznají či
nerespektují kodex pojišťovnictví. Dokud se nezmění tohle, bude mít pojišťovnictví
špatnou pověst.
Setkal ses ve své praxi
s nějakou kuriozitou?
Pojišťoval jsem už vše, od

náhrobků, přes letadla, až
po lidské orgány. Měl jsem
i zájemkyni o pojištění ňader
(směje se). V podstatě se dá
pojistit úplně všechno. Jde
jen o peníze. Specifické
případy ale řeší centrála
v Praze.
Pojišťoval jsi nějakou známou osobnost nebo firmu?
Dlouholetým klientem
je pan Jiří Černý, hudební
kritik. Mezi podnikatelské
klienty patří KM Beta, Blanář
nábytek Brumovice nebo
v začátku svého podnikání
mladý Karel Komárek...
Když pojišťuješ velkého
klienta, dostaneš nějakou
pozornost? Například novou střechu od KM Beta či
postel z Brumovic?
(směje se) Ne, a ani bych
to nechtěl. Musí mezi námi
existovat rovný vztah, jinak
by to nefungovalo.
A.Č.

Vojtěška Kršová - vzpomínky
V letošním roce oslavila
sedmdesáté narozeniny. Její
život by rozhodně nedostal
nálepku „jednoduchý“. Přes
všechny životní útrapy, které
ji v životě zasáhly, neztratila
svůj životní optimismus.
Narodila se jako třetí ze
sedmi dětí v malorolnické
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rodině. Rodiče prožili těžký
život, v roce 1959 došli při
kolektivizaci o majetek a stali
se terčem komunistického
sledování. Bratr byl zavřený
za napsání dopisu do ciziny.
V 17 letech onemocněla
tuberkulózou spolu se svou
spolužačkou a spolužákem.
Zpravodaj

Přesto se jí podařilo odmaturovat. Po ukončení studií se
vdala a měla tři děti (dvě dcery a syna). Když bylo nejstarší
dceři Pavle 12 let a nejmladší
Zitě 6 let, srazilo obě dcery
auto. Zitě se jako zázrakem
nic vážného nestalo. Pavla
zemřela.

V posledním ročníku
11. střední školy (dnes gymnázium) onemocněla tuberkulózou plic. Naštěstí nebyla
sama. Se svou spolužačkou
a spolužákem se od Vánoc
léčili v nemocnici Kyjov. Díky
řediteli školy i zde v nemocnici pokračovali ve studiu.
Úspěšně maturovali spolu
s ostatními spolužáky. Spolužák se již po maturitě do
nemocnice nevrátil, byl zdra-

vý, ona a její spolužačka se
musely doléčit:
Jely jsme vlakem a do
nemocnice šly po kolejích.
Když jsme došly k budově
plicního oddělení, čekali
tam na nás všichni pacienti,
kteří mohli chodit. S kytičkou polních květů nás vítali,
protože jim ředitel plicního
oddělení nahlásil, že jsme
dobře odmaturovaly. Tak
jsme se do nemocnice vrá-

Ve 42 letech se musela
podrobit operaci nádoru,
který vážil 1,1 kg, ale nebyl
zhoubný. Syn Marek měl
v dospělosti téměř smrtelný
úraz, ze kterého se naštěstí
zotavil. A v roce 2003 zemřel dceři Zitě manžel Petr,
v té době vykonávající funkci
starosty obce. Bylo mu 38 let
a zůstaly po něm tři malé děti.
Paní Kršová se narodila
v roce 1942 a zachovala si
vzpomínku na druhou světovou válku:
„I když pro starší byla
válka hrozná, já jsem si zachovala krásné vzpomínky.
Spali u nás v novém domě
rumunští vojáci. Ráno se
umývali v dešťové vodě.
Já jsem byla malá tříletá
všetečka a začala jsem se
kolem nich točit. Oni si mě
podávali z ruky do ruky,
objímali mě a líbali mě. Dodnes si pamatuji, jak jsem
se cítila šťastná a tato hezká
vzpomínka ve mně zůstala.

Studentský majáles z roku 1958
Dolní Bojanovice
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tily s náručí plnou květů.
Ani jsme je unést nemohly.
V Kyjovské nemocnici nás
čekalo přivítání. Ředitel nemocnice nám také gratuloval a poslal nás na doléčení
na čtyři měsíce do Plicního
sanatoria Jablůnkov. Domů
jsem se vrátila v listopadu
roku 1959.
Na plicním jsme se měly
opravdu dobře. Dokonce
jsem tam zjistila, že na tuberkulózu existuje vtip: Když
Pán Bůh rozdával nemoci,
každý z lidí si musel jednu
vybrat. Byl tam jeden člověk,
kter ý si nemohl žádnou
vybrat. Pán Bůh už nevěděl,
kterou nemoc by poslednímu člověku nabídl a říká:
„No, vlastně ještě tu mám
jednu. Při té se nesmí nic dělat, musí se dobře jíst, dobře
spát a jen odpočívat.“ A on
zakřičel „TÚ BERU“, a tak
vznikla tuberkulóza.
Po úplném vyléčení nastoupila paní Kršová do zaměstnání. Od tehdejšího
Národního výboru měla potvrzení pouze pro práci na
státním statku. Tam ale nebylo místo v kanceláři a po
tuberkulóze měla zakázanou
práci na slunci.
Na úřadu práce se nade
mnou slitovali a dostala
jsem místo dělnice v IGLE
Lužice. Lisovala jsem jehly.
V sanatoriu mě ženy naučily
plést, vyšívat a háčkovat,
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a tak jsem na tuto práci byla
zručná a rychlá. V IGLE jsem
byla půl roku.
Mezitím jsem chodila navštěvovat svoji spolužačku
z gymnázia, která pracovala
v ZZN v Hodoníně. Tam si
mě všiml jejich ekonom a nabídl mi práci. Nastupovala
jsem po Vánocích 27. prosince a mým prvním úkolem
bylo zpracovat roční uzávěrku. V ZZN jsem pracovala
celých třicet let. Od svých
21 let jsem pracovala jako
vedoucí statistiky, to jsem
dělala 10 let. Doplnila jsem
si ekonomické vzdělání. Po
deseti letech přišel předseda z OV KSČ, který zjistil,
že dělám vedoucí a nejsem
členkou KSČ. Muselo se
s tím tedy něco dělat. Náš
ekonom Tomáš Jančálek
z Tvrdonic mě zachránil.
Udělal ze mě zástupce vedoucího ekonomických informací a dokonce mi přidal
na platě (směje se).
Po S ametové revoluci
v roce 1990 oslovilo tehdejší vedení obecního úřadu
(starosta Stanislav Fatěna
a radní František Blaha) paní
Kršovou, aby pracovala na
úřadě ve funkci tajemnice.
V této funkci pracovala až do
nových voleb, kdy odešla do
důchodu.
Bylo to velice náročné období. Měnilo se účetnictví,
zaváděly se daně z nemoviZpravodaj

tosti a daně z příjmu. Dělali
jsme lidem školení a pomáhali jim s vyplňováním daňových přiznání. Po nových
volbách v roce 1994 se rozhodlo, že se funkce tajemníka uvolní pro místostarostu.
V té době jsem již odcházela
do důchodu a v podstatě
jsem svoji funkci předala
panu místostarostovi Františku Pospíšilovi. Bylo to na
jaře 1995.
Odchodem do důchodu se
však paní Kršová z veřejného
života nevytratila. Pracuje totiž jako vedoucí Farní charity
a od roku 2001 se každoročně podílí na přípravě a organizaci Tříkrálové sbírky v obci.
Charitu založil otec Josef
Čermák, když jsem ještě
pracovala na obci. Obec
s Charitou úzce spolupracuje. V roce 1991 jsme v rámci
naší činnosti ubytovali děti
z Černobylu. Strávily zde šest
týdnů a byly umístěny v rodinách. Zajistili jsme jim ve
škole učebnu s vychovatelkou a obec jim platila obědy.
V roce 1992 jsme se osm týdnů starali o děti z Chorvatska
v době války mezi Srbskem
a Chorvatskem.
Charita pracuje celoročně.
Připravujeme například různé
sbírky, navštěvujeme před
Vánoci nemocné, osamocené a postižené lidi. Vrcholem
činnosti je však každoroční
Tříkrálová sbírka. Je to nároč-

ná akce, do které je zapojeno
kolem sta lidí, také Obec
a otec Petr. Vytvořili jsme
dvacet jedna skupinek dětí,
které doprovází vždy jeden
dospělý. Každý rok vybereme o něco víc peněz. Letos
jsme vybrali 116 526 Kč a za
celých 12 roků je to už téměř
1 160 000 Kč. Jsme řízeni
Oblastní Charitou Hodonín
a mám z našich úspěchů
radost. V naší obci se vybere
nejvíc z celého okolí, a to díky
štědrosti našich občanů.
Celá rodina je umělecky
zaměřená. Paní Kršová miluje obrazy a umění. Manžel
napsal básnickou sbírku Vinařův orloj, v současné době
připravuje knihu s názvem
Čtyři slunovraty týkající se
života v Dolních Bojanovicích.
Nejstarší dcera, která tak
tragicky ve svých dvanácti
letech zemřela, byla také
velmi nadaná.
Pavla hrála na housle,
zpívala ve sboru a recitovala.

Byla velmi úspěšná a hrála
i divadlo. I ve škole jí to šlo.
Máme na ni opravdu krásné
vzpomínky.
Pár týdnů před nehodou
vzal můj tatínek Pavlínku na
Velehrad na pouť, to bylo na
Cyrila a Metoděje. Na Velehradě se Pavlínka naposledy
vyzpovídala. Zemřela 8. srpna 1975 v pátek ve tři hodiny
odpoledne. Zrovna 8. srpen
je adoračním dnem pro naši
farnost, tak to považuji za
zvláštní Boží spojení.
Když se nehoda stala,
zrovna jsem jela autobusem
domů z práce. Viděla jsem
šestiletou dceru Zitku sedět
v autě a na silnici leželo tělo
přikryté bílým prostěradlem.
Bylo to divné, a tak jsem
křikla na řidiče, ať mi zastaví.
Když jsem k ní přišla, Pavlínka byla už v bezvědomí.
Hladila jsem ji a říkala, jak
ji máme rádi. Cítila jsem, že
mě vnímala a slyšela... Přijel
za námi i manžel. Jeli jsme
do nemocnice – já se Zitkou

na zašití kolene a manžel
zůstal s Pavlínkou na sále,
kde však zemřela.
Byl to hrozný zážitek pro celou rodinu. Na pár let nás tato
tragédie vyřadila z veřejného
života. A to jsme předtím
byli velice společenští. Po
několika letech jsme se šli
opět podívat na hody Pod
Zelené. Tam jsem zahlédla
Pavlínčiny spolužačky, byly
v kroji, tancovaly. Dojalo nás
to, a tak jsme zašli na hřbitov.
Tím pro nás hody skončily.
Ale život jde dál a postupně
jsme se vrátili do normálního
života. Dnes máme radost
z dětí, vnuků a vnuček. S manželem prožíváme pěkné stáří
– v klidu a pohodě a za to
jsme Bohu vděční.
Pozn. autorky: Paní Kršová
otevřeně mluvila o svém životě. Tato obdivuhodná paní se
snaží pomáhat nejen svým
nejbližším, ale angažuje se
i v rámci Charity.
A.Č.

Obec Dolní Bojanovice nabízí stavební pozemky
v nově budované ulici Myslivecká (lokalita Za Řadovkami)
Podmínky:
1. cena 650,- Kč za 1 m2 pozemku
2. kauce 50.000,- Kč - zájemce je povinen složit kauci při podpisu smlouvy, v případě dodržení kolaudace stavby do 5 let od koupě pozemku,
bude kauce stavebníkovi vrácena
3. předkupní právo obce
Síťování pozemků proběhne v roce 2013. Bližší informace získáte na OÚ.
Dolní Bojanovice
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v á š ná z or
V tomto čísle jsme zavedli novou rubriku „Váš názor“. Rádi bychom dali prostor vyjadřovat
se k aktuálním či často diskutovaným tématům v obci vždy ze dvou různých úhlů.

konečně ulevit - jedna atrakce vedle druhé,
vše přehledné.
Přestože mám naše tradice velmi ráda,
můj letošní zážitek z hodů je smutný. Zůstala
mi jen vzpomínka na výhled na zpustlý areál
bývalého zemědělského družstva na jedné
straně, na druhé pak vybydlená budova

čističky odpadních vod a zbytky plotu kolem
hřiště... Jít Pod Zelené už totiž pro nás bylo
daleko. Takže pokud NĚKDO příště vymyslí
změnu, ať ji domyslí i s důsledky, jinak bude
platit pravidlo – „každá změna je k horšímu“!
B.H.

KOLOTOČ E NA HODY
ZMĚNA JE ŽIVOT
Letošní hody se nesly ve znamení jedné
podstatné změny, která rozproudila hodně
emocí i debat. Jednalo se o přesunutí kolotočů z centra obce na její okraj. Z reakcí okolí
usuzuji, že patřím k menšině, která tuto změnu
uvítala. Pro zamyšlení většiny bych proto rád
zkusil vysvětlit proč.
Hody jsou slavností farnosti a obce, nikoli
kolotočů. Jejich odsunutí na okraj chápu i jako
symbolické vyjádření žebříčku hodnot, které
naše obec vyznává. Nebo by tyto atrakce
měly být středem našich hodů, a tím kolem
kterého se „točí“ vše ostatní?
Byl jsem moc rád, když jsme mohli říct
dětem, že teď se jde na kolotoče a teď se
jde Pod Zelené. Nebylo potřeba při každé
cestě přes náves dětem vysvětlovat, že teď
na kolotoče nepůjdeme, že jsme tam už byli.
Lákadlo zmizelo z očí a tím i z mysli. Byl jsem
jediný rodič, který si takto oddechl?
Centrum obce konečně patřilo lidem. Bylo
tam víc místa se zastavit a v klidu se pobavit.
Mohl jsem se projít okolo dolní hospody beze
strachu, že mě vezme po hlavě nějaká létající
labuť nebo sedačka řetízkáče. Také u penzionu jsem nemusel balancovat na břehu mezi
Prušánkou a autodromem vysunutým přes
celý chodník, případně trnout strachem, které
z ratolestí ujede noha a skončí ve vodě.
Procházku kolem Prušánky ke kolotočům
jsem si vyloženě užíval. Jednak vyšlo počasí
a jednak není nad trochu pohybu po hodo38

vém obědě. Při té spoustě jídla a sladkostí
má člověk možnost krásně vytrávit. Navíc
mně připadalo, že toto korzování má svou
jedinečnou, přímo „lázeňskou“ atmosféru.
S tím rozdílem, že se můžete se spoustou lidí
osobně zastavit a pozdravit. Pod Zeleným bylo
konečně slyšet dechovou muziku, případně
vlastní slovo, tentokrát nepřeřvávané hlasitou
hudbou třetí kategorie a lákáním kolotočářů
na jejich „jedinečné“ atrakce.
Tolik můj pohled na letošní hodovou změnu.
Dokážu pochopit rozčarování například fotbalistů nebo skupinek nadšenců, kteří využívali
zadní hřiště a díky kolotočům je měli teď na
delší dobu zablokované a nejspíš vrácené
v horším stavu, než bylo na začátku. Nicméně
to je snad jediná nevýhoda, která mě v souvislosti s přesunem kolotočů napadá.
D.F.
PROTI ZMĚNĚ
Kolotoče se už dnes neodmyslitelně staly
součástí hodového veselí. Kdo se letos vydal,
stejně jako my, s malými dětmi na hody, většinou se bez těchto atrakcí prostě neobešel.
Nebyli jsme jediní rodiče s dětmi, kteří
museli projít z Hlavní ulice kolem potoka přes
křižovatku (kde jezdila auta odkloněná z Hlavní), nebo prokličkovat mezi zaparkovanými
auty v ulici Dlouhá a přitom se vyhýbat autům,
která tudy projížděla. S kočárem a malými
dětmi to byl spíš adrenalinový sport. Kdo se
úspěšně dostavil na místo s kolotoči, mohl si

Zpravodaj

krátké i delší zprávy
•Muzika hrála, břinkala... až do ranních
hodin
Program letošních hodů začal již páteční
diskotékou a sobotní rockovou zábavou se
skupinou Artemis, kterou pořádal Fotbalový
klub Dolní Bojanovice.
Svatováclavské hody ani letos nezklamaly.
Počasí vyšlo na jedničku a návštěvníci se
veselili při muzice. O nedělní zábavu se starala dechová hudba Skaličané a cimbálová
muzika Lalia. Pondělí oživila dechová hudba
Lanžhotčanka a úterní večer zpestřila dechová hudba Lácaranka.
I když na Hodky chase počasí nepřálo,
veselo bylo v Obecním domě. Hotaři (jako
každoročně) neuhlídali „máju“, ale příští rok
už se prý „vypéct“ nenechají. Takže si rok
počkáme a uvidíme.
• Děkujeme letošním stárkům Martinu Vaculíkovi, Davidu Rajchmanovi, Vojtěchu
Bílíkovi a Janu Netopilíkovi a stárkám
Lence Kopečkové a Marcele Mečlové
a ostatní krojované mládeži za obětavou přípravu a dobrou organizaci všech
krojových akcí v roce 2012.

• Zavítala k nám ochotnická divadelní
společnost
Komedii Natěrač sehrála v sobotu 13. října v naší obci divadelní společnost Vojan
z Českého Dubu. Vysoká úroveň představení nadchla přítomné diváky. Přesto, že
návštěvnost byla velmi nízká, herci podali
výborné výkony.
• Vinárnu zaplavily příšery
Upíři, zombies, rozdvojené osobnosti,
čarodějnice, zdravotní sestřička, policistka, Fantomas, kapela Kiss a mnohé další
možné i nemožné kreatury - tato rozmanitá
společnost se sešla 9. listopadu ve vinárně
U Konšelů na třetí (již skoro tradiční) podzimní party, která se druhým rokem nesla
ve znamení Halloweenu. Poklidné prostředí
vinárny dočasně nahradila mrazivá a ponurá atmosféra. V rozích stěn se objevily

• Na svátek svatého Štěpána ve středu
26. prosince 2012 se bude v Obecním
domě po „hrubé“ mši svaté konat pravidelná VOLBA STÁRKŮ pro následující rok.
Všichni jste zváni.
Dolní Bojanovice
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Poděkováním všem zúčastněným a pozvánkou pro všechny na další ročníky se loučí
FunTomáš Svoboda & Vinárna U Konšelů
• Dechovku vyměnili za jiný žánr
Bojanovská chasa naplánovala na večer
16. listopadu netradiční akci k zakončení
folklorní sezony. Tradiční krojový oděv vyměnili členové a členky chasy za kabaretové oblečení ve stylu francouzského Moulin
Rouge. Ani odlišný taneční rytmus nedělal
našim folkloristům problém:-).
Na oficiální zakončení sezony si však musíme počkat až do 26. prosince, kdy stárci
zvolí své nástupce.

Maskovaní zaplavili vinárnu
Foto: Michal Maláník

obří pavučiny, osvětlení bylo omezeno na
několik lampionů, prostor pro tancování se
naplnil hustou mlhou. Vše bylo připraveno
na jediné – příchod hostů. Ti se v těch nejkreativnějších kostýmech, jaké si dokážete
představit, přiřítili ve skutečně hojném počtu. Nepřicházeli přitom jen z naší vesnice,
ale i blízkého a širokého okolí – Josefova,
Prušánek, Hovoran, Brna. Po přivítání a tradičně výborné večeři nastal čas na hlavní
bod programu a zároveň i cíl večera - zábavu. Drinky, hudba, ale především skvělá
(i když hrůzu nahánějící) parta lidí vytvořily
ojedinělou atmosféru. Není tedy divu, že
se opět končilo nad ránem. Můžete si být
jisti, že se už v blízké budoucnosti dočkáte
ve vinárně U Konšelů dalších tématických
party i jiných unikátních akcí.
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ONDRÁŠ ROZTANČIL DIVÁKY
Dvacáté výročí hudebních
slavností svaté Cecilie jsme
letos oslavili symbolicky zpěvem a tancem. Do obce
zavítal známý profesionální
soubor VUS Ondráš.
Hlavní pořadatelé – Základní umělecká škola a Obec
Dolní Bojanovice - naplánovali na pátek 23. prosince tři
vystoupení. Dva výchovné
koncerty (Zatoulané pohádky určené pro první stupeň
a Rande na slepo pro druhý
stupeň základních škol) se
konaly v dopoledních hodinách. Večerní program
byl připraven pro dospělé
publikum.
VUS Ondráš je jediné profesionální těleso svého druhu
v České republice. Jeho
členové – tanečníci, hudebníci a zpěváci - jsou pečlivě
vybíráni v konkurzech. Dramaturgicky se soubor zaměřuje na národopisné oblasti
Moravy a Čech. V repertoáru
se však objevují i lidové tance
a melodie regionů Slovenska,
Maďarska či Rumunska.

Vinárna U Konšelů se proměnila na Moulin
Rouge

Zpravodaj

Mezi profesionální tanečníky patří i Bojanovčák Petr
Drábek. „I když jsem měl mnohem větší trému než obvykle,
na představení u nás jsem se
moc těšil a užil jsem si ho,“
prozradil po vystoupení Petr,

který s Ondrášem vystupuje
již sedm let, z toho tři roky je
profesionálním tanečníkem
souboru na plný úvazek. Petr
ocenil také vzornou péči ze
strany pořadatelů a ubytování
v Penzionu Václav, které bylo
na vysoké úrovni. „Po celou
dobu se o nás organizátoři
vzorně starali. Jsem rád, že
to vyšlo,“ doplnil Petr.
Dolní Bojanovice

Skvělý zážitek z večerního
představení ocenilo nejen
publikum, které potleskem
ve stoje vyjádřilo souboru
svůj obdiv, ale také starosta
obce Vlastimil Jansa. Po závěrečném potlesku starosta
osobně potřásl rukou vedoucí taneční skupiny i primášovi
cimbálové muziky.
A.Č.
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spolk y
Rodičovské centrum
Podzim ve Sluníčku
Od uzávěrky minulého čísla
Zpravodaje se udála ve Sluníčku spousta věcí. Rozloučili
jsme se s létem výletem ke
srubu, uspořádali jsme burzu
podzimního a zimního oblečení, pomohli s organizací
burzy oblečení v Čejkovicích,
měli přednášky paní Blanky
Bendové na téma Práce se
stresem a Sourozenecké
konstelace, přednášku paní
Ludmily Račické, která nám
pomohla s orientací v novinkách v oblasti sociálních dávek. Paní Dagmar Prchalová
nám přijela představit projekt
M_ANIMA, který se zabývá
flexibilním vzděláváním maminek na mateřské dovolené.
Paní Monika Ambrozková
nám v poslední části aromaterapie předvedla, jak si doma
vyrobit mýdlo, parfém a krém.
Celá herna byla krásně provoněná esenciálními oleji,
které se do mýdel přidávají.

přinesla na prodej 35 kusů.
- Celkem se maminkám za
prodané zboží rozdělilo
73.309,- Kč, to je průměrně asi 833,- Kč na jednu
prodávající.
Děkujeme maminkám, že
nosí své věci čisté, nepoškozené a plně funkční. Oblečení
a kočárek, které mamin ky věnovaly, byly předány
potřebným rodinám v obci
Rusín, okres Bruntál. Jejich
poděkování si můžete přečíst
níže.
Děti během celého podzimu tvořily a vyráběly na-

A protože nastává zima čas unuděných a mrzutých
dětí - zveme všechny maminky
s dětmi mezi nás. Scházíme
se každé pondělí a čtvrtek od
9 do 12 na Orlovně a ve středu
od 16.30 do 17.30 cvičíme
s dětmi v tělocvičně.

Klub maminek Sluníčko
Dolní Bojanovice

Rusín, dne 23. 11. 2012

Jménem občanů naší obce Rusín, okr. Bruntál, chci poděkovat Klubu maminek Sluníčko
z Dolních Bojanovic, okr. Hodonín za materiální pomoc – oblečení, kočárek a jiné - našim
rodinám s dětmi, které si velmi ceníme.
V našem regionu je velká nezaměstnanost vyplývající z nedostatku pracovních příležitostí
a vítáme každou pomoc ve formě darů.
Ještě jednou mnohokrát děkuji.
S pozdravem Kubánek Jaroslav
starosta obce Rusín

Z ČINNOSTI MO ORLA
Florbal
V letošní sezóně máme
8 týmů: mladší a starší přípravku, mladší a starší žáky,
juniory, muže a dva dívčí týmy
dorostenek a juniorek. V každém týmu máme průměrně
13 hráčů, kteří s nadšením
„bojují“ na trénincích, pod dohledem zkušených trenérů.

Ještě malé ohlédnutí za
burzou dětského oblečení
v číslech.
- Celkem se na podzimní
burze prodávalo 3.096 položek 88 maminek.
- Průměrně každá maminka
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př íklad ježečka, malého
zlodějíčka jablíček, tvořily
z listí skřítka podzimníčka,
modelovaly z hlíny, vyráběly
raketu, klauna, vařečkové
loutky, aj. Také se naučily
nové básničky a písničky. Od
září jsme začali chodit s dětmi
každou středu do tělocvičny.

Na závěr přidáváme malou
ochutnávku toho, co nás
čeká příští rok:
- Přednáškový cyklus finanční minimum
- Kurz zdravé rodičovství
- Kurz první pomoci – úrazy
u dětí
- Wor kshop př íprava na
vstup do zaměstnání
- Cyklus přednášek s psychologem o výchově dětí
- a mnoho dalšího
Za RC Sluníčko
Anna Staňová

Zpravodaj

Trenéři pro ně připravují velmi
kvalitní tréninky, předávají jim
rady, které se jim můžou hodit
nejen při hře, ale i v životě,
a hlavně se snaží vytvořit
jeden velký kolektiv, kde jsou
si všichni rovni ☺.
I tuto sezónu se pokusíme
zopakovat některé úspěšné
Dolní Bojanovice

výsledky, jako jsou 1. místo
v republice mladších žáků
a 3. místo v kategorii juniorů.
Všechny týmy začaly nový
ročník bojovnými výkony, což
se projevilo i ve výsledkových
tabulkách. Hlavním naším
cílem je si hru užít, mít z ní
radost a vědět, že s ostatními
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prožíváme zážitky, které nám
už nikdo nevezme. Proto se
nebojte a přiveďte svoji ratolest na trénink, ať si vyzkouší
tuhle čím dál oblíbenější hru.
Vítáni jsou kluci a holky od
5 let.

spor t
Bojujeme na trávníku

Zveme i rodiče, kteří by
chtěli pomáhat s vedením
dětí. Je to sice někdy obrovská dřina starat se o tým, ale
konečná radost je nepopsatelná, protože to neděláme
pro sebe, ale pro děti!
V.K.

OREL jednota Dolní Bojanovice pořádá IV. ročník

Vánočního turnaje ve stolním tenise
Kdy: čtvrtek 27. 12. 2012
Kde: tělocvična ZŠ Dolní Bojanovice
Děti základní školy: zápis v 9 hodin, začátek turnaje v 9,30 hod. (startovné zdarma)
Dospělí - neregistrovaní: zápis ve 13 hodin, začátek turnaje 13,30 hod. (startovné 50 Kč)
Součástí turnaje je předvedení nového trenéra na stolní tenis - ROBOPONG 2050.
Jste všichni srdečně zváni!

Přejeme vám i všem vašim blízkým
příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce 2013
„Každý život,
i ten, který se ostatním lidem
zdá nejméně významný,
má v Božích očích věčnou
a nekonečnou hodnotu.“

pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.
Orel jednota Dolní Bojanovice

Jan Pavel II.
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Zpravodaj

TJ vstoupila do nového ročníku fotbalových
soutěží 2012/2013 s několika podstatnými
změnami. Z důvodu nástupu slabších ročníků
v dorostenecké kategorii jsme oslovili oddíly
z nižších soutěží Poddvorov, Lužice a Prušánky s návrhem k dočasnému sloučení. Bohužel
tyto kluby náš návrh nepřijaly. Podařilo se nám
uzavřít dohodu s FK Mutěnice, kterým jsme
nabídli osm našich hráčů k hostování v jejich
oddílu do konce sezony. Hoši nastupují
v krajském přeboru. Přestože měli obavy, zda
uspějí ve výkonnostním měřítku této kvalitní
soutěže, podávají dobré výkony, pravidelně
nastupují a zapisují se do střeleckých tabulek.
Přípravka po odchodu několika svých opor
do vyšší věkové kategorie musela nejdříve
přijat do svých řad několik nových tváří. Po
zahájení soutěže mužstvo dlouho hledalo
herní tvář. V druhé polovině soutěže si kluci
získali praxi a stali se rovnocennými protivníky
ostatním týmům. U této kategorie je potřeba
větší trpělivosti, hráči se výkonnostně mění
zápas od zápasu.
Mladší žáci nikoho nenechali na pochybách o svých kvalitách. Od začátku se pohybovali v popředí své soutěže. Nastříleli nejvíce
branek ze všech účastníků a do jarních částí
půjdou z druhého místa za Hroznovou Lhotou
a mají velkou šanci na získání titulu přeborníka
okresu. Odměnou je i reprezentace Petra
Bohuna, Lukáše Chromečka, Martina Fatěny
a Jana Hromka ve výběru okresu Hodonín
v jejich věkové kategorii.
Starší žáci vstoupili do nově utvořené
soutěže okresního přeboru s velkými ambicemi. Zatím se jim nedaří tak, jak byli zvyklí
z minulých ročníků. Je to způsobeno vyšší

úrovní soutěže, ale také nedostatkem starších
hráčů. Družstvo je doplňováno mladšími žáky,
kteří jsou šikovní a obětaví, ale ještě nestačí
fyzicky. Postupně si zvykají na hru na velkém
hřišti. Přesto odehrálo mužstvo dost dobrých
zápasů, neustále se zlepšuje a je příslibem
do budoucna.
Mužstvo mužů letos nepodcenilo letní
přípravu, kterou zahájilo s několika změnami.
Nejcennější devizou je přestup Aleše Řezáče
z RMS Hodonín do našeho oddílu. Josef
Chromeček, který se vrátil z MSK Břeclav,
odešel na roční hostování do Mutěnic. Nahradil ho Petr Pospíšil, který z Mutěnic hostuje
u nás. Mužstvo doplnilo pět vycházejících
dorostenců a tím se trenérům rozšířil výběr
hráčů na jednotlivé posty. Bohužel někteří
stávající hráči tuto konkurenci neunesli a posadili se raději na tribunu.
Mužstvo si v letošní sezoně nenechalo utéct
začátek soutěže a zařadilo se od začátku do
vyšších pater tabulky. Bohužel přišla dvě
zkažená derby s Prušánkami a Lužicemi, která
družstvo srazila dolů. Oživení přišlo návratem
Vladislava Blahy, který ukončil hostování v Baníku Dubňany. Vedle něho ožil a rozstřílel se
Michal Esterka, oba doplňováni nestárnoucím
Zdeňkem Sklenským značně zkvalitnili naši
ofenzivu. Velkým pozitivem je i naše obranná
činnost, která ve druhé polovině soutěže inkasovala pouze třikrát a odehrála několik zápasů
s čistým kontem. Do jarních odvet vstoupí
naše mužstvo ze druhého místa, o které se
hned v prvním utkání střetne na domácím
hřišti 24. března 2013 s třetím družstvem
soutěže Baníkem Dubňany.
Karel Turek

Dolní Bojanovice
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Karate vyžaduje vytrvalost, cílevědomost a poctivost
Každoročně na stránkách
Zpravodaje popisujeme,
jakých výsledků (a to i ve
světovém měřítku) dosáhli
Bojanovčáci v rámci karate.
V letošním roce se rozhodl
Stanislav Ištvánek (zkušený
trenér hodonínského klubu)
založit karate v naší obci.
Tréninky jsou každou středu od 15 do 16.30 hod.
a v sobotu od 15.30 do
17 hod. Klub je otevřený
každému bez rozdílu věku.
Přicházet mohou i ti, kteří to
po pár trénincích vzdali, ale
rádi by se opět vrátili.
Proč ses rozhodl začít trénovat karate v Dolních
Bojanovicích?
Na konci minulého školního roku jsme dostali (trenéři klubu ŠIN-MU Hodonín)
nabídku trénovat i v jiné
obci. Dokonce nám škola
slíbila nějaký symbolický
příspěvek na cestovní výlohy. To jsme nechali plavat.
Rozhodl jsem se totiž, že se
pokusím najít nové karatisty
v Dolních Bojanovicích.
Mimoto, že jsem místní,
pochází z naší obce i několikanásobná mistryně republiky, Evropy a světa Veronika
Ištvánková, méně titulovaní,
ale dost rychlí a obratní
její bratr Martin Ištvánek
a Samuel Kubina. Tak proč
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nenavázat na tyto úspěchy
a místním dětem nepředat
něco z jejich zkušeností
a dovedností. Může toto nabídnout jiný sport v Dolních
Bojanovicích?
Kdo ti s trénováním pomáhá?
Pomáhají mi Martin a Veronika, pokud nejsou ve škole,
protože oba studují vysokou
školu.
Od jakého věku je pro děti
vhodné začít?
To je individuální. Do roku
1989 se karate smělo trénovat až od patnácti let.
Dnes žádné hranice nejsou.
U šesti až sedmiletých dětí
je trochu problém udržet
jejich pozornost. Karate
totiž není hra, na rozdíl od

Zpravodaj

sportovních her jako je fotbal nebo florbal. Začátky
karate jsou těžké. Je to trochu nezáživný dril - asi jak
psaní nebo hra na hudební
nástroj. Musí se začít od
nejjednodušších technik.
Postupně se pak trénují
obtížnější techniky až po
nácvik kombinací. Děti a dokonce i rodiče – tedy lidé
se vzděláním - si myslí, že
za měsíc maximálně za dva
budou provádět kopy ve
výskoku dle laciných akčních filmů. Přitom děti často
neumí kotoul vpřed, neví,
co je to rozpažit, a švihadlo
v životě neviděly.
Zatím trénuješ zdarma.
Bude se platit poplatek?
Bylo mi doporučeno,
abych trénoval zadarmo.

Rodiče údajně nemají peníze na školu, natož tak
na karate. Mně to nevadí.
Tělocvična je zadarmo, tak
nic nechceme. Tuším však,
že zaplacení poplatku by
rodiče motivovalo kontrolovat ratolesti, zda na tréninky
chodí pravidelně. Asi by se
v mnoha případech nestalo,
že po prvním tréninku, kdy
děťátko bolely nožičky, protože trenér dělá na začátku
těžkou patnácti minutovou
rozcvičku, maminka nebo
tatínek řekne: „Tak tam už
nechoď. Šak co? Ať si trénuje sám.“
Jak probíhá příprava malých dětí?
Když přijde na první trénink něco přes čtyřicet dětí,
v rozmezí první až sedmá
třída, tak nezáleží, jestli je
malý nebo velký. Co se týče
vzdělání v oboru karate jsou
všichni stejně nevzdělaní.
Někdo má lepší či horší fyzičku, motoriku a podobně.
Ale u všech záleží pouze
na tom, jestli se dokáže
koncentrovat na trénink. Ti
starší jsou na tom teoreticky lépe. Lépe chápou, mají
lépe vyvinutou motoriku,
jsou silnější. Ale nikde není
napsáno, že třeba za rok
nebude lépe cvičit malý
prvňáček než třináctiletá puberťačka. Samotná příprava
probíhá tak, že se učíme asi
deset základních postojů

techniky rukou a nohou.
Hodně mluvím, vysvětluji,
ukazuji a opravuji.
Mohou s dětmi absolvovat
přípravu i rodiče?
Samozřejmě. Tady v obrovské tělocvičně je to bez
problémů. V Hodoníně si to
dovolit nemůžeme. Myslím,
že pro mnohé malé děti je
přínos a motivace, když přijdou rodiče. Klidně můžou
rodiče chodit i bez dětí.
Karate je sport, který všestranně posiluje tělo a taky
ducha. Je vhodný pro posílení fyzické kondice a protažení těla. Považuji ho za
jeden z nejvšestrannějších,
ale také nejtěžších sportů.
Každý karatista si může
o víkendu nebo na dovolené
jít zahrát fotbálek, volejbal,
tenis a podobnou hru, ale
je jen velmi málo hvězdných
fotbalistů, hokejistů, tenistů,
lyžařů..., kteří si jdou jen tak
pro uvolnění zacvičit karate.
Znáte někoho?
Jaké plány máš do budoucna s novým týmem?
Dosud se žádný tým neutvořil. Zatím z něho jen ubývá. Naši hodonínští členové
se hojně účastní soutěží.
A to jsou mé plány i pro Dolní
Bojanovice. Jezdit na soutěže a vozit případně medaile
a diplomy, trénovat děti,
které mají zájem a baví je to.

Dolní Bojanovice

Jaké máš pocity z karate
v Dolních Bojanovicích?
Mé první pocity byly asi
takové: „No nazdar, tolik
děcek“. To jsem nečekal.
Je to kumšt uhlídat a kontrolovat a vysvětlovat tolika dětem najednou. Je mi
jasné, že postupně nováčci
odpadávají, a ze zkušeností
vím, že z deseti nováčků
po Novém roce chodí tak
polovina a z té poloviny
dnes je použitelná taky jenom část. Ale tak prudký
odpad mě překvapil. Aby
z více než čtyřiceti dětí po
dvou měsících – to je osmi
lehkých trénincích - přišlo
šest, deset a v sobotu jen
tři, to mi připadá ani ne od
těch malých dětí, ale od
jejich rodičů docela hodně
arogantní. Děti jsou líné.
Některé víc, některé méně.
Je málo těch, co jsou cílevědomé od mala. Většinu dětí
je však nutné čas od času
k nějaké činnosti přinutit,
postrčit. A to jejich rodiče
neumí.
Po prvních hodinách tréninku jsem na některých
dětech viděl, že v nich něco
je a že s tím hochem nebo
malou slečnou to vypadá
nadějně. Ale bohužel po
třech či čtyřech trénincích
už nepřišli.
Možná by tohle měli vědět
rodiče.
Nemám to komu říct, pro47

tože rodiče to nezajímá. Na první
seznamovací trénink přišla jedna
maminka a jedna babička, která
chodí pravidelně. Rodiče se nezajímají, jak se jejich děti chovají.
V Hodoníně si nikdo, ani malý ani
velký, nedovolí například sednout
si na zem během tréninku, když si
myslí, že se trenér nedívá. Tady je
to i u sedmaček úplně normální
projev. Už jenom tohle je odnaučit je dost těžký úkol a možná
i ztráta času. Udivuje mě, že rodiče nechtějí mít potomka, který
se naučil být vytrvalý, poctivý,
cílevědomý a v neposlední řadě
precizní. Trénink karate a případné dobré výsledky v soutěžní
kariéře všechny tyto vlastnosti
vyžadují.
Je bojanovské karate ještě otevřené pro nové zájemce?
Samozřejmě. Každý nový zájemce může přijít. Dokonce
i děcka, která přestala do karate
chodit a ráda by znovu začala,
jsou vítána. Některých je škoda.

Prakisté nasbírali body
v celorepublikové soutěži
Bojanovští střelci z praku mohou být se svými výsledky
i letos spokojení. Během letošního roku se na různých
místech České republiky konalo celkem devět různých
bodovaných soutěží, na kterých si naši prakisté úspěšně
zapisovali své body. Mimo domácí soutěže jezdí střelci
pravidelně také na zahraniční turnaje. V roce 2013 se
chystají opět zavítat do Belgie.
Konečné pořadí výsledků celorepublikového mistrovství pro rok 2012:
9. Radek Mrkva
(z letošních turnajů si odvezl tři vítězné poháry)
12. Tomáš Pospíšil
17. Jaromír Mrkva
23. Jan Komosný
24. Pavel Mrkva
27. František Kučera
39. Michal Pulkrábek
V rámci družstev se náš tým umístil na krásném třetím
místě. V případě zájmu stát se prakistou můžete kontaktovat pana Radka Mrkvu na tel.: 728 273 528.
Informace poskytl: Radek Mrkva

Co karate znamená pro tebe?
Momentálně zklamání. Ale
jinak karate se mi vždy líbilo.
Bohužel v mládí jsem ho necvičil.
Až s vlastními dětmi jsem začal. Asi ve 35 letech. Veronika
a Martin mi, co se týče karate,
udělali radost. A taky to, že se
průměrně čtyřikrát týdně odreaguju, vypotím, večer sotva
lezu, a taky nervy na soutěžích...
a hlavně mám někdy dobrý pocit,
že to stálo zato.
Připravila: A.Č.
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ZÁTOPKOVÁ ZAPILA SVÉ DEVADESÁTINY V BOJANOVICÍCH
V ř íjnu leto š ního roku
se v Dolních Bojanovicích
v „búdě“ pana Václava Sládka
konala velká oslava. Pozvání od pana Pavla Hubačky
k oslavě kulatin přijala nejen
olympionička Dana Zátopková, ale také bývalý politický vězeň Václav Komrska.
Kromě nich do obce zavítali
bývalý olympijský zápasník
Karel Engel a kanoista Jiří
Čtvrtečka.
Dana Zátopková a Václav
Komrska zde oslavili neskutečných devadesát let. Bývalá oštěpařka jezdí do Dolních
Bojanovic pravidelně. S panem Hubačkou se seznámila
díky svému manželovi Emilu
Zátopkovi, se kterým se pan
Hubačka spřátelil na vojně.

Posezení u pana Víta Sládka se stala již tradicí. Pravidelně se zde tito přátelé schází
již několik let. Spolu se slavnou sportovkyní oslavil své
šedesátiny i majitel „búdy“
pan Sládek.

Jménem Obce Dolní
Bojanovice přišla slavným
sportovcům popřát hodně
zdraví i místostarostka Eva
Rajchmanová, která oslavencům předala drobné dárky.
A.Č.

bojanovská kuchyně
Vánoční kapr na zelenině s vínem
4 porce kapra
2 větší mrkve
2 cibule
2 petržele
1/2 celeru
10 dkg másla
0,4 l bílého vína
sůl
mletý černý pepř
kmín

Zpravodaj

Očištěnou kořenovou zeleninu pokrájíme na kostičky. V kastrolu rozehřejeme
máslo, na kterém orestujeme
nakrájenou cibuli. Potom
přidáme kořenovou zeleninu
a krátce podusíme. K zeleniDolní Bojanovice

ně vložíme naporcovaného
kapra, osolíme, okořeníme,
posypeme kmínem a podlijeme vínem. Dusíme do měkka
asi 30 minut. Hotové porce
přelijeme zeleninovou šťávou
a podáváme.
49

ma tr ik a

po z v ánk y
Co nás čeká 2013

nar o z ení
Pazderková Julie
Chludil Tomáš
Forch Jakub
Vlašicová Natálie
Štohandlová Adina
Makudera Tomáš
Tomšej Adam
Šebesta Vilém
Skočík Michal
Flajžíková Veronika

Školní
Josefovská
Cacardov
U Školky
Na Dílech
Mlýnská
Hlavní
Střední Pustá
Josefovská
Hlavní

948
5
172
370
637
322
383
735
21
384

27. 8. 2012
16. 9. 2012
20. 9. 2012
21. 9. 2012
12. 10. 2012
13. 10. 2012
28. 10. 2012
5. 11. 2012
8. 11. 2012
26. 11. 2012

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

úmr tí
Tomajerová Hedvika
Lekavý Václav
Kolibová Marie
Vaněčková Anežka
Dudová Marie

Sadová
Prostřední
Cihelny
Hlavní
U Penzionu

665
767
568
555
431

82 let
91 let
97 let
78 let
77 let

30. srpna 2012
10. září 2012
24. října 2012
4. listopadu 2012
28. listopadu 2012

5. 1.
12. 1.
19. 1.
20. 1.
26. 1.
31. 1.
2. 2.
9. 2.
10. 2.
31. 3. – 7. 4.
12. – 14. 4.
19. – 21. 4.
26. 4.
27. 4.
30. 4.
2. 6.
9. 6.
červen
29. 7. – 4. 8.
25. 8.
31. 8. – 2. 9.
29. 9. – 1. 10.
6. 10.
22. – 24. 11.
15. – 22. 12.
prosinec

Vinařský ples
Maškarní RETRO ples
Krojový ples
Dětský karneval
Sportovní ples
Generálka polonézy pro veřejnost
Rodičovský ples
Valentýnský ples
Dětský krojový ples
Velikonoční výstava
Degustace místní vinařské přehlídky
Místní výstava vín
Koncert Festivalu TOLERANCE
Slovácký humanitární ples
Pálení čarodějnic
Slavnost Božího Těla
Slavnost Božského Srdce
Závěrečný koncert ZUŠ
Letní kino
Zahrávání hodů, Zarážání hory
Zahrádkářská výstava ovoce,
zeleniny, květin
Svatováclavské hody
Hodky
Hudební slavnosti sv. Cecilie
Vánoční výstava
Vánoční koncert ZUŠ

Sousedské posezení
před Obecním domem.
Hraje Modrá pečeť a Bojanovští harmonikáři.
Zpravodaj

24. prosince 2012 23 hod.
Jakub Jan Ryba
Česká vánoční mše
„HEJ, MISTŘE”
25. prosince 2012 10 hod.
Jan Kypta
Pastorální mše česká
26. prosince 2012 10 hod.
Dětský pěvecký sbor ZUŠ
Diriguje
BcA. Lucie Škrháková
MUSICA MAGNIFICA
Diriguje
Mgr. Světlana Přibilová
27. prosince 2012 18 hod.
VOX VINY - mužský sbor
Diriguje
Mgr. Světlana Přibilová
30. prosince 2012 10 hod.
Schola
6. ledna 2013 10 hod
Jan Kypta
Pastorální mše česká
Účinkuje
Svatováclavský sbor
a orchestr se svými sólisty.

28. 12. 2012 od 14 hodin
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Vánoční hudba
v chrámu sv. Václava
v Dolních Bojanovicích

Dolní Bojanovice

Diriguje
BcA. Lucie Škrháková
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in z er c e

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

Tel.: 518 372 098
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Zpravodaj

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

Dolní Bojanovice
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ŠKOLNÍ JÍDELNA
DOLNÍ BOJANOVICE

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

nabízí svým zákazníkům
široký sortiment
potravinářského
a drogistického zboží.

na tel.: 518 372 189

Přejeme všem veselé Vánoce
a šťastný nový rok

776 373 564
nebo
602 573 872

NABÍZÍME:
- příjemné prostředí nekuřácké
restaurace s dětským koutkem
- dětské hřiště
- posilovna pro pány
- posilovna pro dámy
- ubytování v pokojích
s vlastním sociálním zařízením
- pořádání oslav, školení, večírků...
- bowling
- víceúčelové venkovní sportoviště
- stolní hry
Hledáte-li příjemné místo v nekuřáckém prostředí pro váš večírek,
oslavu, raut, dětskou párty, svícu nebo svatbu, PŘIJĎTE K NÁM!!!
Další skupiny, které mají zájem o využití prostor Orlovny, jako jsou místa
pro cvičení, hry, taneční zkoušky apod. jsou vítány!

Jsme tu pro vás od středy do neděle:
St - Čt 16 - 22 hodin
Pá - Ne 15 - 24 hodin

POSILOVNA S MULTIFUNKČNÍMI STROJI PRO DÁMY
Chcete si zacvičit v klidném prostředí?
Přijďte do naší posilovny, určené pro všechny ženy a dívky
K dispozici je vám několik běžeckých trenažérů s elektronickým počítadlem pulsu, rychlosti a času,
dále veslovací trenažér, orbitreky, rotoped a další posilovací stroje, zaručující protažení a procvičení
všech svalových partií. Možnost poradenství ohledně cvičebního plánu, úpravy stravy při posilování.

Po 17 – 21 hod.

Jsme tu pro vás:
St-Čt 16 - 21 hod. Pá-Ne 15 - 21 hod.

Možnost dopoledního cvičení, zvláště vhodné pro maminky s dětmi, po domluvě.
Těšíme se na Vaši návštěvu
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Zpravodaj

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

CELOROČNÍ PROVOZ

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

Pochod slováckými vinohrady
6. 10. 2012

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

Tanec je jako život...
můžeš upadnout stokrát,
ale zvednout se musíš vždycky.

